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 ................................................................................................ STE SOTRACAR21914
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 ...........................................................TIDRA(TRANS & LOGISTIQUE 21915شركة
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 ................................................................................................................BAATIK21916

 .......................................................................... AZURA IMMOBILIER SARL21917

 ........................................................................................... COLISKECH  21917شركة

 ...........................................................................................DATA & DECISION21917
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 .............................................................................. STE ELECTRONIC ARTIST21917

 .............................................................................. STE ELECTRONIC ARTIST21917
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 ............................................................ SOCIETE  LYOCODE(CONSULTING21917

 ...........................................................................................LAKHDAR LIGNES21917

 ....................................................................................... STE MANITAA SARL 21917

 ............................................................SOCIETE MOULTAQUA BAGHDAD21917
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 ...........................................................................KHAYT ALHAYAT STE 21918شركة

 .................................................................................................... JAIME TRANS21918

 ........................................................................................................... ITAMARK21918

 ...................................................................................VEGA COURSIER 21918شركة

 ........................................................................... SOCIETE ROCHDI’S FOOD21918

 ................................................................................................ SOCIETE  TEGC21918

 .............................................................................SOCIETE RAYHANE SHOP21918

 ..................................................................................................» SUD FOCIA «21919

 ................................................................................SAFWAN CENTER PRIVE21919

 ..........................................................AMBITION IBTISSAM ASSURANCES21919

 ....................................................................... SOCIETE HAYAM CARS SARL21919

21919شركة يكادير يفريك ترينس  ................................................................................. 

 ............................................................................................... ARGAN PALACE21919

 ...............................................................................................AMLAK HOMES21919

 ................................ STE » AGRO(STRATEGIE(DEVELOPPEMENT« SARL21911

 .................................................................................STE AWLIME ELEC SARL21911
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21911شركة ما سو�سي ش. ذ .م. م..................................................................................
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 ................................................................  MGHILA(TRANS  SARL(AU 21911شركة
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 ............................................................................................................O TULIPE21911
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 ................................................................................. SARLTAJ SOUSS TRANS21912
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 .................................................................................................................SSTCO21912

 ........................................................................SKILLSFACTORY PRIVÉ SARL21912

 .................................................................................................... DAMANAGRI21912

 ............................................................................ ONE WAY GRAPHIC 21912شركة

 ...................................................................................... NATURA POISSONS 21912

 ....................................................................SANGO TRAVAUX ET NEGOCE21913
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 .....................................................................................................STE CLI CARS21913

 .................................................................................................... DRAA HOME21913

 ............................................................................................ HERTEX IMPORT 21913

 ........................................................................... LAS JOYAS DEL MAR SARL21913

................................................................................... VIA MED TRANSPORT21913
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 .................................................................................. STE SSTCO SARL 21914شركة

 ........................................................   STE TOP SERVICES ET LUBRIFIANTS21914
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 ..............................................................................MAROC HOLDING  21914شركة

 ............................................................................ LAATYA TRANSPORT SAR 21914

 .................................................................................. STE(AGDAZ(PRO  SARL21914

 ...........................................................................SOCIETE MABROUKA CITY21915

 .............................................................................. La Société SPI TACHYEED21915

 ............................................................................................ STE TOP ARGENT21915

 ................................................................................................M4 IMMO(LOG21915

 ................................................................................................M4 IMMO(LOG21915
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 ......................................................................................................MAROC FER21916
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 ................................................................................ Société THE TRAIANGLE21916
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 ..............................................................................................CREATIONS K2R21917

 ................................................................................................. STE ZINA CUIR21917

21917أبريآ يلتع ي1.......................................................................................................... 

 ........................................................................................ 21917دوفيتكس كوففكساون

 ...................................................PHARMACIE PORTE DE L’ANDALOUSIE21917

 ....................................................................................................BK TOP 21918شــركة

 .............................................................................FATAN INFIRMERIE PRIVE21918

 ............................................................................................. AGA-FIT FITNESS21918

 ......................................................................................... IRAKI FILS PROMO21918

 .................................................................................SOCIETE BRIGHT SHOP21918

 ...................................................................... SOCIETE NOUR AVICULTURE21919

 ..................................................TRANSPORT INTERNATIONAL NDOUFI21919

 .........................................................STE CAFE LES LUMIERES DE FRANCE21919
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 .............................................................................................. STE SAISS LONG21919

 ................................................................................................. SAISS MAISON21919

 ................................................................................................... R & A(POWER21921
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 ................................................................................ YATES CONSTRUCTION21921
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 ....................................................................CABINET DE SOINS MANUELS21921

 .............................................................................................................CEGELEC21921

..................................................................................................................... VIAS21921

 ...............................................................................AKADAMI CONSULTING21921

 .......................................................... MIIMAR(ARCHITECTURE & DESIGN21922
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 ..............................................................................................ORLADE AFRICA21922
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 ...................................................................... DAGHMANI NOR ALANWAR21924
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 .............................................................................................. GLOB CONTRAT21927
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 ................................. RM(PRODUITS(ALIMENTAIRES & DISTRIBUTION21927

 ..................................................................................................STE MAL TRAV21927

 .......................................................................................... 2S TRANS BAB FES21927

 ............................................................................................................UNIVSOL21927

 ..............................................................................STE ER-REYYABY SERVICE21927

 ...................................................................................... STE GOLD PANTHER21928

 ........................................................................................................STE FOTEM21928

 ....................................................................GOLD 59 ACCESSOIRES(AUTO21928

 ..........................................................................................................AM(GOLDَ21928

 ......................................................RACHIK DE COMMERCE ET TRAVAUX21928

 ........................................................................................STE ABD ZN TRANS21929

21929شركة فريدي10و  ش.ذ.م.م.................................................................................... 

 .........................................................................SOCIETE GHR BENNESSARL21929

 ....................................................................................SOCIETE BEN PETROL21929

 ..............................LES(GRAND(TRAVAUX(DE(SIGNALISATION –LGTS  21929

 ...............................................................................................UNIQUE SHOES21931

 .............................................................................................. 21931شركة كلولال ساني
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 ........................................................................................ JASAK(IMMO  SARL21931

 .................................................................................. SERVECES  AUTOS 18521931

 ..................................................................................... PERFECT(LIFT  S.A.R.L21931

 ......................................................................................................BEST  TRUST21932

 .....................................................................................................ZH ELECTRO21932

 ................................................................................. STE ESSALMI PARADIS«21932

 ..............................................................STE ESSOULOUAN IMMOBILIER«21932

 ...........................................................................STE OUADIA IMMOBILIER 21932

 ........................................................................................STE SELVIA ENERGY21933

 ................................................................................................GOLAA DATTES21933

 .................................................................................................... SOURCE CAR21933

 ...........................................................................................................HANI BAT21934

 ....................................................... RAMONIRA  AGRI(DEVELOPPEMENT21934

 .....................................................................................................ATLAS LASER21934

 ...................................................................................... ISLAH DE BATIMENT21934

 ................................................................... BJ  EURAFRIC(PARTNERS  SARL21934

 ................................................................................. IT ROAD CONSULTING21935

 ............................................................................... ATLAS CAPITAL BOURSE21935

 ..................................................................................... SILVER HIDE MAROC21935

 ................................................................... SOCIETE LES JARDINS DES IRIS21935

 ............................................................................................... H2 IMMOBILER21935

 .......................................................................... MIMOUNA RIADS PALACE21935

 ..................................................................................... ELECTRO INDUSTRIE21935

 ........................................................................................... ZOHAL VOYAGES21936

 ...................................................................................RAHMA CONSULTING21936

 ................................................................GLOBAL ACCESS DISTRICUTION21936
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 .......................................................... SOCIETE MARACANA TRANS 21936شـركـة

 .............................................................. LOTISSEMENT DE L’AMITIE 21936شركــة

 ..................................................................... SOCIETE IMMOBILIERE TIDLI21937

 ........................................................................................... LE THEATRE D’OR21937

 .................................................................................................AZ ICE SARLAU21937

21937ينهاء عقد تسي1 حر ............................................................................................... 

 .................................................................................................... HUMANONE21937

 .......................................................... MARCHICHE GLOBAL SOLUTIONS21937

 ................................................................................................. » SIRA IMMO «21938

 ................................................................................... CAROB INGREDIENTS21938

 ............................................................................................................ DIGILOG21938

 .................................................................ALL GLASS CAR BOUCHAMANE21938

 ................................................................................................... ELKA DISTRIB21938

 ................................................................... »VENUS« 21938يلشركة يملدفاة يلعقاآية

 ...................................................................................................... EASYSTOCK21938

 ...................................................................STE JAMJAMI CONSTRUCTION21938

21939شركة يو2ل يفت1كوفتننتال.................................................................................... 
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 ................................ TRANSPORT INTERNATIONAL ASFAR ALHOUDA21939
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 ....................................................... Ste GREEN LIFE ELECTRICITE MAROC21939

 .................................................................................... EURO(JEANS & WASH21939
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 ................................................................................ STE ESPACE SOURCING21939
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 ............................................................................................. ANNASSIM REST21941

 ............................................................StéSERVICE(ROUTIER(RAPIDE (S2R21941
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.............................................................................................. CARLUB TRANS21941

 .................................................................................. STE AC DISTRIBUTION21941
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 ......................................................................................................MARZCONS21942
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 ............................................................................SKY COMERCIAL SARL AU21944

 ................................................................. IMPORT ACCESSOIRES HALAWI21944

 .............................................................................................. FISH AND SHOP21945

 ..........................................................................................DAYA MABROUKA21945

 ................................................................................................STE FRERE ENN21945

 .................................................................................................................ELCOR21945

 ................................................................................................... OZ ATTITUDE21946

 ................................................................................................... 21946يكاليزي سكغاتي

 ........................................................................................... MALOU PHARMA21946

 .......................................................................... POLYCLINIQUE VOLUBILIS21946

21947ݣليز شوفج............................................................................................................. 

 .....................................................................................................BOFA TRANS21947
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 ............................................................................................ARTCOM DESIGN21948

 ........................................................................ UNION AUTO SERVICE SUD21948

 ..................................ETUDE TECHNIQUE COUVERTURE ET BARDAGE21949

 ....................................................................ERRAHMOUNI MOTOCYCLES21949

 ...............................................................................................MEDRAENERGY21949

 ..........................................................................BENYAHYA MULTI SERVICE21951
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 .........................................................................................INTEROULE TRANS21951
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 ..........................................................................................................MYK REST21952
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 .............................................................................................SANDY SERVICES21953

 ...............................................................................................Boucherie galice21953

 ...................................................................................................... 21954زدوق و أوالد ه

 ............................................................................. COMPTOIR EL YOUSSFIA21954

 ...........................................................................................................BATIPATH21954

 ................................................................MOROCCAN DENTAL MASTERS21955
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 .........................................................SOLUTIONS CONSEILS ET TRAVAUX21955

21955طويآق فاكوص..................................................................................................... 

 .................................................................................................ZAATAR FOOD21956

 ......................................................................................................... BEST PLUS21956

 ......................................................................................... YELLY TRANSPORT21956

 ........................................................................................... ENGHK TRAVAUX21957

 .........................................................................................................SOZITRAN21957

 ................................................................................................CASA LIBERTAD21957

 ........................................................................................ BBH INVESTEMENT21957

 ................................................................................................................. HADIF21958

21958يع ال يلشرق....................................................................................................... 

 ..........................................................................................AR EASY DELIVERY21958

21958لوكس لاديز باوتي سنت1....................................................................................... 

 ................................................................................................... KHARIJI PARK21959

 ............................................................................................. UNITED CAPITAL21959

 .......................................................................................................MM OFFICE21959

 .................................................................................................BADOO FOOD21959

 .............................................................................................. MOG BUILDING21961

 ..........................................................................................................CIEL LABO21961

 ..........................................................................................KENZA MANAGER21961

 ....................................................................RADIO HOLLAND MOROCCO21961

 .............................................................ZENTAURUS(REAL(ESTATE »Z.R.E«21961

 .............................................................ZENTAURUS(REAL(ESTATE »Z.R.E«21961

 ......................... societe nour entr-pour la décoration et la construction21961

 ............................................................................................TAZZKA MARKET21961

 ............................................................................... SPARTEL DISTRIBUTION21962

 .............................................................................................saiss tachygraphe21962

 .......................................................................................FONCIER MIRAMAR21962

21963اليف هي1............................................................................................................... 

 ..................................................................................... ABB BETON SARL AU21963

 ......................................................................................FONCIER ANNAHDA21963

 ..................................................................................................AGRO-CITRUS21963

 ......................................................................... STE DICH TRANSFERT SARL21964

 .......................................................................................FONCIER MIRAMAR21964

 ..........................................................................................................AMIS FETE21964

 ..................................................................POLYCLINIQUE BENI-SNASSEN21964

 ........................................................................................PRIMA PACKAGING21964

 ........................................................................... IZAKHANIOUNE NEGOCE21965

 ........................................................................... IZAKHANIOUNE NEGOCE21965

 ...............................................................................................................KOVAN21965

 ....................................................................................M B PROMO LUMINA21965

 ................................................................................. FRESH CITRUS EXPORT21966

 .............................................................. STE DE DEVELOPPEMENT TRIFFA21966
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 .....................................................................................................CITRUNORD21967

 SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT DES EXPLOITATIONS

 ...........................................................................................AGRICOLES21967

 .................................................................. STE DICH TRANSFERT SARL AU21967

 ......................................................................... STE DICH TRANSFERT SARL21967

 .............................................................................. STE TABALHANATE SARL21967

 ................................................................................. OYAN MULTI SERVICES21968

 ...............................................................................CATALYST CONSULTING21968

 ...................................................................................STE OTHARI ADVISOR21968

 ........................................................................................CAMELIA COF 21969شركة

 ......................................................................................................... BLL IMMO21969

 ................................................................................ STE TAZDGUI TRAVAUX21969
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 ..................................................................................... BOUNASSI TRAVAUX21971
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 ..................................................................................... BOUNASSI TRAVAUX21971

 .............................................................................................STE IRRI CHABAB21971

 ........................................................................................................AZLAF GAZ21971

 ...................................................................................................MURA TRADE21971

 ...........................................................................................ORIOR ADVISORY21971

 ........................................................................................................AZLAF CAZ21971

 .............................................................................................. ALLIANCE SHOP21971

 ......................................................................................................... KAOB CAR21972

 .................................................................BUILDING SERVICE AND WORK21972
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 ......................................................................... CENTRE GUIDE DU SAVOIR21972

 ....................................................................STE ABMA PROMOTION SARL21973

 ................................................................................................... PEACH FOOD21973

 ................................................................................................... SOMEXPRESS21973

 ............................................................................SMALL PALACE BUILDING21974

 ............................................................................................................SOFINEG21974

 ......................................................................................................BM2 TOURS21974

 .......................................................................SOCIETE ELKAHF TOURISME21975
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21975ستاساو سي1فيس شال يملنزه............................................................................... 

 ................................................................................................ CHOCO PATISS21975

 ................................................................................................ATTITUDE CALL21976

 ................................................................................................. JAROD GAMES21976

 ....................................................................................................GREENPESCA21976

 ..................................................................................................... VERT ET EAU21977

 ....................................................................................................... FAST RIDER21977

 ............... RESEAU SOLIDAIRE DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE RSTL21977

 ..................................................................................... BOUNASSI TRAVAUX21978

 ..................................................................................... BOUNASSI TRAVAUX21978

 ..................................................................................... BOUNASSI TRAVAUX21978

 .........................................................................ATLAS WORKS AND TRADE21978

 .......................................................................... ADAY DISTRIBUTION SARL21978

 .................................................................................... SOGEK CONSULTING21979

 .........................................................................................................LEANSOFT21979

 ............................................SOCIETE DE LOTISSEMENT DE BERRECHID21979

 ............................................................................................. HOME FOR YOU21979

 ....................................................................................................... TIMARMED21981

 ..................................................................................................»ASAO« Sarlau21981

 ....................................................................ADVANCED SCREEN SYSTEMS21981

 .......................................................................................................FREONELEC21981

 ........................ INSTITUT DES FORMATIONS PARAMÉDICALES PRIVE21981

 SOCIETE LIBEYENNE MAROCAINE POUR LES RELATIONS

 ..............................................ECONOMIQUES *SLMRE* SARL(AU21981

 .............................................................. MJ MANAGEMENT PRO SARL AU21982

 ......................................................................................MEDRA ELECTRICITE21982

21982غويل تايوآ............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ AUDITAS21983

 ......................................................................................... AAH CONSULTING21983

 ............................................................................................................ SARL AU 21983

 ...............................................................................STE GRANDI SCAVI SARL21983

 ................................................................................................LA EXCELENCIA21983

 .......................................................................................................... DORMAIL21984

 ................................................................................................. PESCADOMAX21984

 .............................................................................................................. BHMAR21984

 ..............................................................LA MAISON DE L'ORTHOPHONIE21984

 ...................................................................................2AMH AND COF 21985شركة

 ....................................................................... STE ENTREPRISE GATP SARL21985

 ....................................................................................... 21985شركة ج.أ.ت.ب ش.م.م

 ........................................... STE BAYCHOU DEVELOPPEMENT SARL AU21986

STE ABOU ABDOU NEGOS SARL21986 شركة يبو عبدو يلتجاآية ش.م.م........... 

21986سوق ماديت1يناان................................................................................................. 

 ............................................................................................NOUR CHANTIER21986

 .............................................................. SOCIETE BATI’S CRISTAL SARL AU21987

 .......................................................................................................KECH GOLF21987

 ................................................................................ CHTIOUIYA AGRICOLES21987
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 ..................................................................... MALIKAAMARA IMMOBILIER21988

 ................................................................................ ERRACHIDIA PARAMED21988

 ...................... ETABLISSEMENT PRIVE OUASSIMA D’ENSEIGNEMENT21988

 ........................................................................PHARMACIE CARIANMEJJAT21989

 ...............................................................................................LN IMMOBILIER21989

 .............................................................................BOUIBLANE MESSAGERIE21989

 .............................................................................................STORYLINE SARL21991

 ............................................................................................................ ATTOJAR21991

 .................................................................................. WORLD TRUCK PARTS21991

21991 آقاب سكن.......................................................................................................... 

 ................................................................................................................. 21991إمسكي)

 ................................................................................................................. 21991أآلا ا)

21991غايا إيكو................................................................................................................ 

 ................................................................................................ SORAYA IMMO21992

 ................................................................................................ SORAYA IMMO21992

 ...............................................................................................................MBTISS21992

 ......................................................... STE: INNOVA(PHARMA(COSMETICS21992

 ............................................................................. STE AJDIR PNEU SARL AU21993

 ........................................................................... SOCIETE PLAS-INOFACON21993

 .............................................................................................. YAHYA MARBRE21993

 .................................................................ASMAE FORWARDING EXPRESS21994

 ................................................................................................ SORAYA IMMO21994

 .............................................................................................. ASYOMA IMMO21994

 ..................................................................................TRANSFER FAST ZINEB21994

 ................................................................................................... STE SALITCHE21995

 ................................................................................................................SALI 0921995

 ...............................................................BON SENS CONSULTING S.A.R.L 21995

 .................................................................................. AL MAALI ASSURANCE21996

 .................................................................ASMAE FORWARDING EXPRESS21996

 .........................PARFUMERIE SECRET DE BEAUTE MARRAKECH SARL21996

 .............................................FIDUCIAIRE(DE(MARRAKECH »FIDUMAR« 21996

 .............................................................................................. DRAGO PLANTA21997

 .............................................................................. PARAMEDICAL SERVICES21997

 ....................................................................................LE FOURMIL DU PAIN21997

 ................................................................................... LAGARD NETTOYAGE 21998

 ....................................................... COMPTOIR EL AOUD D’ELECTRICITE21998

 ...................................................................................FONCIER ANNAHADA21998

 ............................................................FLO(RETAIL & SHOES(MA(SARL(AU21998

 ............................................................................................... MYEXPERIENCE21999

 ............................................................................................ELKHODARY CAR21999

 LABORATOIRE AFRICAIN D’ANALYSES DES DONNEES DIGITALES

 ....................................................................................AUTOMOBILES21999

 ................................................................................. SOCIETE DORO TRANS22111

 ......................................................................................................... SOPITAME22111

 ..............................................FIDUCIAIRE(DE(MARRAKECH »FIDUMAR«22111

 .......................SOCIETE FORLI POUR LA PROMOTION IMMOBILIERE22111

 ........................................................................................................ ALF SEBOU22111

 ...............................................................SOCIETE(ESPACE(LE(REPERE 201022111

 ................................................................... ATHENA PRO TECH ACADEMY22111

 ......................................................................................FONCIER ANNAHDA22112

 ............................................................................................ STE OUTRIDI BTP22112

 ......................................................................................FONCIER ANNAHDA22112

 .....................................................................................JAD GLOBAL SERVICE22112

 ............................................................................................ STE OUTRIDI BTP22112

 ...................................................................STE NASSIRI ABDELLAH FRIGO22112

 ............................................................................................................I&Z CAFE22113

 ...............................................................................BOUSSOLE IMMOBILIER22113

 ................................................................................ELAZZOUZI'S PRESTIGE22113

 .................................................................................... CHIHAB IMMOBILIER22113

 ... BRAHIM AMINE CONSTRUCTION ET TRAVAUX D'AGRICULTURE22114

 .......................................................................................STE KARMA RESTAU22114

 ................................................................................................................. 22114باني في1)

 .............................................................. BENCHEQROUN MANAGEMENT22114

 ................................................................................................................. 22115أس ان)

 ...........................................(IMB(PROMOTION(AGRICOLE « S.A.R.L (AU22115

 ...........................................................................................STE JEBAR PHONE22115



صفحة صفحة

21821 الجريدة الرسميةعدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121) 

 .......................................................................................... PERSONAL HOME22116

 ................................................................................ STE TRANS JDAID SARL 22116

 ............................................................................................RIWAQ BUSINESS22116

 SOCIETE IMMOBILIERE RAYMONDE DU BOULEVARD DE LA

 ......................................................................................... RESISTANCE22116

 .........................................................SOCIETE IMMOBILIERE MADELEINE22117

 .................................................................................. COURALASFAR TRANS22117

 ............................................................SOCIETE IMMOBILIERE EDOUARD22117

 ........................................................................................................ RAMYREST22117

 ............................................................................................. FRUIT DU NORD22117

 ........................................................................................... ECOM NETWORK22118

 ...................................................................................................PIXEL DIGITAL22118

 ................................................................................................ALFAUZ MEDIA22118

 ...........................................................................................SOZIYAD PROMO22118

 ..................................................... BEACHCOMBER HOTEL MARRAKECH22119

 IMPORTATION D›OBJETS MULTIPLES DE DISTRIBUTION ET

 ..................................................................... D›IMPRESSION IOMDI22119

 ....................................................SOCIETE(SKALLI - IMMOBOLIERE(SARL22119

 ................................................................................................... LINK ENERGY22111

 ........................................................................................ 22111ألتيس كونست1يكساون

 ............................................................................................. MAZEGH TRANS22111

 ...........................................................................CENTRE VISION LAHLIOUI22111

 ........................................................................................................... EB-FOOD22111

 ........................................................................................................... EB-FOOD22111

 ..........................................................................................»TRANS REDWAZ«22111

 ...................................................................... »KARAOUANE IMMOBILIER«22112

 ...................................................................... »KARAOUANE IMMOBILIER«22112

 .......................................................................................................STAR SAMU22112

 ................................................................................................ BR2M SARL.AU22112

 ..................................................................................................... SAMINEPRO22113

 .................................................................................................... S.TM KISSAN22113

 ........................................................................................................ AGWORLD22114

 ............................................................................................. RAD- TECHNICO22114

 ........................................................................... SOCIETE PROPRE PROMO22114

 ................................................................................................... RIHA-BOUCH22114

 .......................................................................................................BUKENCHA22115

 ...........................................................................................................ALKALOG22115

 .......................................................................................MOULINS DU PORT22115

 ...............................................................SUPER SERVICE PARA MEDICALE 22116

 ...........................................................................FRIO RAPID SARL AU 22116شركة

 ............................................................................................... TRANS TOURDI22116

 ...............................................................................................FAYSSAL METAL22117

 ...........................................................................................................NAMECM22117

 ..................................................................................................... AYCI GROUP22117

 .....................................................................................................MISTERWOK22117

 ...................................................................BEAUTE PORTUGAISE SARL AU22118

 .........................................................................................BENYAHIA SOUISSI22118

 ............................................................................................................RIAD 19122118

 ....................................................................................... N R Z IMPORTEREN22119

 ........................................................................................................BINSSOLYA22119

 ..............................................................................................AZIR PROF MED22119

 ...........................................................................................AUTO EURO PLUS22121

 ..................................................................................................IBAS TRAVAUX22121

 .....................................................................................CHAAB EVENTS SARL22121

 ........................................................... ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEM22121

 ..............................................................................................SOCIETE GUEJIM22121

 ............................................................................................CHIFAE AT HOME22121

 ........................................................................................ YASMIN HOLIDAYS22121

 .................................................................. IHN TIMOUCH INTERNATINAL22121

 ...................................................................................................AQUASONDA22121

 ................................................................................................................ 22122أوساكن

 ...............................................................................................YOM AGRICOLE22122

 ...................................................................................... STE OUMZAHI SARL22122

 .............................................................................................. MEUBLUNIQUE 22123

 ..................................................................................... PHARMACIE L’INDEX22123

 .................................................................................................M.D.S.A IMMO22123



صفحة صفحة

عدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121) الجريدة الرسمية21822  

22124إد ستاتو................................................................................................................ 

 ................................................................................... TRANS MANARAT FES22124

 ................................................................... STE DIRECT ONDERWEG SARL22124

 ......................................................................................................H-ENERGIES22125

22125فينو تريد................................................................................................................ 

 ......................................................................................STE MBHA TRAVAUX22125

 ............................................SAINT GOBAIN DEVELOPPEMENT MAROC22126

 ............................................SAINT GOBAIN DEVELOPPEMENT MAROC22126

 ............................................SAINT GOBAIN DEVELOPPEMENT MAROC22126

 ............................................SAINT GOBAIN DEVELOPPEMENT MAROC22126

 ..........................................................................................AGRIGA SUD SARL22126

 ..........................................................................................................SCAFORM22127

 ......................................................................................................... OTABLUID22127

 .....................................................................CENTRE ORTHOPEDIQUE FES22127

22128هالانك فوآ.......................................................................................................... 

 ......................................................................................................... MACO FES22128

 ....................................................................................................... DIMA TUBE22128

 ..........................................................................MASSINE SMART SERVICES22128

 ................................................................. FRUITS ET LEGUMES AL GHARB22129

 ......................GROUPE(SCOLAIRE(ARRIADA-ECOLE(PRIVEE- SARL(AU22129

 .................................................................................................................  EFID22129

 ................................................................................................LUCCIANA CAR22131

 .....................................................................................................A.S SYSTEME22131

 .............................................................................................................. BIAT JET22131

22131سندباد فوودس................................................................................................... 

 .....................................................................................................OSTER BOAT22131

 ....................................................................................................CN BUSINESS22131

 ....................................................................................... ALWEGO RENT CAR22131

 ....................................................................................... CLASSIQUE DESIGN22132

 ........................................................................................ D&H INNOVATION22132

 ................................................................................................HB MILLENIUM22132

 .................................................................................. FOUJJROUNE SERVICR22132

 .........................................................................................MADISAR NEGOCE22133

 .........................................................PHARMACIE DU MARCHE CENTRAL22133

22133مج وعة مديآس شكالي 1 يلخصوصاة............................................................. 

 ............................ CENTRE ZAHRAOUI OUSSAMA ALPHA PLUS PRIVE22134

 .................................................................................STE INTER ANNOUCHE22134

 ................................................................................ PIECES DORIGINE.COM22134

 .................................................................................................ESPACE BIZANI22135

 ........................................................................................... ARTESANO HABIL22135

 ................................................................................ 22136سناكي صطساون سغفيس

 ........................................................................................TÉLÉ-COMPÉTENCE22136

 ................................................................ SOUTH VISION CONTRACTORS22136

 ............................................................................... OUZANZOUL LOGISTIC22137

 ............................................................................................................. FREBOU22137

 .................................................................................. STE DAJAJ BOUANANE22137

 ..........................................................................AMED BUILDING SYSTEME22137

 ................................................................................................STE IFA RESTAU22138

 ........................................................................ SKAY SERVICE ET FINANCES22138

 .................................................................................................................  NYAK22138

 ........................................................................................................ TRAV CLIM22139

 ...........................................................................................................ASSISTOP22139

 ...........................................................................................STE 2M.JOUSOUR22139

 ........................................................................................... SOCIETE VIROSSY22139

 ........................................................................................................ TRAV CLIM22141

 .................................................................................... PROXITEAM SARL AU22141

 .................................................................................................................LEARD22141

 ............................................................................................................. FREBOU22141

 .......................................................................................STE QUODS COLOR22141

 ..................................................................................................... AYMOBILIER22141

 ..........................................................................................................R-PROMO22141

 .................................................................................................... PICAB IMMO22142

 ..............................................................................................Y.R IMMOBILIER22142

 .........................................................................................STE AFIMOUDELEC22142

 ..........................................................................IKHOUANE ARIFA-PROMO22142

 ...................................................................................................... SAFMARWA22143



صفحة صفحة

21823 الجريدة الرسميةعدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121) 

 ........................................................................................... QR INVEST sarl au22143

 ......................................................................SOCIETE TOTATRAV SARL AU22143

 ........................................................................................................COMOLOB22144

 ............................................................................ Société BADR SHOP TAJNI22144

 .......................................................................................SQL MANAGEMENT22144

 ................................................................................. MG2 ENGINEERING(SA22144

 ................................................................................................... 22145ظبايبي بالستاك

 ..................................................................................................FIGHTER STAR22145

 .................................................................. STE MK IMPORT EXPORT SARL22145

 .................................................................................. SOROBAN TALENT ALI22146

 ..............................................................................EXCEPTIONAL BUILDING22146

 ....................................................................................................... 22147ب.ي برولي1تي

 ............................................................ BUREAU DE QUALITE ET HYGIENE22147

 .................................................................................STE ANAS EDDINE FISH22147

 ......................................................................................................ECP MAROC22147

 ...................................................................................................PROG EXPERT22148

 ..............................................................................................DERMO PHARM22148

 ...................................................................................................... SPRING V1722148

 ...........................................................................................MAZ EXCELLENCE22149

 ................................................................................... GLOBAL.MED.RZOU922149

 ...............................................................................................TITUS ANTAKYA22149

 ......................................................................................................OBJ ENERGY22149

 ........................................................................................................HSINA CAR22151

 .......................................................................................................MAJOR CAR22151

 .....................................................................................................E2IP MAROC22151

 ............................................................................................. SOCIETE MS TRA22151

 ...........................................................................................BARAKA QUICKLY22151

 ........................................................................................... LEMOD PARTNER22151

 ............................ LABORATOIRE JAWHARA D›ANALYSES MEDICALES22152

 ....................................................................................... CURES ET REMEDES22152

 .........................................................................................SUD ACT TRAVAUX22152

 .....................................................................................................CHOCORICA22153

 ........................................................................................ MY KAWA MARKET22153

22153كاد ديكو يفد ديزيين.............................................................................................. 

 ..........................................................................................MY KECH SARL AU22153

 .............................................................................................................ACHDEV22154

 ....................................................................................STE AL FAKHER EURO22154

 .............................................................................................. DECHEN TRANS22154

 .................................................................................... STE YAWGUI SAHARA22155

 .............................................................. STE TOUTAY COMPANY SARL AU22155

 ....................................................................................................... ABRAJ TIQA22155

 ........................................................................................PHARMACIE ALLALI22156

 ........................................................................................................ETAN TRAV22156

22156بوو يشغال............................................................................................................ 

 .................................................................................................FLUOEXPLORE22157

 ..................................................................................................... STE ARDALU22157

 ........................................................................................... ESTRATTO VERDE22157

 ...................................................................................SOCIETE MEK DESIGN22158

 ........................................................................................................B.Y Sécurité22158

 ...................................................................................... MENDERES IMPORT22158

 ....................................................................SCI LES JARDINS ASSERDOUN22159

 .....................................................................................LA PARRILLADA SARL22159

 ................................. UNITE IMAMI DE COMMERCE ET PRODUCTION22159

 ..................................................................LOURAOUI BATIMENT SARLAU22159

 ..........................................................................................TAFNNA TRAVAUX22161

 ................................................................................... L.FIRST AGRICULTURE22161

22161زعت1 ماآوك........................................................................................................... 

 ................................................................................................. YARANEGOCE 22161

 .............................................................................................................CREADH22161

22161مكتب إديآة يلجودة و يلبيئة................................................................................. 

 ................................................................................ LA FONCIERE AL MITAK22162

22162عند ديان.............................................................................................................. 

 ......................................................................................................ELISA IMMO22162

 ....................................................................................... 7eme SEPT SARL AU22163

 .....................................................................................................MISK TOURS22163

 ............................................................................................................ HUILUXE22163



صفحة صفحة

عدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121) الجريدة الرسمية21824  

 ............................................................................................................... 22163بـــو كــافـــي

 ...................................................................................................... NAD TRANS22163

 ............................................................................................................... 22164بـــو كــافـــي

 ................................................................................... AL AMAN RECYCLAGE22164

 .................................................. C3S BUSINESS SCHOOL PRIVE SARL AU22164

 ................................................................................................HAYAT CUISINE22164

 .............................................................................................R.M.T.G SARL AU22165

22165فود آوة................................................................................................................. 

 ............................................................................................ ESPRIT-FOR-KIDS22165

 .......................................................................................................PARA WINK22165

 ....................................................................................YOUNG & FABULOUS22166

 ................................................................................OUM CONSEIL PROMO22166

 .............................................................................................................. SLR BTP22166

 ..............................................STE(AJYAD(ENSEIGNEMENT(PRIVE »SAEP«22167

 ............................................................................................. DOUM OFFICIAL22167

 .....................................................................................................FAMILY CALL22167

 ..............................................................PROPERTY SUPPORT MOROCCO22167

 .................................................................................................... ALIA MONEY22167

 ............................................................................ 22168ماديا أففوآماتاك أبلاكاساون

 .............................................................. GB ARCHITECTURE AND DESIGN22168

 ............................................................................................... TRANS TOUDRI22168

 .........................AUTO ECOLE KZIBR DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE22169

 ....................................................................................MAGINEER HOLDING22169

 ............................................................................................... CLE CONNECTE22169

 ........................................................................................... WIJHA LIL ISKANE22171

 ......................................................................P.K. PROPRETE(ET(CONFORT22171

 ................. LA(SOCIETE(SPECIAL(BUSINESS(SYNERGY - SARL « 22171شركة

 ..........................................NOUR AL GHOUFRANE BUILDING SARL AU22171

 ............................................................................................STELLANTIS SARL22171

 ...........................................................................................SOUR POWERING22171

 .....................................................................................................CLOUD WAY22171

 ....................................................................................STE CONCEPT SALMA22172

 ......................................................................... STE CONCEPT SALMA SARL22172

 ...................................................................................................... 22172أطلس كوغون

 ...................................................................................................... 22172أطلس كوغون

 ...............................................................................................PABOC IMPORT22172

 ...................................................................................MAAKA CONSULTING22173

 ...................................................................................MAAKA CONSULTING22173

 ...................................................................................MAAKA CONSULTING22173

 ...................................................................................MAAKA CONSULTING22173

 ......................................................................................................TGS RAMILA22173

 ............................................................................................................ PRESEBA22174

 .....................................................................................................TRANS CASH22174

 .....................................................................FURTHERANCE CONSULTING22174

22174أشكاد تريفو......................................................................................................... 

 ................................................................ECOLE CHARLES DE FOUCAULD22175

 ....................................................................................................SALES UPLIFT22175

 ............................................................ UNI CONFORT MAROC DOLIDOL22175

 ............................................................ UNI CONFORT MAROC DOLIDOL22176

 ......................................................................................................MHC RETAIL22176

 ................................................................................................................. 22176يب ويز)

 .............................................................STE TAROUDA TRAVAUX SARL AU22177

 .....................................................................................................PARFITRAVO22177

22177تالابوآت 3د......................................................................................................... 

 ...............................................................................................HANTZ MAROC22178

 ................................................................................... RALINA DIST SARL AU22178

 ................................................................................................... MOURACHID22178

 ............................................................................................ MEDI-RIGO SARL22179

 ........................................STE LOCATION DE VOITURES DALOUH SARL22179

 .................................................................................................................  FOOD22179

 .................................................................................................. CHATOUILLES22179

22179شركة يالروين بن حضرة..................................................................................... 

 ................................................................................BACK OFFICE BUSINESS22181

 ............................................................................... CHAIMAA HEALTHCARE22181

 ......................................................................................................CHARYMAN22181

 ......................................................................................................NACI WORK22181



صفحة صفحة

21825 الجريدة الرسميةعدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121) 

 ................................................................................NB HEALTH MOROCCO22181

 ............................................................................................... 22181شركة م ك تا وينا

 ..............................................................EL MOUKAWEL ASSAID-SARL-AU22182

 ..........................................................................FATH AL JANOUB-SARL-AU22182

 ......................................................................................................MASA TEAM22182

 .....................................................................................................GROSTOCKS22183

 ........................................................... DREAM IMPORT EXPORT SARL AU22183

 ....................... STE LA CLE DE BONTE SARL - 22183شركة الكلي دو بوفتي ش م م

 ..............................................................................................IMMOVIDA PRO22184

 ........................................................................................................... FAREPRO22184

22184شركة غفاتي آوفت كاآ......................................................................................... 

 ................................................................... AL MOUHAMADIYA TRADING22184

 ................................................................................................ TANGER WASH22185

 ..................................................................................... SONAG IMMOBILIER22185

 ......................................................................................................BP FACTORY22185

 ....................................Société TOUS VOS BIENS ET SERVICES SARL AU22186

 .............................................................................................................STARGEL22186

 ........................................................................................................ RITAJ PATIS22186

 ............................................................................. 22186يلشركة يلعامة للرف  ويملناولة

 .................................. TRAVAUX DIVERS CONSTRUCTION ET NEGOCE22186

 ................................................................................................................PANOS22187

 ....................................................................................................... BOSSBURO22187

 ....................................................... AFRICA.CONSTRUCTION COMPANY22187

 ..........................................................................................AYASAM SERVICES22187

 ..................................................................................STRONG AND SAVAGE22188

 .............................................................................. PHARMACIE AL FAROUK22188

 .....................................................................»EPICERIE YASMINE HOCINE«22188

 ..................................................................................... 22189كـانــي - آرــــام - ش.ذ.م.م.

 ............................................................................................................SGM BAT22189

 .........................................................................................Espace(Profil(sarl(au22189

 .................................................................... STE SEHABI IRRIGATION SARL22191

 .....................................................STE(ALLAINCE(MELLOUKI 12 SARL(AU22191

 ....................................................................................... ZOURZOUR TRANS22191

 .............................................................................. EXTRAXIONA BATIMENT22191

 ............................................................................................. STE BORMASOH22191

 ...........................................................................................................3R IMMO22191

 ....................................................................................................SAMA METAL22192

22192يكن لل ستقبل يلويعد......................................................................................... 

 .................................................................. STÉ. CREATIVE(CENTER – SARL22192

 ....................................................................... GOURMET BY CHEF MOMO22192

 ..............................................................................................................AZ COIF22193

 ......................................................................ROCKORE OVERSEA MAROC22193

 ............................................................................................................. 22193مف دياك

 .................................................................................................................  GLOXI22194

 ...................................................STE OULED HDAA BEN SEDIQ SARL AU22194

 ............................................................................STE ALABRIK TRANS SARL22194

 .........................................................................CHHIWATTES MARRAKECH22194

 ......................................................... MAROC(TRANSPORT.LAIDER -SARL22195

 ..................................................................... RIYANE LMEKNASSI SARL-AU22195

 ...........................................................................................................BO SMILE22195

 ....................................................................................................CPR EL AMAL22196

 ............................................................................................ YAHAS BUSINESS22196

 .................................................................................................................MMSA22196

 ....................................................... BELAKHDIM ABDELOUAHAD IMMO22196

 ..................................................................ste domaine boubernous sarl au22197

 .......................................................................................... RUCHE D’EUROPE22197

 .................................................................................................... NAP IMPORT22197

 .....................................................................................SETTAT CHAWIA GAZ22198

 ........................................NUMIDIA DE COMMERCE ET SERVICES SARL22198

 ................................................................................. COMPASS RESOURCES22198

 ................................................................................................MGHARA TRAV22199

 ...............................................................................AL HAMAMA IMPERNTA22199

 ..............................................................................................JASMINE TOURS22199

 ............................................................................. MASTRE EXPRESS TRANS22199

 ........................................SIDI AHMED ABERKANE DE BATIMENT ET TP22199

 .............................................................................................. STE BENKATRAV22111



صفحة صفحة

عدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121) الجريدة الرسمية21826  

 .................................................................. SOCIETE ANSIF TRAVAUX SARL22111

 ........................................................................................ SOCIETE CAB TRAD22111

 ............................................................................................ FORTRAV.TANGA22111

 .......................................................................CREATIVE MOROCCO DECO22111

 ...................................................................................BIO FRUITS SECS SARL22111

 .................................................................................................... VISUAL COM22111

 ............................................................................................................ ASSA KIT22112

 ........................................................................... ALOUANI SUPER MARKET22112

 ...............................................................................................LAYAL GESTION22112

 ............................................................................................. CUNEO SARL AU22113

 .............................................................................................. SABDEG TRAVEL22113

 ........................................................................... POCOYO TECHNOLOGIES22113

 .................................................................................................ANEM MAROC22114

 ...........................................................................................ZAHIM CAR RENT22114

 ....................................................................................................MEL SUD EST22114

22114بانس مالانوسكي.................................................................................................. 

22115بانس مالانوسكي.................................................................................................. 

 ................................................................................................ NEIKAM design22115

 ................................................BOUDERKA PETROLEUM AND SERVICES22115

 ......................................................................................... TL BEACH SARL AU22115

 ..............................................................................................................DIALTEX22116

 .............................................................................TRANS ROCHDANE SARL22116

 ...................................................................................................... BLUE LIONS22116

 .......................................................................................................EYAK Group22116

 .....................................................................................................OLIVRAISON22117

 ......................................................................................AMINA RAMI TRANS22117

 ....................................................................................................... CAFE MOIZ22117

 ...................................................................................................SCNA AZROU22117

 ........................................................................................................ TIRESPOST22118

 ............................................................................. SANITAIRE LAMNAOUAR22118

 .................................................. GROSSISTE NEGOCE ET DISTRIBUTION22118

 ....................................................MIXTA AFRICA STRUCTURAL SYSTEMS22119

 ............................................................................................................ MIXARM22119

 ...........................................................................................AL BASSAR IMMO22119

 .......................................................................»AG EXPERTISE« 22119أ جي يكسبي1تيز

 ................................................................................Sté ETOILE GNOUR CAR22119

 .......................................................................................Dimaplast 22111دي ابالست

 .....................................................................DAKHLA SOUTH ASSISTANCE22111

 ....................................................................................................... CITY PROM22111

 ..................................................ACHIRAA AL AHMAR IMPORT&EXPORT22111

22111يكسا سكرتي......................................................................................................... 

INSTUTUT SUPERIEUR D’INGENIERIE ET DES AFFAIRES PRIVE-

 ........................................................................................................ISGA22111

 ..........................................................................................HACHAMIPROMO22112

 ..........................................................................................HACHAMIPROMO22112

 ...........................................................................................................BO YI 22112بويي

 ......................................................................................................... JLM FOOD22112

 ...............................................................................................DLC INDUSTRIE22112

 .................................................................................. LARUS SCHOOL PRIVÉ22113

 .............................................................................................................KOSPRO22113

 .....................................................................TRAVAUX ET SERVICES DAHBI22113

22113 شركة عقاقي1 جالل............................................................................................. 

22114كالساك برومو..................................................................................................... 

 ............................................................................................MILKOMEDA TPT22114

 .................................................................................................. 2A MHR TRAV22114

 ......................................................................................................DIMAPLAST 22115

 ....................................................................................... EFFORTLESS EVENT 22115

 ............................................................STE MEDIA COURSES TRANSPORT22116

 INSTITUT SUPERIEUR D’INGENIERIE ET DES AFFAIRES PRIVE  

 ............................................... CASABLANCA- ISGA(CASABLANCA22116

 ...............................................................................MORIVAL IMMOBILIERE22116

 ................................................................................... STE FATEH EL BARAKA22116

 ......................................................................... COUPEVILLE IMMOBILIERE22117

 ...............................................................................RENE LAURENT MAROC22117

 ..........................................................................................ALIVITO BUSINESS22117

 .....................................................................................................LUSAIL CARS22117



صفحة صفحة

21827 الجريدة الرسميةعدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121) 

 .........................................................................................LE MONDE SOCIAL22118

 ............................................................................ RAYES VOYAGES SARL AU22118

 ................................................................................. PROBUSINESS CENTER22118

 ..........................................................................................MAGHRIBI MOOD22119

 ........................................ MR COMMUNICATION NEW TECHNOLOGY22119

 ................................................................................................... FBT LOGISTIC22119

 .................................................................................. LAVAGE ET GRAISSAGE22121

 .................................................................................................BOULOT CASH22121

 ............................................................... 2B MANAGEMENT 222121 ب مافاج نت

 ............................................................................ STE DAMA TRAC SARL AU22121

 ..........................................................LES FLEURS DE BOUZNIKA SARLAU22121

 .................................................................EL MADIAQ PRINTING GROUPE22121

 ....................................................................................................TRANS Z.M.C22121

22122ترينسبوآ ش ال يفريقاا....................................................................................... 

 ................................................................................. 22122فاآم�سي يملستقبل كازيبالفكا

 ..............................................................................TUFAWAT PRODUCTION22122

 ................................................................................................. ECOLE SAADIA22123

 ......................................................................................... RAY-HID ELECTRO 22123

 ........................................................................................................SERVICE 7522123

 ...............................................................STE PARC AQUATIQUE MISSOUR22124

 STE CENTRAL EQUIPEMENT ET TRAVAUX DE CONSTUCTION ET

 .......................................................................... ROUTIER (C.E.T.C.R(22124

 ....................................................... ROUCHI(DISTRIBUTIONS (SARL(AU(22124

 ...................................STE MOURABIT KAMILIA IMMOBILIER SARL AU22125

 ...................................................................................STE HDACOT SARL AU22125

 .................................. ABRAJ MEKNES DE PROMOTION IMMOBILIERE22125

 ............................................................................................POWER TRA MED22125

 .............................................................................................. EL FADL GRAINS22126

 SOCIÉTÉ D›INDUSTRIE DE COMMERCE D›ENGRAIS ET DE

 ....................................................(PRODUITS(AGRICOLES (SICEPA22126

22126موآوكان دوميسالااآي......................................................................................... 

 ........................................................................................ STE TAIMATE FRUIT22127

 .......................................................................................................... SONAFAR22127

 ......................................................................................... MAXFOR SYSTEME22127

 ................................................................................STE INTERFIRA SARL AU22127

 .................................................................................MANARA ALAILM SARL22128

 ............................................................................................................... 22128ويست1يب

 ................................................................................................. ABDOUL INFO22128

 ................................................................................... STE INVESTIR CHADIA22128

 .......................................................................... LIZAGRI CONSEIL SARL AU22129

 ................................................................................................... CHRITA AZIZI22129

 ........................................................................................ EXPERT ARTDECOR22129

 ...................................................................................................MAXIPROBAT22131

 ............................................................................................................ DIX VINS22131

 ..........................................................................................INSTANT SAISONS22131

 ........................................................................................... S.A.H.O.TRAVAUX22131

 ........................................................... AL FAJR DE CHASSE TOURISTIQUE 22131

 ..........................................................................................................SZ INVEST22131

 ......................................................................................TISSU MOUSTAKBAL22132

 ......................................................................................TISSU MOUSTAKBAL22132

 ................................. SOCIETE MEROUAN DES SERVICES FINANCIERS 22132

 INSTITUT SPECIALISE DE GESTION D’INFORMATIQUE ET DE

 ..............................................................................COMMERCE SARL22132

 ........................................................................................................ SWID AGRI22133

 ...............................................................................................................SAP NG22133

 .............................................................. ETABLISSEMENT ARRACHAD Sarl22133

 ........................................................................................................ FDI INVEST22133

 ................................................................................................... NOBLE AUTO22134

 ................................................................................................. TAYSSIR FRERE22134

 ..LOGISTIQUE ET TRAITEMENT INDUSTRIEL DES PRODUITS DE LA MER22134

 .......................................................................................................... SAGRISUP22134

 .........................................................................SANITAIRE DIAMAND BLEU22135

 ........................................................................................... MYM COMPUTER22135

 ............. EMZO GROUP INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTD22135

 ...................................................HOLMARCOM INSURANCE ACTIVITIES22135

 ..................................................................................STE CHIGUER ENERGIE22136
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 ................................................................................................................. 22136أسك )

 ............................................................................................................... ANC PS22136

 ........................................................................................STE REGA TRAVAUX22136

 ........................................................ CAPRICE LUXURY PRIVATE SERVICES22137

 ....................................................................................................DAK PROMO22137

 .........................................................................STE IL PITRA BEDLING SARL22137

 .........................................................................................................TABLEMAC22138

 .......................................................YARA PRODUCTION - 22138ياآي بروديكساون

 .............................................................................»CAPITAL GUARDS« 22138شركة

 .....................................................................................................LM HYGIENE22138

 ................................................................................ CAPITAL TRUST EQUITY22139

 ......................................................................... MASTER CAROSSERIE 22139شركة

 ...............................................................................AMBULANCES CALYPSO22139

 ......................................................................... ABDELILLAH IMMOBILIERE22141

 ......................................................................................................EVENT 201522141

 BUREAU D›ETUDE DE CONSEIL D›ACCOMPAGNEMENT ET DE

 ........................................................................-FORMATION -BECAF22141

 ................................................................................ GAFFA POWER SERVICE22141

 .........................................................................................STE ROCH SAHARA22141

 ...................................................................................... SOUK D›ARTISANAT22141

 ............................................................................ OPTIMDEV CONSULTING22141

 ...............................................SOCIETE D’INFORMATIQUE COMPTABLE22142

 ...........................................................................................................CETI CALL22142

 ..............................................................................................ABOUAB AABDA22142

22142إلت1ي إيفنت............................................................................................................ 

 ...................................................................SOCIETE LA REGLISSE SARL AU22142

 .................................................................. GROUPE DAY TRIP MOROCCO22143

 .....................................................................GROUPE DAY TRIP MROCCO 22143

 ..................................................................... ATTIKA LILBINAE WA TAAMIR22143

 ......................................................................... CABINET D’EXPERTISE SAIH22144

 ............................................................................................ JESSY DIFFUSION22144

 .........................................................................................ABEILLE STRATEGIE22144

 ...........................................................................BOUGHAZ AL ANDALOUS22144

 ........................................................................................... ORGANIC HOUSE22145

 .................................TRANSPORT ALMOWAHIDINE INTERNATIONAL22145

 .................................................................................................................  FHLO22145

 ........................................................................................... ELLICOM MAROC22146

 ..................................................................................MEAMAR AZZAITOUN22146

 ..............................................................................TOTA SAHARA SECURITE22146

 ........................................................................................ YASIRINE TOUAMA22147

 ........................................................................... STE MALLOKILIV NEGOCE22147

 ............................................................................STE ANTARIOLIV NEGOCE22147

 ............................................................................................DRESS CODE ART22147

22148يلعاون للتن اة..................................................................................................... 

 ....................................................................................................... AG DIGITAL22148

 ........................................................................................... MAJOREL TEXTILE22148

 ...............................................................................ARCHI BOUYDNI HOME22149

22149يلعاون للتن اة..................................................................................................... 

 .................................................................................................HONEY BREAD22149

 .........................................................................................ANTARES SELUANE22149

 ..................................................................PERFECT TOUCH REVETEMENT22149

 .......................................................................... AUXIGENE MAINTENANCE22151

 ...............................................................................................MAYMANA CAR22151

 ....................................................................................................INFORMATEL22151

 .........................................................................................STE FORTI SAHARA22151

22151يلعاون للتن اة..................................................................................................... 

 .......................................................................................EVERY DAY MARKET22151

22151ديآ موكادوآ........................................................................................................... 

 .......................................................................................... MOUDA AFFAIRES22151

 ....................................................................ALKHAWARIZMI EULER PRIVE22152

 .............................................................................. STE TRANSPORT SICHAL22152

 ......................................................................TRANSPORT SERHANE WAEL22152

 ......................................................................................... FARKAM TRAVAUX22153

 .......................................................................................................DIMAFRICA22153

 .....................................................................................BOUSTANE PLAQUES22153

 ................................................................................. BABIL AMENAGEMENT22153
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22154شركة ساتي روالن............................................................................................... 

 ....................................................................................M B PROMO LUMINA22154

 .................................................................................... COMPTOIR PHARMA22155

 ....................................................................................... STE 3 FRERES(FARHI22155

 ...........................................................................................................LA MICHE22155

 .................................................................................................... LIVE AGENCY22155

 ...............................................................................SOCIETE HALA FER SARL22155

 ............................................................. STE BAHAMMI TRANSPORT SARL22155

 ..........................................................................................CAPITALE MINIERE22156

 ........................... ALYABAN FARMS MAROC SARL22156 يلاابان فاآمس ماغوك

 ..................................................................................BAPCLAIR SOLUTIONS22156

 ......................................................................................................Sté ZAYOUB22156

 .........................................................................................................SBC IMMO22157

 ........................................................................................YASSINE BOISSONS22157

 ......................................................................................... SERTRAV - AYADYA22157

 ..........................................ACADIA FOR SMART EDUCATION SERVICES22158

 ..........................................................................................DAR VICTORIA FES22158

 ....................................................................................................... 22158صالح للتن اة

 .......................................................................... MADCAP IMPORT EXPORT22158

 ........................................................................................................MAGIC BAT22159

 ........................................................................DMSAD COMMUNICATION22159

 .................................................................................................... BOURJ ELECT22159

 ................................................................................................. LOWEL MEDIA22161

 ...................................................................................MAAKA CONSULTING22161

 ..............................................................................................CAPITAL SYNDIC22161

 ..........................................................................................SOCIETE NEWNRA22161

 .................................................... SOCIETE STANDARD IMPORT EXPORT22161

 ..................................................................................................... FORMA›TIFS22161

 ...............................................................................ABDELL-ALIMENTATION22161

 ............................................................... ADVISOR TRAVAUX ET SERVICES22162

22162مؤسسة غزيلي و أبناؤه.......................................................................................... 

 .................................................................................. 22162جات سطاساون سي1فيس

 ...................................................................... SOCIETE AFRICA CITY TRANS22162

 .................................................................................. RIAD 55 CLAUDE(SFEZ22163

 ............................................................................................ WL BIG TRAVAUX22163

22163هوط دفنساون.................................................................................................... 

 .................................................................................................. ITALIANS PRO22164

TRAVNET22164 تريفنيت............................................................................................. 

 ..................................................................................HOLIDAYS SIGNATURE22164

 ........................................................................................BADR IMPORT DAK22165

 .................................................................................................................  FINEA22165

 ..................................................................................... TRANSPORT HMODI22166

 .............................................................................. BLUEHILL AGRICULTURE22166

 .........................................................................................PHARE PELAGIQUE22166

 ........................................................................................................... FABUCAR22166

 .....SOCIÉTÉ D’INTÉGRATION ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE SIEE22167

 .........................................................................................ADEIS PROMODEV22167

 .............................................................................................................. SADADI22167

 .........................................................................................ADEIS PROMODEV22167

 .............................................................................. BLUEHILL AGRICULTURE22167

 .............................................................................................. STE(LES 2 CHEFS22168

 ............................................................................................. FATTAH MAROC 22168

 .............................................................................................................. SADADI22168

 ................................................................................................................MH FIL22168

 .................................................................................. 22169جات سطاساون سي1فيس

 .................................................................................. 22169جات سطاساون سي1فيس

 ...............................................................................................DIAR SOUALEM22169

 ...................................................................................SNACK SAFI VICTORIA22169

 ............................................................................................... BANK AL-ÂMAL22169

 .............................................................................................. MOLY TRAVAUX22171

 ....................................................................................................WEST BETON22171

 ...................................................................................................MOUSSAF S.A22171

 ..................................................................ALPHA WORLD SERVICES AWS 22171

 .........................................................................................LEJARCHA PROMO22171

 ...................................................................................................MOUSSAF S.A22171

 ...........................................................................................KRATOS SERVICES22171
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 .................................................................................... STE AJRHOURH SARL22172

 ............................................................................BCP SECURITIES SERVICES22172

 ............................................. STE MAJIC SOLUTION AGRICOLE SARL AU22173

 ................................................................................... STE SOUTH OVERSEA22173

 ..................................................................STE MINOUIZZI GATE SARL AU22173

 ................................................................................... WLTS AFRICA SARLAU22174

 ............................................................................................................LIVANOS22174

 ...................................................................... GENERAL TRADING REFORD22174

 ...................................................................... GENERAL TRADING REFORD22174

 ..............................................................................................MISTER COURSE22175

 ...............................................................................................GREEN BUREAU22175

 ............................................................... SOCIETE OYA IMMOBILIER SARL22175

 ................................................................................................... OXICONSULT22175

 ..................................................................................... MAZOUNI SERVICES22176

 ....................................................................................BET VERDIER MAROC22176

 .................................................................................................... CALANCHOE22177

 ............................................................. NAKHIL BELLE VUE PROMOTION22177

 ..................................................................................................... HR SUCCESS22177

 ............................................................................ al amjad realisation sarl au22177

 ..........................................................................................STE F.S IDIVA SARL22178

 -FABRICATION DES VETEMENTS MODERNES ET TRADITIONNELS22178

 ...........................................................................................SEILAM CONCEPT22178

 ...................................................................................................Alliance A.A.O22178

 ...................................... CABINET DU RECOUVREMENT DE CREANCES22179

 .......................................................................................... SAFETY CONTROL22179

 ...............................................................................................................INABRA22179

 .................................................................................SECURICO ET SERVICES22179

 ................................................................FA PROJECT SYSTEM MAROCCO22181

 ............................................................................................TROPIC LAGOON22181

 ................................................................................MULTIMEDIA CHRONO22181

 ........................................................................................ TISAGHNAS TRANS22181

 ............................................................................... YASSINE FOOD MAROC22181

 .......................................................................................... Besty Blue Holding22181

 ................................................................................................ M&R SYNERGY22181

 .................................................................................................SHINE& WASH22181

 ................................................................................................. JAMES COFFEE22182

 ........................................................................ STE RAFID METAL SARL A/U22182

 ........................................................... STE STATION EL WAHDA SARL A/U22182

 ...........................................................................STE TAJ EXPRESS SARL A/U22183

 ...........................................................................STE IAAMAR ORIENT SARL22183

 ..............................................................................CYNOSURE IMMOBILIER22183

 ................................................................................................................. ( OTV22183

 ........................................SOCIETE DE CONSTRUCTIONS TICHKA SARL22184

 .......................................................................................................SOFACELEG22184

 ......................................................................................... STE HANDSERVICE22184

 .................................................................................................DIGITALIAMED22184

 .....................................................................SANTE TECHNIQUE MEDICAL22185

 ............................................................................................ STE BUTKM SARL22185

 ...................................................................................................CONSTELIUM22185

 ................................................................................................. KDK TRAVAUX22186

 .............................................................................. MID RIM DISTRIBUTION22186

 ..................................................................GREEN PRODUCTION SARL AU22186

 ............................................................................KRONO CONSTRUCTION22186

 ..................................................................................................R.FAL SARL AU22187

 .............................................................................................I S PIECES AUTOS22187

 ....................................................... SOCIÉTÉ MAROCAINE DES VIANDES22187

22187هوآتا10و............................................................................................................... 

 .......................................................................................... OASIS SANDS CAR22188

 ................................................................ »NDV«NORD DETAIL VIANDES«22188

 ......................................................................EURO MED IMPACT ESPACES22188

 ......................................................................EURO MED IMPACT ESPACES22188

 ............................................................................................... SILVER SAHARA22189

 .................................................................................Société RGH TARIK CAR22189
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 ..........................................................................................ETS MED EL HARTI22189

 .................................................................................... DUPLEX IMMOBILIER22191

 ...................................................................GROUPE SERVICE MEDIA SARL22191

 .....................................................................................  SUBLIME FOOD CFC22191

 II.  -  إعالنات قضائية

22192يملحك ة يلتجاآية ب كناس................................................................................... 

 ..................................................................................... 22192يملحك ة يلتجاآية بوجدة

22193يملحك ة يلتجاآية بالرلاط.................................................................................... 

22193يملحك ة يلتجاآية بالديآ يلباضاء......................................................................... 

22194يملحك ة يلتجاآية ب ريكش................................................................................... 

22194يملحك ة يلتجاآية بأكادير...................................................................................... 

22195يملحك ة يلتجاآية بفاس....................................................................................... 

22195يملحك ة يالبتديئاة بتنغي1..................................................................................... 

22195يملحك ة يالبتديئاة ببني مالل............................................................................... 

22196يملحك ة يالبتديئاة بالصويرة............................................................................... 

22196يملحك ة يإلبتديئاة بوآزيزيت................................................................................ 

22196يملحك ة يإلبتديئاة بالفقاه بن صالح.................................................................. 

22196يملحك ة يالبتديئاة بأزيالل................................................................................... 

 ............................................................................. 22197يملحك ة يإلبتديئاة بالحسا ة

22197يملحك ة يإلبتديئاة بسال....................................................................................... 

22197يملحك ة يالبتديئاة بويدي يلذهب........................................................................ 

22197يملحك ة يالبتديئاة بالرلاط.................................................................................. 

22198يملحك ة يالبتديئاة بالقناطرة.............................................................................. 

22198يملحك ة يالبتديئاة  باملح دية............................................................................. 

22198يملحك ة  يإلبتديئاة بوزين.................................................................................... 

 .................................................................................... 22198محك ة يالستئناف بفاس

 III.  -  إعالنات إدارية

22211وكالة يلحوض يملائي لسبو ....................................................................................

 ............................................................................. 22213جامعة يلحسن يألول بسطات

22215يلوكالة يلحضرية لسطات ....................................................................................

يستدآيك تعديلي ب وجبه يتم إلغاء يلبقعة يألآضاة آقم 2 يملذكوآة في مشروع 

يملرسوم يالستدآيكي يملنشوآ بالجريدة يلرس اة عدد 5531 بتاآيخ 24 

أكتولر 2118 ويملعلن أفه من يملنفعة يلعامة تزويد مدينة يلرماني باملاء 

22215يلصالح للشرب بج اعة يملنزه بع الة يلصخي1يت - ت اآة ........................

إعالن بإيديع ونشر مشروع مرسوم يعلن أن يملنفعة يلعامة تق�سي بإحديث مقر 

يلديئرة يلثافاة للشرطة بإقلام يلعريئش ولنزع ملكاة يلقطعة يألآضاة 

22215يلالزمة لهذي يلغرض ................................................................................

إعالن عن وض  ونشر مشروع مرسوم يعلن أفه من يملنفعة يلعامة تزويد مركز 

تافريوت ويلدويوير يلتابعة لديئرة تافريوت باملاء يلصالح للشرب بالج اعة 

يلت1يباة ييت ويفقا بإقلام تيزفيت وتنزع ب وجبه ملكاة يلقط  يألآضاة 

22217يلالزمة لهذي يلغرض.................................................................................

تهائة  يلعامة  يملنفعة  من  أفه  يعلن  مرسوم  ونشر مشروع  إعالن عن وض  

وتقوية يلطريق يلوطناة آقم 9 يلريبطة بين مريكش ووآزيزيت وتنزع 

ب وجبه ملكاة يلقط  يألآضاة يإلضافاة يلالزمة لهذي يلغرض فا ا بين 

 ن.ك 373+111 و ن.ك 413+111 بإقلام وآزيزيت بوالية جهة دآعة -

22228تافااللت...................................................................................................

يعدل إعالن عن وض  ونشر مشروع مقرآ يلتخلي بإعالن أفه من يملنفعة يلعامة 

تحسين مستوى يلخدمات على يلطريق يلوطناة آقم 9 يلريبطة بين 

لهذي  يلالزمة  يلقط  يألآضاة  مريكش ووآزيزيت وتنزع ب وجبه ملكاة 

يلغرض فا ا بين ن.ك 191+442 و ن.ك 368+479 بإقلام وآزيزيت 

بوالية جهة دآعة - تافااللت ويلصادآ بالجريدة يلرس اة عدد 5534 

22231بتاآيخ 13 من آلا  يألول 1441 )21 فوف 10 2118) ................................

إعالن عن وض  ونشر مشروع مرسوم تعديلي يعدل يإلعالن عن وض  ونشر 

مشروع مقرآ يلتخلي يإلضافي يالستدآيكي يلذي يعلن أفه من يملنفعة 

مريكش  بين  يلريبطة   9 آقم  يلوطناة  يلطريق  وتقوية  تهائة  يلعامة 

ووآزيزيت فا ا بين ن.ك 373+111 و ن.ك 413+111، ويؤذن ب وجبه 

بالتخلي عن ملكاة يلقط  يألآضاة يلالزمة لهذي يلغرض بإقلام وآزيزيت 

22232يلصادآ بالجريدة يلرس اة عدد 5636 بتاآيخ 4 فوف 10 2121 ..................
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إعالن عن وض  ونشر مشروع مرسوم إضافي يعلن أفه من يملنفعة يلعامة تهائة 

وتقوية يلطريق يلوطناة آقم 9 يلريبطة بين مريكش ووآزيزيت وتنزع 

ب وجبه ملكاة يلقط  يألآضاة يإلضافاة يلالزمة لهذي يلغرض فا ا بين 

 ن.ك 343+111 و ن.ك 373+211 بإقلام وآزيزيت بوالية جهة دآعة -

22233تافااللت .................................................................................................

مشروع مرسوم فزع يمللكاة يعلن أفه من يملنفعة يلعامة توسا  وتقوية  وتصحاح 

 592+111 يلكالومت1ية  يلنقطة  بين   8 آقم  يلوطناة  يلطريق  مساآ 

ويلنقطة يلكالومت1ية 811+597 يلريبطة بين رنافرة ومريرت بإقلام 

22235رنافرة .....................................................................................................

إعالن عن وض  ونشر مشروع مقرآ يلتخلي يعلن أفه من يملنفعة يلعامة تثناة 

يلطريق يلوطناة آقم 9 من ن.ك 5+111 إلى ن.ك 45+111 )يملقط  

من ن.ك 111+5 إلى ن.ك 267+38) وتثناة يملنشأة يلفناة بالنقطة 

يملنشأة  وتثناة  مومن  سادي  مقاطعة  بع الة   311+13 يلكالومت1ية 

يلفناة بالنقطة يلكالومت1ية 44+211 بإقلامي يلنويصر ولرشاد ولناء 

ولناء  مديوفة  بإقلام   861+37 يلكالومت1ية  بالنقطة  طرقي  ملتقى 

ملتقاين طرقاين بالنقطة يلكالومت1ية 41+391 ولالنقطة يلكالومت1ية 

4322238+311 بإقلام يلنويصر بجهة يلديآ يلباضاء - سطات ..........................

يملرسوم  ملشروع  تعديلي  يستدآيكي  مرسوم  مشروع  ونشر  وض   عن  إعالن 

يلصادآ بالجريدة يلرس اة آقم 5218 بتاآيخ 31 أكتولر 2112 ويلذي 

يعلن أفه من يملنفعة يلعامة بناء يلطريق يلسااآ يلريبط بين يلجديدة 

وآسفي بج اعة سادي يس اعال وفزع ملكاة يلقط  يألآضاة يلالزمة 

22239لذلك ........................................................................................................
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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

يلتزم يملعلنون في مادين يإلشهاآ يلقافوني إثبات هويتهم ويلسلطات يملسندة إليهم.
وال تتح ل يإلديآة أية مسؤولاة فا ا يتعلق ب ض ون يإلعالفات.

 I.  -  إعالنات قانونية
مكتب يألستاذة فاط ة ع وآ موثقة بالرلاط

GYA.CENTRALE.MA شركة
ش.م.م.ش.و 

تأسيس شركة محدودة يملسؤولاة
ب وجب عقد توثاقي تم ب كتب)
بتاآيخ ع وآ،) فاط ة   يألستاذة 
بالرلاط) سجل  (،2121 سبت 10) (11
سجل) (،2121 سبت 10) (13 بتاآيخ)
تم تأسيس) (،37642 يملديرال عدد)
(»GYA CAPITAL«(شركة(: من طرف)
مسي1ها) طرف  من  م ثلة  ش.م.م،)
يلا اني،) يمباآك  يلساد  يلقافوني 
للتعريف) يلوطناة  للبطاقة  يلحامل 

.MC61195(آقم
ذيت) يملسؤولاة  محدودة  شركة 

يلخاصاات يلتالاة):
GYA.CENTRALE.« (: يلتس اة)

MA«)ش.م.م.ش.و.
هدف يلشركة):)هدفها هو كالتالي):)

يإلنعاش يلعقاآي.
ولصفة عامة كل يلع لاات يملالاة،)
يلعقاآية يلصناعاة،)  يلتجاآية،)
)أو يملنقولة،)ي كن أن تكون ذيت صلة)
مباشرة أو غي1 مباشرة بهدف يلشركة)

أو ي كنها أن تتاح تن اتها.)
مدة يلشركة):)99)سنة.

حي) يلرلاط،) (: يلشركة) مقر 
(،32 شقة آقم) زفقة يألآز،) يلرياض،)

. Ryad II-U-34(ع اآة
آأس مال يلشركة):)محدد في مبلغ)
 1111 على) مقسم  دآهم  (111.111
للحصة،) دآهم  (111 ب بلغ) حصة 
(»GYA CAPITAL« لشركة) م لوكة 
يلساد) طرف  من  م ثلة  ش.م.م،)

يمباآك يلا اني.

(: يلشركة) مال  آأس  مج وع 

111.111)دآهم.)

يلساد) عين  (: يلشركة) إديآة 

للبطاقة) يلحامل  يلا اني،) يمباآك 

(،MC61195 يلوطناة للتعريف آقم)

مسي1ي وحادي للشركة ملدة زمناة غي1)

محدودة.)

وله يلصالحاات يلكاملة للتصرف)

يلحاالت) ج ا   في  يلشركة  باسم 

يلتي تدرل) يلع لاات  ولإفجاز ج ا  

في فطاق هدف يلشركة.
لإلضاحة ويلباان

1 P

مكتب يألستاذة فاط ة ع وآ موثقة بالرلاط

GYA.ART.MA شركة
ش.م.م.ش.و 

تأسيس شركة محدودة يملسؤولاة
ب وجب عقد توثاقي تم ب كتب)

بتاآيخ) ع وآ،) فاط ة  يألستاذة 

بالرلاط) سجل  (،2121 11)سبت 10)

سجل) (،2121 سبت 10) (13 بتاآيخ)

تم تأسيس) (،37641 يملديرال عدد)

(»GYA CAPITAL«(من طرف):))شركة

مسي1ها) طرف  من  م ثلة  ش.م.م،)

يلا اني،) يمباآك  يلساد  يلقافوني 

للتعريف) يلوطناة  للبطاقة  يلحامل 

.MC61195(آقم

ذيت) يملسؤولاة  محدودة  شركة 

يلخاصاات يلتالاة):

((»GYA.ART.MA« (: يلتس اة)

ش.م.م.ش.و.

هدف يلشركة):)هدفها هو كالتالي):)

يإلنعاش يلعقاآي.

ولصفة عامة كل يلع لاات يملالاة،)
يلعقاآية يلصناعاة،)  يلتجاآية،)
)أو يملنقولة،)ي كن أن تكون ذيت صلة)
مباشرة أو غي1 مباشرة بهدف يلشركة)

أو ي كنها أن تتاح تن اتها.)
مدة يلشركة):)99)سنة.

حي) يلرلاط،) (: يلشركة) مقر 
(،32 شقة آقم) زفقة يألآز،) يلرياض،)

.Ryad II-U-34(ع اآة
آأس مال يلشركة):)محدد في مبلغ)
 1111 على) مقسم  دآهم  (111.111
للحصة،) دآهم  (111 ب بلغ) حصة 
(»GYA CAPITAL« لشركة) م لوكة 
يلساد) طرف  من  م ثلة  ش.م.م،)

يمباآك يلا اني.
(: يلشركة) مال  آأس  مج وع 

111.111)دآهم.)
يلساد) عين  (: يلشركة) إديآة 
للبطاقة) يلحامل  يلا اني،) يمباآك 
(،MC61195 يلوطناة للتعريف آقم)
مسي1ي وحادي للشركة ملدة زمناة غي1)

محدودة.)
وله يلصالحاات يلكاملة للتصرف)
يلحاالت) ج ا   في  يلشركة  باسم 
يلتي تدرل) يلع لاات  ولإفجاز ج ا  

في فطاق هدف يلشركة.
لإلضاحة ويلباان

2 P

مكتب يألستاذة فاط ة ع وآ موثقة بالرلاط

GYA.CONFORT.MA شركة
ش.م.م.ش.و 

تأسيس شركة محدودة يملسؤولاة
ب وجب عقد توثاقي تم ب كتب)
بتاآيخ ع وآ،) فاط ة   يألستاذة 
بالرلاط سجل  (،2121 سبت 10) (11

سجل) (،2121 سبت 10) (13 بتاآيخ) (
تم تأسيس) (،37651 يملديرال عدد)
(»GYA CAPITAL«(شركة(: من طرف)
مسي1ها) طرف  من  م ثلة  ش.م.م،)
يلا اني،) يمباآك  يلساد  يلقافوني 
للتعريف) يلوطناة  للبطاقة  يلحامل 

.MC61195(آقم
ذيت) يملسؤولاة  محدودة  شركة 

يلخاصاات يلتالاة):
GYA.CONFORT.« يلتس اة:)

MA«)ش.م.م.ش.و
هدف يلشركة):)هدفها هو كالتالي):)

يإلنعاش يلعقاآي.
ولصفة عامة كل يلع لاات يملالاة،)
يلعقاآية) يلصناعاة،)  يلتجاآية،)
أو يملنقولة،)ي كن أن تكون ذيت صلة)
مباشرة أو غي1 مباشرة بهدف يلشركة)

أو ي كنها أن تتاح تن اتها.)
مدة يلشركة):)99)سنة.

حي) يلرلاط،) (: يلشركة) مقر 
(،32 شقة آقم) زفقة يألآز،) يلرياض،)

.Ryad II-U-34(ع اآة
آأس مال يلشركة):)محدد في مبلغ)
 1111 على) مقسم  دآهم  (111.111
للحصة،) دآهم  (111 ب بلغ) حصة 
(»GYA CAPITAL« لشركة) م لوكة 
يلساد) طرف  من  م ثلة  ش.م.م،)

يمباآك يلا اني.
(: يلشركة) مال  آأس  مج وع 

111.111)دآهم.)
يلساد) عين  (: يلشركة) إديآة 
للبطاقة) يلحامل  يلا اني،) يمباآك 
(،MC61195 يلوطناة للتعريف آقم)
مسي1ي وحادي للشركة ملدة زمناة غي1)

محدودة.)
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وله يلصالحاات يلكاملة للتصرف)

يلحاالت) ج ا   في  يلشركة  باسم 

يلتي تدرل) يلع لاات  ولإفجاز ج ا  

في فطاق هدف يلشركة.
لإلضاحة ويلباان

3 P

مكتب يألستاذة فاط ة ع وآ موثقة بالرلاط

GYA.LUX.MA شركة
ش.م.م.ش.و 

تأسيس شركة محدودة يملسؤولاة
ب وجب عقد توثاقي تم ب كتب)

بتاآيخ ع وآ،) فاط ة   يألستاذة 

بالرلاط) سجل  (،2121 سبت 10) (11

سجل) (،2121 سبت 10) (13 بتاآيخ)

تم تأسيس) (،37654 يملديرال عدد)

(»GYA CAPITAL«(شركة(: من طرف)

مسي1ها) طرف  من  م ثلة  ش.م.م،)

يلا اني،) يمباآك  يلساد  يلقافوني 

للتعريف) يلوطناة  للبطاقة  يلحامل 
.MC61195(آقم

ذيت) يملسؤولاة  محدودة  شركة 

يلخاصاات يلتالاة):

(»GYA.LUX.MA« (: يلتس اة)

ش.م.م.ش.و.

هدف يلشركة:))هدفها هو كالتالي):)

يإلنعاش يلعقاآي.

ولصفة عامة كل يلع لاات يملالاة،)

يلعقاآية يلصناعاة،)  يلتجاآية،)

)أو يملنقولة،)ي كن أن تكون ذيت صلة)

مباشرة أو غي1 مباشرة بهدف يلشركة)

أو ي كنها أن تتاح تن اتها.)

مدة يلشركة):)99)سنة.

حي) يلرلاط،) (: يلشركة) مقر 
(،32 شقة آقم) زفقة يألآز،) يلرياض،)

. Ryad II-U-34(ع اآة
آأس مال يلشركة):)محدد في مبلغ)

 1111 على) مقسم  دآهم  (111.111

للحصة،) دآهم  (111 ب بلغ) حصة 

(»GYA CAPITAL« لشركة) م لوكة 

يلساد) طرف  من  م ثلة  ش.م.م،)

يمباآك يلا اني.

(: يلشركة) مال  آأس  مج وع 

111.111)دآهم.)

يلساد) عين  ( يلشركة:) إديآة 
للبطاقة) يلحامل  يلا اني،) يمباآك 
(،MC61195 يلوطناة للتعريف عدد)
مسي1ي وحادي للشركة ملدة زمناة غي1)

محدودة.)
وله يلصالحاات يلكاملة للتصرف)
يلحاالت) ج ا   في  يلشركة  باسم 
يلتي تدرل) يلع لاات  ولإفجاز ج ا  

في فطاق هدف يلشركة.
لإلضاحة ويلباان

4 P

مكتب يألستاذة فاط ة ع وآ موثقة بالرلاط

GYA.PRESTIGE.MA شركة
ش.م.م.ش.و 

تأسيس شركة محدودة يملسؤولاة
ب وجب عقد توثاقي تم ب كتب)
بتاآيخ ع وآ،) فاط ة   يألستاذة 
بالرلاط) سجل  (،2121 سبت 10) (11
سجل) (،2121 سبت 10) (13 بتاآيخ)
تم تأسيس) (،37655 يملديرال عدد)
(»GYA CAPITAL«(من طرف):))شركة
مسي1ها) طرف  من  م ثلة  ش.م.م،)
يلا اني،) يمباآك  يلساد  يلقافوني 
للتعريف) يلوطناة  للبطاقة  يلحامل 

.MC61195(آقم
ذيت) يملسؤولاة  محدودة  شركة 

يلخاصاات يلتالاة):
GYA.PRESTIGE.« يلتس اة:)

MA«)ش.م.م.ش.و.
هدف يلشركة):)هدفها هو كالتالي):)

يإلنعاش يلعقاآي.
ولصفة عامة كل يلع لاات يملالاة،)
أو) يلعقاآية  يلصناعاة،) يلتجاآية،)
ي كن أن تكون ذيت صلة) يملنقولة،)
مباشرة أو غي1 مباشرة بهدف يلشركة)

أو ي كنها أن تتاح تن اتها.)
مدة يلشركة):)99)سنة.

حي) يلرلاط،) (: يلشركة) مقر 
(،32 شقة آقم) زفقة يألآز،) يلرياض،)

. Ryad II-U-34(ع اآة
آأس مال يلشركة):)محدد في مبلغ)
 1111 على) مقسم  111.111دآهم 
للحصة،) دآهم  (111 ب بلغ) حصة 
(»GYA CAPITAL« لشركة) م لوكة 
يلساد) طرف  من  م ثلة  ش.م.م،)

يمباآك يلا اني.

(: يلشركة) مال  آأس  مج وع 

111.111)دآهم.)

يلساد) عين  (: يلشركة) إديآة 

للبطاقة) يلحامل  يلا اني،) يمباآك 

(،MC61195 يلوطناة للتعريف آقم)

مسي1ي وحادي للشركة ملدة زمناة غي1)

محدودة.)

وله يلصالحاات يلكاملة للتصرف)

يلحاالت) ج ا   في  يلشركة  باسم 

يلتي تدرل) يلع لاات  ولإفجاز ج ا  

في فطاق هدف يلشركة.
لإلضاحة ويلباان

5 P

 STE GRAND UNIVERS 

 PRIVE
يملؤآخ) يلعام  يلج    ب قت�سى 

شركاء) قرآ  (31/18/2121 بتاآيخ)

يلشركة ما يلي):

قبول يستقالة):

ك سي1ة) فضال  حنان  يلسادة 

سابقة للشركة.

يلقباج) يلهدى  فوآ  لالاا  يلسادة 

ك سي1ة سابقة للشركة.

شرف) مريم  يلسادة  وتعاين 

ك سي1ة جديدة للشركة.

وحاد) بتوقا   يلشركة  تتعهد 

لل سي1ة يلجديدة ويلوحادة للشركة)

يلسادة مريم شرف.

للشركة) يلقافوني  يإليديع  تم 

بتاآيخ بالرلاط  يلتجاآية   باملحك ة 

آقم) تحت  (2121 سبت 10) (29

.117919

6 P

 STE CENTRE GRAIN

D’ESPOIR
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالرلاط) (2121 أكتولر) (6 بتاآيح)

يملسؤولاة) ذيت  شركة  تأسيس  تم 

يملحدودة بشريك وحاد بالخصائص)

يلتالاة):

 STE CENTRE GRAIN(:(يلتس اة

.D’ESPOIR

ذيت) شركة  (: يلقافوفاة) يلصفة 

يملسؤولاة يملحدودة بشريك وحاد.

تعلام) (: يالجت اعي) هدفها 

يملصابين) لألطفال  متخصص 

بالتوحد.
آأس يملال):)111.111)دآهم.

من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلتأسيس يلنهائي.

يناير) فاتح  من  (: يملالاة) يلسنة 

ديس 10 من كل سنة ما عدي) (31 إلى)

تاآيخ) من  تبتدئ  يألولى  يلسنة 

يلتسجال.
يملقر يالجت اعي):)43)يلطابق يألول)
علي) أكل ان سدي  زفقة  (12 يلشقة)

أكديل يلرلاط.

:)تسي1 يلشركة من طرف) يلتساي1)

يلسادة أما ة آفاق.

يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

يلقافوني باملحك ة يلتجاآية بالرلاط)

تحت آقم)155391.

7 P

NETSYSCOM شركة
SARL AU

ش.م.م ذيت شريك وحاد

يملقر يلتجاآي : 6 ضاية عوة شقة 
آقم 16 أكديل يلرلاط

يلعام) يلج    ملحضر  تبعا 

ف10يير) (11 بتاآيخ) يالستثنائي للشركاء)

بتاآيخ يلرلاط  في  يملسجلة  (،2115 

5)ماآس)2115)تقرآ ما يلي):

تغاي1 يملقر يلتجاآي للشركة من):

6)ضاية عوة شقة آقم)16)أكديل)

يلرلاط.

إلى يلعنوين يلتالي):
حي موالي) (1 يلقطاع) (2159 آقم)

إس اعال سال.

كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 

بالرلاط) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

آقم) تحت  (2115 سبت 10) (8 بتاآيخ)

.5194

8 P
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CONSTRUCTION
يلغي1) يلعام  يلج    لقريآيت  تبعا 

2121)تقرآ) 29)سبت 10) عادي بتاآيخ)

ما يلي):

تفويت):

للساد) م لوكة  حصة  (251

لعشي1ي مريد لصالح يلساد يمهادآة)

من) (7 يملادة) تعديل  وتقرآ  سعاد،)

يلنظام يألسا�سي يملتعلقة برأس يملال.

مريد) لعشي1ي  يلساد  يستقالة 

تساي1) من  سعاد  يمهادآة  ويلساد 

يمهادآة) يلساد  وتعاين  يلشركة 

سعاد ك سي1 وحاد للشركة.

تغاي1 يلشكل يلقافوني للشركة من)

إلى) شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة ذيت)

يلشريك يلوحاد.

تحديث يلنظام يألسا�سي.

كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 

بسال) يالبتديئاة  باملحك ة  يلضبط 

آقم) تحت  (2121 أكتولر) (14 بتاآيخ)

.37631

9 P

YM-MY شركة
يلتصفاة

وفق محضر يلج   يلعام يملنعقد)

باملقر) (2121 سبت 10) (31 بتاآيخ)

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يالجت اعي 

دآهم،) (511.111 يملحدودة آأس الها)

 9 لاكامالاا ع اآة) إقامة  يلكائنة ب 

محل آقم)8)حي يلرياض يلرلاط.

قرآ يلشركاء)ما يلي):

تصفاة يلشركة.

باملقر) يلتصفاة  مقر  تحديد 

يالجت اعي.

يوسف) يلساد  يملصفي  تعاين 

يدآي�سي مسويك.

يملهام) هذه  مدة  تحديد 

ويلصالحاات.

أسئلة مختلفة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلتجاآية بالرلاط تحت آقم)118245 

بتاآيخ)12)أكتولر)2121.
يلسجل يلتجاآي آقم)81137.

10 P

TIFALNIT
 Société A Responsabilité

Limitée en liquidation
Au(Capital(de 100.000 dirhams

 Siège(Social : 16, Rue(Ali
Abderrazak - Casablanca

 Registre du commerce de
 Casablanca(n° 195.281

قفل يلتصفاة
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
 2121 سبت 10) (28 بتاآيخ) يملؤآخ 
وبعد) يالجت اعي،) باملقر  ويملنعقد 
س اع تقرير يملصفي،)صادق يلشركاء)
وأعطوي) يلتصفاة،) حسابات  على 
لل صفي يلساد عبد يملنعم) يإلرالء)
يلفا�سي يلفهري وأبرئوه من يلتفويض)

وتم إعالن إنهاء)ع لاات يلتصفاة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
بتاآيخ يلباضاء) بالديآ   يلتجاآية 
آقم) تحت  (2121 يكتولر) (21

.797.151
11 P

NADMAJ AUTOS
Société à Responsabilité Limitée
Au(capital(de 100.000 Dirhams
 Siège(social : Douar(KSOUR,

Commune Mayate
Kelaa des Sraghna

مستخرج من يلنظام يألسا�سي 
NADMAJ AUTOS(:(يلتس اة

محدودة) شركة  (: يلشكل)
يملسؤولاة.

يلغرض بارتصاآ):
يلزيوت) وتصدير  يست1يد 

ويلتشحام.
وتصدير) يست1يد  شريء،) با ،)
ويلتجاآة بصفة عامة في قط  يلغااآ)
يلعجالت و كل ما يتعلق) للسااآيت،)

بالسااآيت يلجديدة أو يملستع لة.

كسوآ،) دويآ  (: يالجت اعي) يملقر 

ج اعة ماات،)كلعة يلسريغنة.

يملدة):)99)سنة من تاآيخ يلتسجال)

بالسجل يلتجاآي.

يلشركاء):)

آضويني،) يملجاد  عبد  يلساد 

 31/11/1959 بتاآيخ) يملزديد 

للبطاقة) يلحامل  بالديآيلباضاء،)

.BK19661(يلوطناة آقم

يملزديد) يلكاكاي،) فدير  يلساد 

بقلعة) (25/14/1976 بتاآيخ)

يلسريغنة،)يلحامل للبطاقة يلوطناة)
.T239196(آقم

 111.111 في) محدد  (: يلرأس ال)

حصة) (1.111 إلى) مقس ة  دآهم 

 1 من) مرق ة  دآهم  (111 فئة) من 

على) يلشركاء) إلى  مسندة  (1.111 إلى)

يلشكل يلتالي):

 511 يلساد عبد يملجاد آضويني)

حصة مرق ة من1)إلى)511. 

حصة) (511 يلساد فدير يلكاكاي)

مرق ة من)511)يلى)1.111.

يلسنة يالجت اعاة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديس 10 من كل سنة.

يلساد) تعين  تم  (: يلتساي1)

بتاآيخ) يملزديد  آضويني،) عبد يملجاد 

يلباضاء،) بالديآ  (31/11/1959

آقم) يلوطناة  للبطاقة  يلحامل 

BK19661)مسي1ي ملدة غي1 محددة.

يلسجل) في  يلشركة  تسجال  تم 

يوم) يلسريغنة  بقلعة  يلتجاآي 

13/11/2121)تحت آقم)4.837.
قصد يلنشر ويإلعالن يملسي1

11P مكرر

ALMALUS IMMOBILIER 
 Société A Responsabilité

 Limitée en cours de liquidation

Au(capital(de 10.000 dirhams

 Siège(Social : 16, Rue(Ali

Abderrazak - Casablanca

 Registre du commerce de

 Casablanca n°226.553

قفل يلتصفاة

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

 2121 سبت 10) (28 بتاآيخ) يملؤآخ 

وبعد) يالجت اعي،) باملقر  ويملنعقد 

س اع تقرير يملصفي،)صادق يلشركاء)

وأعطوي) يلتصفاة،) حسابات  على 

لل صفي يلساد عبد يملنعم) يإلرالء)

يلفا�سي يلفهري وأبرئوه من يلتفويض)

وتم إعالن إنهاء)ع لاات يلتصفاة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

بتاآيخ يلباضاء) بالديآ   يلتجاآية 

21)يكتولر2121)تحت آقم)797.151.

12 P

BOUCHOUR
شركة محدودة يملسؤولاة
آأس الها : 111.111 دآهم

يملقر يلرئي�سي : شاآع مح د يلخامس 

إقامة يلنخال شقة أب - سال

س.ت سال 5119

للج عاة) يلعام  يلج    ب وجب 

يملحدودة) للشركة  يالستثنائاة 
قرآ (،BOUCHOUR  يملسؤولاة)

ما يلي):

يملهدي) يس اعال  يلساد  قبول 

يش اعو شريكا جديدي ويلذي ي لك)

 111 بقا ة يس اة من) حصة  (511

يلساد) له من طرف  يملوهولة  دآهم 

يش اعو مح د.

مح د) يش اعو  يلساد  يستقالة 

وتعاين) للشركة  ك سي1  مهامه  من 

يش اعو) يملهدي  يس اعال  يلساد 

مسي1 للشركة إلى جافب يلساد عبد)

يلوهاب بنجلون زهر.
7)و13)من يلقافون) تغاي1 يملادتين)

يألسا�سي للشركة ك ا يلي):

يحدد آأس ال يلشركة) (: (7 يملادة)

دآهم مقس ة إلى) (111.111 في مبلغ)

1111)حصة وموزعة كالتالي):

يلساد يس اعال يملهدي يش اعو)

511)حصة.

ويلساد يلوهاب بنجلون زهر)511 

حصة.

:)تسي1 يلشركة من أكث1) (13 يملادة)

من يألشخاص يلطباعاين)...)يلخ.
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تم تعاين يملسي1ين يبتاة أس اؤهم)
يلوهاب) :ويلساد  سنويت) ثالث  ملدة 
بنجلون زهر ويلساد يس اعال يملهدي)

يش اعو.
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة) يملحك ة  لدى  يلضبط 
تحت) (2121 سبت 10) (16 يوم) بسال 

آقم)37414.
لإلشاآة ويلنص

13 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

 société à Responsabilité Limitée à Associé

unique

AU CAPITAL DE 111.111 DHS

 Siège Social : 23 AVENUE ANOUAL IMM

FLEURY 11 BUREAU N°4 KENITRA

FIX : 15.37.36.15.59

 MATU D’EQUIPEMENTS
بالقناطرة) عرفي  عقد  ب قت�سى 
مسؤولاة) ذيت  شركة  تأسيس  تم 
ويلتي) وحاد  مساهم  م   محدودة 

تح ل يلخصائص يلتالاة):
 MATU« (: يلتس اة)

D’EQUIPEMENTS
 SARL AU(:(يلصاغة))يلقافوفاة

يلهدف يالجت اعي):
مقاول توآيد يملااه أو يلتوزي .
تشغال منشأة ملعالجة يملااه.
مقاول بناء)و أشغال مختلفة.

آأس ال يلشركـة):)111.111)دآهم)
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 
دآهم للحصة يلويحدة موزعة) (111

بين يلشركاء)على يلشكل يلتالي):
 1111 ر خام) ييناس  يلسادة 

حصة.
من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلتأسيس يلنهائي أي من تاآيخ وض )

يلسجل يلتجاآي.
يناير) فاتح  من  (: يملالاة) يلسنة 
ديس 10 من كل سنة ما عدي) (31 إلى)
تاآيخ) من  تبتدئ  يألولى  يلسنة 

يلتسجال.
شاآع أفويل) (23 (: يملقر يإلجت اعي)
 4 آقم) مكتب  (11 فلوآي) إقامة 

ما وزة يلقناطرة.

يملسي1):)ييناس ر خام.
آقم يلسجل يلتجاآي)62797.

14 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

 société à Responsabilité Limitée à Associé

unique

AU CAPITAL DE 111.111 DHS

 Siège Social : 23 AVENUE ANOUAL IMM

FLEURY 11 BUREAU N°4 KENITRA

FIX : 15.37.36.15.59

 DEMANDING BUSNESS

COMPANY
S.A.R.L AU

تغاي1يت مختلفة
يلج  ) مديوالت  يثر  على 

بتاآيخ) يملنعقد  يالستثنائي  يلعام 

مساه وي) قرآ  (،2121 24)سبت 10)

 DEMANDING BUSNESS شركة)

يلتغاي1يت) (COMPANY SARL AU

يلتالاة):

يستقالة) (: يلشركة) مسي1  تغاي1 

عفاني) يلساد  وتعاين  عزآي شا اء)

ح زة.

تغاي1 يلقويفين يألساساة للشركة.)

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 18/11/2121 بالقناطرة) يالبتديئاة 

تحت آقم)88718.

15 P

STE IMMOBILIER ULTIME
SARL

تأسيس شركة
بتاآيخ عرفي  عقد   ب وجب 

5)أكتولر)2121)باملح دية تم تأسيس)

يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 

بالخصوصاات يلتالاة):

يملوضوع يالجت اعي):

يألع ال مختلف  من   يملقاول 

)أو يإلنشاءيت.

يملباني،)ويلت1ويج يلعقاآ.

يلتجاآية) يلع لاات  كل  وع وما 

ويلصناعاة ويملالاة وج ا  ما يتعلق)

بصفة مباشر أو غي1 مباشرة بالنشاط)

يملزيول.

 IMMOBILIER شركة) (: يلتس اة)
.ULTIME SARL

تجزئة) (224 (: يالجت اعي) يملقر 
 9 يلشقة) (3 يلطابق) (1 يلحرية)

يملح دية.
يملدة):)99)سنة.

يلرأس ال):)11.111)دآهم مقس ة)
إلى)111)حصة)111)دآهم لكل حصة)

مقس ة على يلشركاء)كالتالي):
ب) ساهم  يتركين  مح د  يلساد 

51.111)حصة.
ب) ساهم  يتركين  لحبيب  يلساد 

25.111)حصة.
ب) ساهم  يتركين  مح د  يلساد 

25.111)حصة.
يتركين) مح د  يلساد  (: يلتساي1)
مسي1ين) يتركين  لحبيب  ويلساد 

للشركة ملدة غي1 محدودة.
من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

نهاية ديس 10.
لالحتااط يلقافوني،) (%5 (: يألآلاح)

ويلباقي يقسم على يلحصص.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة باملح دية تحت آقم)2151 

بتاآيخ)13)أكتولر)2121.
يلسجل يلتجاآي آقم)29151.

لإليديع ويلنشر

يإلديآة

16 P

STE JIDART
SARL A AU
حل يلشركة

بتاآيخ عرفي  عقد   ب وجب 
لشركة) باملح دية  (2121 أكتولر) (4

STE JIDART)تقرآ ما يلي):
حل يلشركة.

يكريآي) عائشة  يلسادة  تعاين 
مصفاة للشركة.

للتصفاة) يلشركة  مقر  تحديد 
 31 آقم) (18 بلوك) مريكش  دآب 

يلعالاة يملح دية.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة باملح دية تحت آقم)2124 

بتاآيخ)11)أكتولر)2121.
لإليديع ويلنشر

يإلديآة

17 P

STE LHMADA PROMO
SARL

تخفاض آأس يملال
 آف  آأس يملال

بتاآيخ عرفي  عقد   ب وجب 

باملح دية) (2121 أغسطس) (25

 STE LHMADA PROMO لشركة)

تقرآ ما يلي):

من) يلشركة  آأس ال  تخفاض 

بتخفاض) (273.751 إلى) (311.111

تم) يلذي  يالنسحاب  بعد  (26.251

سعاد) يلسادة  بويسطة  إجريؤه 

يملي1يث من) يلصديق وذلك من جزء)
آأس ال يلشركة ب بلغ)26.251.

من) يلشركة  آأس ال  آف   (

273.511)دآهم إلى)311.111)دآهم.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

آقم) تحت  باملح دية  يالبتديئاة 

1886)بتاآيخ)8)سبت 10)2121.
لإليديع ويلنشر

يإلديآة

18 P

 STE BOUHIKY ET FILS

 BUSINESS SERVICE AND

NEGOCE
SIGLE : BFBSN(SARL(A(AU

تأسيس شركة
بتاآيخ عرفي  عقد   ب وجب 

تم) باملح دية  (2121 سبت 10) (11

يملسؤولاة) ذيت  شركة  تأسيس 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  يملحدودة 

بالخصوصاات يلتالاة):

يملوضوع يالجت اعي):

مقاول أشغال مختلفة أو يلبناء.

يلتجاآية) يلع لاات  كل  وع وما 

ما) وج ا   ويملالاة  ويلصناعاة 

أو غي1 مباشرة) يتعلق بصفة مباشر 

بالنشاط يملزيول.

 BOUHIKY ET شركة) (: يلتس اة)

 FILS BUSINESS SERVICE AND

NEGOCE SARL A AU
 484 آقم) (: يالجت اعي) يملقر 

يلسعادة شاآع ويد يلذهب يملح دية.
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يملدة):)99)سنة.

دآهم) (111.111 (: يلرأس ال)

111)دآهم) 1111)حصة) مقس ة إلى)

يلشركاء) على  مقس ة  حصة  لكل 

كالتالي):

يلساد عبد يلجلال دومى ساهم)

ب)111.111)حصة.

يلتساي1):)يلساد عبد يلجلال دومى)

مسي1 للشركة ملدة غي1 محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

نهاية ديس 10.

لالحتااط يلقافوني،) (%5 (: يألآلاح)

ويلباقي يقسم على يلحصص.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

بتاآيخ باملح دية   يالبتديئاة 

يلسجل يلتجاآي) (2121 سبت 10) (29

آقم)28941.
لإليديع ويلنشر

يإلديآة

19 P

 GUICH SERVICE

TECHNOLOGIE

شركة ذيت مسؤولاة محدودة

ذت شريك وحاد

آأس الها : 111.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : تجزئة إسكان

ع اآة 13، شقة 5، حي كيش 

يألوديية، ت اآة

تبعا ملديولة محضر يلج   يلعام)

بتاآيخ) يستثنائاا  يملنعقد  يلعادي 

 GUICH لشركة) (2121 يولاو) (12

SERVICE TECHNOLOGIE)ش.م.م،)

ذيت شريك وحاد،)تقرآ ما يلي):

للشركة،) يالجت اعي  يملقر  تحويل 

من ت اآة،)تجزئة إسكان،)ع اآة)13،)

شقة)5،)حي كيش يألوديية إلى يلرلاط،)

حي) بويثاث،) (،9 آقم) (،41 مج وعة)

يعقوب يملنصوآ.

يلنظام) من  (4 فالفصل) ولالتالي 

يألسا�سي قد تم تغاي1ه.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 

بالرلاط) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

آقم) تحت  (،2121 أكتولر) (13 يوم)

.118262
ب ثابة مقتطف ولاان

20 P

لو بوكان
عرفي) أو  توثاقي  عقد  ب قت�سى 

أكتولر) (12 بتاآيخ) يلرلاط  في  مؤآخ 

ذيت) شركة  تأسيس  تم  قد  (2121

يلشريك) ذيت  يملحدودة  يملسؤولاة 

يلوحاد.

يلهدف يالجت اعي):

مقهى)-)حلويات)-)مثلجات.
آأس ال يلشركة):)111.111)دآهم)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

111)دآهم للحصة يلويحدة.

عادل مالودي)1111)حصة.

من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلتأسيس يلنهائي أي من تاآيخ وض )

يلسجل يلتجاآي.

يناير) فاتح  من  (: يملالاة) يلسنة 

ديس 10 من كل سنة ما عدي) (31 إلى)

تاآيخ) من  تبتدئ  يألولى  يلسنة 

يلتسجال.
زفقة طاآق بن زياد) (1462 (: يملقر)

4)ب) 13)محل) إقامة آياض فاس يآة)

ت اآة.

يملسي1):)عادي مالودي.
آقم يلتقااد بالسجل يلتجاآي):)تم)

باملحك ة يالبتديئاة بت اآة تحت آقم)

134489)بتاآيخ)25)أكتولر)2121.

21 P

SOCIETE SAHARA PROTEC
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

HAY(EL(WAHDA(NR 3750

DAKHLA

بتاآيخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2121 أكتولر) (8

بامل يزيت) محدودة  مسؤولاة  ذيت 

يلتالاة):

 SAHARA شركة) (: يلتس اة)
PROTEC)ش.م.م.

:)حي يلوحدة آقم) يملقر يالجت اعي)
3751)يلديرلة.

دآهم) (111.111 (: يلرأس ال)
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

111)دآهم.
يلهدف):)تنظاف يملحالت يلتجاآية)

ويإلقامات.
هرويد) مح د  يلساد  (: يلشركاء)

وعادل يلذكي.
يملدة):)99)سنة.

حالاا) يلشركة  تساي1  (: يلتساي1)
من طرف يلساد مح د هرويد آقم)
 J366124 يلوطناة) يلتعريف  بطاقة 
يلساكن حي ويد يلشفا زفقة)3)آقم)2 

يلديرلة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (14 بتاآيخ) بأكادير  يلتجاآية 
يلسجل) (1664 آقم) تحت  (2121

يلتجاآي)19549.
22 P

SOCIETE ID OUISSADEN
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
AV EL ANDALOUS HAY

EL(HASSANI(NR 46 - DAKHLA
بتاآيخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
2121)تم تأسيس شركة) 24)سبت 10)
بامل يزيت) محدودة  مسؤولاة  ذيت 

يلتالاة):
 ID شركة) (: يلتس اة)
بشريك) ش.م.م.) (OUISSADEN

وحاد.
يألفدلس) شاآع  (: يالجت اعي) يملقر 

يلحي يلحسني آقم)46)يلديرلة.
دآهم) (111.111 (: يلرأس ال)
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

111)دآهم.
تجاآة) با ،) شريء،) (: يلهدف)
يملنتوجات) وتصدير  ويستي1يد 

يلبحرية.
يلشركاء):)يلساد آشاد يدوسعدن.

يملدة):)99)سنة.

يلتساي1):)تساي1 يلشركة حالاا من)
آقم) يدوسعدن  آشاد  يلساد  طرف 
 P221522 بطاقة يلتعريف يلوطناة)
يملقاومة) (26 آقم) بلوك س  يلساكن 

وآزيزيت.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (14 بتاآيخ) بأكادير  يلتجاآية 
يلسجل) (1665 آقم) تحت  (2121

يلتجاآي)19551.
23 P

 ATLANTIC FISH
EXPERIENCE
تأسيس شركة

بتاآيخ يلعرفي  للعقد   تبعا 
قويفين) وض   تم  (2121 أكتولر) (18

يلشركة ذيت يمل يزيت يلتالاة):
 ATLANTIC FISH (: يلتس اة)

EXPERIENCE
ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
يتعلق نشاط يلشركة) (: يملوضوع)

سويء)باملغرب أو راآجه):
ويلدولي) يلوطني  يلبحري  يلصاد 
يألنشطة) ج ا   يلبحاآ،) أعالي  في 

يملتعلقة بالصاد ويلبحر.
يملنطقة) (129 (: يلرئي�سي) يملقر 

يلصناعاة مدينة يملر�سى يلعاون.
يلرأس ال):)حدد في مبلغ)111.111 
حصة من) (1111 إلى) دآهم مقس ة 
موزعة) للويحدة  دآهم  (111 فئة)

كالتالي):
 511 ييدبويش) يلحسن  يلساد 

حصة.
 511 يلهادي) عبد  أماآ  يلساد 

حصة.
يلطرف) من  تسي1  (: يإلديآة)
وأماآ) ييدبويش  يلحسن  يلسادين 

عبد يلهادي.
بكتابة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
يلضبط باملحك ة يالبتديئاة بالعاون)
آقم) تحت  (2121 أكتولر) (22 بتاآيخ)
آقم) تجاآي  سجل  (3266/2121

.38555
24 P
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STE SIYED CARRIERE
SARL

تأسيس شركة
بتاآيخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 
6)أكتولر)2121)تم إنشاء)شركة ذيت)
بالخصائص) يملحدودة  يملسؤولاة 

يلتالاة):
.SIYED CARRIERE(:(يلتس اة

يلشركة) هدف  يتعلق  (: يلنشاط)
باملغرب ولالخاآج ب):

تكسي1 يلحجاآة ويستغالل ج ا )
مقال  يلرمل ويلح�سى.

يملقر يالجت اعي):)شاآع ولد يلبون،)
حي يملسجد،)يلرقم)7،)يلديرلة.

من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)
يلتأسيس.

آأس يملال):)حدد في مبلغ)111.111 
دآهم مقسم إلى)1111)حصة من فئة)

111)دآهم للويحدة.
توزي  آأس يملال):

يلساد ح ود بنان)251)حصة)؛
يلساد يعلي بنان)251)حصة)؛

يلساد بشرييا بنان)251)حصة)؛
يلساد يح د بابا بنان)251)حصة.
يعلي) يلساد  تعاين  تم  (: يلتساي1)

بنان ك سي1 للشركة.
من) تبتدئ  (: يالجت اعاة) يلسنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديس 10.
باملحك ة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
بتاآيخ) يلذهب  بويد   يالبتديئاة 
15)أكتولر)2121)تحت آقم)2121/1681 

ولالسجل يلتجاآي تحت آقم)19577.
25 P

 STE ATHENA
DISTRIBUTION

SARL AU
تأسيس شركة

بتاآيخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 
4)أكتولر)2121)تم إنشاء)شركة ذيت)
ويحد) بشريك  يملحدودة  يملسؤولاة 

بالخصائص يلتالاة):
 ATHENA (: يلتس اة)

.DISTRIBUTION

يلشركة) هدف  يتعلق  (: يلنشاط)
باملغرب ولالخاآج ب):

يستغالل يملباني يمل لوكة للشركة)
بالتأجي1) أو  مباشر  بشكل   سويء)

أو بأي طريقة يستغالل أررى.
(،418 يلرقم) (: يالجت اعي) يملقر 
ع اآة س اة،)شاآع يلوالء،)يلشقة)2،)

يلديرلة.
من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)

يلتأسيس.
آأس يملال):)حدد في مبلغ)111.111 
دآهم مقسم إلى)1111)حصة من فئة)

111)دآهم للويحدة.
توزي  آأس يملال):

 1111  BLUE SQUARE شركة)
حصة.

يلتساي1):)تم تعاين يلسادة صوآية)
شباهي حسني ك سي1ة للشركة.

من) تبتدئ  (: يالجت اعاة) يلسنة 
فاتح يناير وتنتهي في)31)ديس 10.

باملحك ة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
بتاآيخ) يلذهب  بويد   يالبتديئاة 
15)أكتولر)2121)تحت آقم)2121/1673 

ولالسجل يلتجاآي تحت آقم)19563.
26 P

STE DAKHLA ZEHRQ
SARL AU

تأسيس شركة
بتاآيخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 
4)أكتولر)2121)تم إنشاء)شركة ذيت)
ويحد) بشريك  يملحدودة  يملسؤولاة 

بالخصائص يلتالاة):
.DAKHLA ZEHRQ((:(يلتس اة

يلشركة) هدف  يتعلق  (: يلنشاط)
باملغرب ولالخاآج ب):

ج ا  أنشطة يإليويء)يلسااحي.
(،418 يلرقم) (: يالجت اعي) يملقر 
ع اآة س اة،)شاآع يلوالء،)يلشقة)2،)

يلديرلة.
من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)

يلتأسيس.
آأس يملال):)حدد في مبلغ)111.111 
دآهم مقسم إلى)1111)حصة من فئة)

111)دآهم للويحدة.

توزي  آأس يملال):

 LAURA ANN يلسادة)

MCILVAIN 1111)حصة.

يلسادة) تعاين  تم  (: يلتساي1)

ك سي1ة) (LAURA ANN MCILVAIN

للشركة.

من) تبتدئ  (: يالجت اعاة) يلسنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديس 10.

باملحك ة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

بتاآيخ) يلذهب  بويد   يالبتديئاة 

15)أكتولر)2121)تحت آقم)2121/1674 

ولالسجل يلتجاآي تحت آقم)19565.

27 P

AUDIT ACCOUNTING ASSISTANCE

شاآع يلحسن يلثاني،)طريق يلشاطئي،)ع اآة)

آقم)2)شقة)1)جناح ب،)يلصخي1يت

MWM MAROCCO
 شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

وذيت شريك منفرد
آأس الها : 11.111 دآهم

مقرها يالجت اعي : آياض يلبحر، 

بلوك 4، ع اآة E، يلشقة 9، 

هرهوآة، ت اآة
آقم يلسجل يلتجاآي : 121585

حل يلشركة
لشركة) يملنفرد  يلشريك  قرآ 

ذيت) شركة  (MWM MAROCCO

 مسؤولاة محدودة،)مقرها يالجت اعي):)
(،E ع اآة) (،4 بلوك) يلبحر،) آياض 

ت اآة ويملسجلة) هرهوآة،) (،9 يلشقة)

في يلسجل يلتجاآي تحت آقم)121585 

ما يلي):

حل يلشركة.

بجوني) ديفاد  يلساد  تعاين 

ك صفي للشركة.
آياض) (: في) يلتصفاة  مقر  تعاين 

يلبحر،)بلوك)4،)ع اآة)E،)يلشقة)9،)

هرهوآة،)ت اآة.

في) يلقافوني  يإليديع  تم  وقد 

بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية   يملحك ة 

14)أكتولر)2121)تحت آقم)118319.
للنشر ويإلعالن

28 P

BFZ CONSULTING

زفقة دكاآ،)ع اآة)5)آقم)6،)يملحاط،)يلرلاط

STE OFFICIA
 شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

وذيت شريك منفرد
آأس الها : 1.169.611 دآهم

مقرها يالجت اعي : ع اآة 31 يلشقة 8، 
زفقة موالي أح د يلوكالي، حسان، 

يلرلاط
آقم يلسجل يلتجاآي : 154549

تأسيس شركة
.STE OFFICIA((:(يلتس اة

ذيت) شركة  (: يلقافوفاة) يلصفة 
مسؤولاة محدودة وذيت شريك منفرد.
يلشريك يلويحد):)يلساد يملنصوآي)

يملالودي.
في) مقاول  (: يالجت اعي) يلهدف 

يألع ال يملختلفة أو أع ال يلبناء.
آأس ال يلشركة):)1.169.611)دآهم)
حصة من فئة) (11.696 مقس ة إلى)

111)دآهم للحصة يلويحدة.
من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلتأسيس يلنهائي.
يملقر يالجت اعي):)ع اآة)31)يلشقة)
8)زفقة موالي أح د يلوكالي،)حسان،)

يلرلاط.
يلتساي1):)سيتم تساي1 يلشركة من)
طرف يلساد يملنصوآي يملالودي ملدة)

غي1 محددة.
يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
يلقافوني باملحك ة يلتجاآية بالرلاط.

 آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي):)
يلتجاآي) يلسجل  في  يلتقااد  تم 
باملحك ة يلتجاآية بالرلاط تحت آقم)

154549)بتاآيخ)13)سبت 10)2121.
29 P

CAFE MOKALUX
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

بشريك ويحد
آأس ال يلشركة : 111.111 دآهم

حي يلرح ة، سكتوآ ب، آقم 872، 
شاآع موالي آشاد، سال

يوم حرآ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
بسال تم تأسيس) (2121 29)سبت 10)  
محدودة) مسؤولاة  ذيت  شركة 

بشريك ويحد بالخصائص يلتالاة):
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 .CAFE MOKALUX(:(يلتس اة

يلهدف):)مقهى.

آأس ال يلشركة):)111.111)دآهم)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

111)دآهم للحصة يلويحدة.

يلسادة صفاء)شبابي)1111)حصة.

يلرح ة،) حي  (: يالجت اعي) يملقر 

شاآع موالي) (،872 آقم) سكتوآ ب،)

آشاد،)سال.

يلتساي1):)صفاء)شبابي.

يملدة):)مدة يلشركة)99)سنة.

يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  تم 

باملحك ة يالبتديئاة بسال تحت آقم)

.34671
ب ثابة مقتطف ولاان

30 P

شركة يلحسابات،)يلتساي1،)يلدآيسات)

ويلجبايات

 STE AIR DE REPOS BAB

IMOUZZER

SARL AU 

يلطابق يلثاني، يلشقة 4، ع اآة ه، 

إقامة سلا ة، طريق عين يلس ن، 

فاس

بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى  (- (1 

بنفس) مسجل  (،2121 أكتولر) (18

 2121 أكتولر) (21 بتاآيخ) يملدينة 

يملسؤولاة) ذيت  شركة  تصفاة  تم 

يملحدودة،)ذيت يمل يزيت يلتالاة):

 STE AIR DE REPOS (: يلتس اة)

ذيت) شركة  (BAB IMOUZZER

مسؤولاة محدودة وشريك ويحد.

لقد تم تصفاة) (: تصفاة يلشركة)

يلشركة ب ويفقة يلج   يلعام.

2)-)تم يإليديع يلقافوني لدى كتابة)

بفاس) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

آقم) تحت  (2121 أكتولر) (21 بتاآيخ)

21/4629)يلسجل يلتجاآي)52979.

31 P

شركة يلحسابات،)يلتساي1،)يلدآيسات)

ويلجبايات

STE FORUM BOIS
SARL 

18 زفقة زيمباا، فاس

بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى  (- (1 

بنفس) مسجل  (،2121 أكتولر) (21

 2121 أكتولر) (21 بتاآيخ) يملدينة 

يملسؤولاة) ذيت  شركة  تصفاة  تم 

يملحدودة،)ذيت يمل يزيت يلتالاة):

 STE FORUM BOIS (: يلتس اة)

شركة ذيت مسؤولاة محدودة.

لقد تم تصفاة) (: تصفاة يلشركة)

يلشركة ب ويفقة يلج   يلعام.

2)-)تم يإليديع يلقافوني لدى كتابة)

بفاس) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

آقم) تحت  (2121 أكتولر) (22 بتاآيخ)

21/4663)يلسجل يلتجاآي)17385.

32 P

شركة مي�سي فوياج
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

ذيت آأس ال : 211.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : آقم 118، طابق 

يألول، شاآع يلخنساء، حي يلديرلة، 

أكادير

1)-)طبقا ملقتضاات يلج   يلعام)

يالستثنائي يملؤآخ في)11)أكتولر)2121 

لشركة)»مي�سي فوياج«)يملصادقة على)

ما يلي):

تعاين مسي1 جديد لشركة يلساد)

بن يلحسين بلقاسم.

يلساد) يلسابق  يملسي1  يستقالة 

رنوش علي.

أسئلة مختلفة.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم  (- (2

بأكادير) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

آقم) تحت  (2121 أكتولر) (22 بتاآيخ)

.116893
ب ثابة مقتطف ولاان

يملسي1

33 P

مكتب يألستاذ بن سودة مح د
موثق

شاآع يلجيش يمللكي،)ع اآة يلتاج وعتي)»س«)
يلطابق يلثاني،)فاس

يلهاتف):)75 33 64 1535

STE GLOB PHONE
SARL 

بتاآيخ) توثاقي  عقد   ب قت�سى 
تلقاه) ويلذي  (،2121 أكتولر) (13
لشركة) مح د  سودة  بن  يألستاذ 
ذيت) شركة  (STE GLOBE PHONE
مسؤولاة محدودة،)مقرها يالجت اعي)
يلكريمة) شاآع  مكرآ،) (148 بفاس)

منفلوآي)1)تقرآ ما يلي):
طرف) من  حصة  (1111 تفويت)
م�سي) رديجة،) يلسولي  يلسادة 
دويح) ويلساد  هاجر  دويح  فاط ة،)
في) ي تلكونها  يلتي  يلحصص  مروين 
يلشركة يلسابق ذكرها لفائدة يلساد)

طهري جوطي يلخدير.
مروين) دويح  يلساد  يستقالة 
ك سي1) يزيوله  كان  يلذي  يملهام  من 
يلشركة يلسابق ذكرها وتعاين يلساد)
يلخدير ك سي1 جديد) طهري جوطي 

للشركة يلسابق ذكرها.
تحويل صاغة يلشركة من شركة)
شركة) إلى  محدودة  مسؤولاة  ذيت 

ذيت مسؤولاة بشريك ويحد.
إعادة صااغة قافون يلشركة.

تم يإليديع يلقافوني بكتابة يلضبط)
بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية   باملحك ة 
18)أكتولر)2121)تحت آقم)21/4596.

ب ثابة مقتطف
يألستاذ بن سودة مح د

34 P

SJBM
SARL AU

تعديالت بالشركة
يلزيادة في آأس ال يلشركة

آف  آأس ال يلشركة ب)411.111 
يلشركة) آأس ال  لاصبح  دآهم 

511.111)دآهم مقس ة كالتالي):
يلساد مح د أمين يلجاللي)5111 
للحصة) دآهم  (111 فئة) من  حصة 

يلويحدة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

آقم) تحت  يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

797479)بتاآيخ)25)أكتولر)2121.

35 P

ALF TASMINE
SARL

با  يلحصص يالجت اعاة
تعاين مسي1

تغاي1 يلقافون يألسا�سي
يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 

 2121 سبت 10) (28 يالستثنائي بتاآيخ)

لشركة) يألسا�سي  يلقافون  وض   تم 

ذيت) شركة  (ALF TASMINE SARL
آأس الها) يملحدودة،) يملسؤولاة 

 1111 إلى) مقس ة  دآهم  (111.111

حصة يجت اعاة)111)دآهم للويحدة)

مسجلة ومحرآة،)تقرآ ما يلي):

يملوضوع يالجت اعي):

با  حصص يالجت اعاة للشركة)

إلى) رشابي  ح اد  بالساد  يلخاصة 

يلساد عبد يلرح ان فاآس)51)حصة.

با  حصص يالجت اعاة للشركة)

إلى) رشابي  ح اد  بالساد  يلخاصة 

يلساد ح زة يححاوي)51)حصة.

(: للشركة) وحاد  مسي1  تعاين 

يلساد ح اد رشابي.

من) و12) (7 (،6 يلفصول) تغاي1 

يلقافون يألسا�سي.

تم يإليديع يلقافوني بكتابة يلضبط)

بتاآيخ) بت اآة  يلتجاآية   باملحك ة 

25)أكتولر)2121)تحت آقم)2174.

36 P

CAP DES TROIS FORCHE
ش.م.م

2289 إقامة جولاا، سلوين، 
يلناضوآ

تأسيس يلشركة
بالناضوآ) عرفي  عقد   ب قت�سى 
يلقافون) وض   (2121 أكتولر) (4

يألسا�سي لشركة محدودة يملسؤولاة):

 CAP DES شركة) ( (: يلتس اة)

TROIS FORCHE)ش.م.م.
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منعش) (: يالجت اعي) يلغرض 
مويد) ويستي1يد،) تصدير  عقاآي،)

يلفالحة)؛
يلع لاات) ج ا   عامة  ولصفة 
يلتجاآية ويلعقاآية يلتي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف يلشركة.
إقامة) (2289 (: يالجت اعي) يملقر 

جولاا،)سلوي،)يلناضوآ.
آأس يملال يلشركة):)111.111)دآهم)
مقسم إلى)1111)حصة من فئة)111 

دآهم.
تسي1 يلشركة من طرف) (: يلتساي1)
يلساد يقضاض بغديد ويلساد يقضاض)

حسن ويلساد يقضاض مح د.
يلشركاء):

يقضاض بغديد)334)حصة)؛
يقضاض حسن)333)حصة)؛
يقضاض مح د)333)حصة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
6)أكتولر) يالبتديئاة بالناضوآ بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4163.
37 P

RONNEY SERVICE
ش.م.م

تجزئة يلشريف، يلو 96، بوعروآو، 
يلناضوآ

تأسيس يلشركة
بالناضوآ) عرفي  عقد   ب قت�سى 
يلقافون) وض   (2121 أكتولر) (7
يألسا�سي لشركة محدودة يملسؤولاة):

 RONNEY شركة) ( (: يلتس اة)
SERVICE)ش.م.م.

تحويل) (: يالجت اعي) يلغرض 
أدويت) يملكاتب،) لويزم  با   يألمويل،)
تحصال) توزي ،) يإلشهاآ،) مدآساة،)

يلفويتي1)؛
يلع لاات) ج ا   عامة  ولصفة 
يلتجاآية ويلعقاآية يلتي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف يلشركة.
تجزئة يلشريف) (: يملقر يالجت اعي)

ييلو)96،)بوعروآو،)يلناضوآ.
آأس يملال يلشركة):)111.111)دآهم)
مقسم إلى)1111)حصة من فئة)111 

دآهم.

:)تسي1 يلشركة من طرف) يلتساي1)
يلساد يلشريف أمين.

يلشركاء):
يلشريف أمين)1111)حصة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بالناضوآ بتاآيخ)12)أكتولر)

2121)تحت آقم)4124.
38 P

DYGS
ش.م.م

حي بويزآزيآن يحديدي، يلناضوآ
تأسيس يلشركة

بالناضوآ) عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم وض  يلقافون) (2121 سبت 10) (28
يألسا�سي لشركة محدودة يملسؤولاة):
يلتس اة):))شركة)DYGS)ش.م.م.

مقاولة) (: يالجت اعي) يلغرض 
يألشغال يلعامة ويلبناء،)تجاآة)؛

يلع لاات) ج ا   عامة  ولصفة 
يلتجاآية ويلعقاآية يلتي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف يلشركة.
بويزآزين) حي  (: يالجت اعي) يملقر 

يحديدي،)يلناضوآ.
آأس يملال يلشركة):)111.111)دآهم)
مقسم إلى)1111)حصة من فئة)111 

دآهم.
:)تسي1 يلشركة من طرف) يلتساي1)

يلساد بكوآي يوسف.
يلشركاء):

يالدآي�سي ملاكة)511)حصة)؛
يغربي فجاة)511)حصة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
5)أكتولر) يالبتديئاة بالناضوآ بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4152.
39 P

AWMAPESCA
ش.م.م

حي يوالد بوعطاة، آقم 128ل171، 
يلناضوآ

تأسيس يلشركة
بالناضوآ) عرفي  عقد   ب قت�سى 
يلقافون) وض   تم  (2121 أكتولر) (5
يألسا�سي لشركة محدودة يملسؤولاة):

 AWMAPESCA(يلتس اة):))شركة
ش.م.م.

تسويق) (: يالجت اعي) يلغرض 
يلطازجة) ويملحاآ  يلطازجة  يألس اك 

ويملج دة)؛
يلع لاات) ج ا   عامة  ولصفة 
يلتجاآية ويلعقاآية يلتي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف يلشركة.
يملقر يالجت اعي):)حي أوالد بوعطاة،)

آقم)128ل171،)يلناضوآ.
آأس يملال يلشركة):)111.111)دآهم)
مقسم إلى)1111)حصة من فئة)111 

دآهم.
:)تسي1 يلشركة من طرف) يلتساي1)
يزويغ) ويلساد  رالد  يزويغ  يلساد 

ح زة.
يلشركاء):

يزويغ رالد)511)حصة)؛
يزويغ ح زة)511)حصة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
7)أكتولر) يالبتديئاة بالناضوآ بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4174.
40 P

BOUHMIDI FOOD
ش.م.م

تجزئة يلع رين، سلوين، يلناضوآ
ب قت�سى محضر يلج عاة يلعامة)
يالستثنائاة بتاآيخ)27)سبت 10)2121 
 BOUHMIDI شركة) شركاء) صادق 
 511 تفويت) قريآ  ش.م.م  (FOOD
مصطفى) يلح وتي  للساد  حصة 

لاصبح آأس ال يلشركة ك ا يلي):
يلح وتي مصطفى)1111)حصة.

قبول يستقالة) ك ا قرآ يلشركاء)
يلساد بوح ادي مصطفى تساي1 من)
يلساد) وتعاين  يلشركة  من  يلشركة 
وحاد) ك سي1  مصطفى  يلح وتي 

للشركة.
يلقافون) تحاين  قرآوي  ك ا 

يألسا�سي للشركة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بالناضوآ بتاآيخ)15)أكتولر)

2121)تحت آقم)4162.
41 P

AZDI MOUSSA
ش.م.م

حي يعويدين بريق ة، آقم 191، 
يلناضوآ

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
صادق) (2121 سبت 10) (27 بتاآيخ)
يلشريك يلوحاد للشركة على توسا )

نشاط يلشركة لاصبح ك ا يلي):
يلع وماة) يألشغال  مقاول 
مقاول) وتصدير،) يستي1يد  ويلبناء،)
فقل يلبضائ  لحساب يلغي1 ك ا قرآ)

آف ) على  للشركة  يلويحد  يلشريك 
دآهم) (11.111 يلشركة من) آأس ال 

إلى)111.111)دآهم.
قريآ) على  يلشريك  صادق  ك ا 

تحاين يلقافون يألسا�سي للشركة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بالناضوآ بتاآيخ)15)أكتولر)

2121)تحت آقم)4161.
42 P

AL BIDAOUI SERVICES
 شركة محدودة يملسؤولاة 

ذيت يلشريك يلويحد
آأس ال : 111.111 دآهم

بتاآيخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 
إنشاء) تم  بسال،) (2121 يوفاو) (22
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت)

يلشريك يلويحد.
 AL BIDAOUI(:(يلتس اة يالجت اعاة

.SERVICES
ت وين يلحفالت وإعديد) (: يلهدف)
يلديكوآ،)يقتناء)وكريء)معديت ت وين)

يلحفالت.
يملدة):)99)سنة يبتديء)من تسجالها)

بالسجل يلتجاآي.
يملقر يالجت اعي):)آقم)151)سكتوآ)

1،)حي موالي يس اعال،)سال.
آأس يملال):)111.111)دآهم مقس ة)
إلى)1111)حصة ب)111)دآهم للحصة)

يض ها كلها يلساد يلع ري سرحان.
يلتساي1):)يلع ري سرحان.

فاتح) من  تبتدئ  (: يملالاة) يلسنة 
يناير وتنتهي في)31)ديس 10.
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باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أغسطس) (23 يالبتديئاة بسال بتاآيخ)
آقم) تحت  يلتجاآي  بالسجل  (2121

.34273
43 P

يئت افاة يلسفااني
22،)شاآع مح د يلخامس،)ع اآة يلسنتي�سي،)

آقم)71،)مكناس
يلهاتف):)52/ 17 55 51 135

يلفاكس):)16 88 52 135

NATURE ET HERITAGE
 يفحالل مسبق ألويفه

يلعام) يلج    مديوالت  ب قت�سى 
يالستثنائي يملؤآخ يوم)4)أكتولر)2121 
 NATURE ET HERITAGE لشركة)
مقرها) دآهم،) (111.111 آأس الها)
يالجت اعي):)قصر حنابو،)ديئرة أآفود،)
إقلام يلرشادية،)يالتفاق على ما يلي):

يالفحالل) يلعام  يلج    قرآ 
 NATURE ET يملسبق ألويفه لشركة)
HERITAGE)وعانت يلسادة سوزيت)
جوفريت تايالآد ك سؤولة عن هذي)
يلنهائي) يإلغالق  حين  إلى  يالفحالل 
ك ا ستكون يملصفاة لهذه) للشركة،)

يألري1ة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (7 بالرشادية يوم) يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)441.
44 P

ARRAYAN FILMS
SARL

يلعادي) يلغي1  يلعام  يلج    قرآ 
 2121 أغسطس) (15 بتاآيخ) يملنعقد 
شركة) (ARRAYAN FILMS لشركة)
آأس الها) يملحدودة  يملسؤولاة  ذيت 
(: يالجت اعي) مقرها  دآهم  (51.111 
17)زفقة موالي يح د يلوكالي يلشقة)

آقم)5)حسان يلرلاط ما يلي):
-)يلشروع في يلتصفاة يملسبقة) (1

للشركة.
هشام) فتوحي  يلساد  تعاين  (- (2

ك صفي للشركة.
((: ب) يلتصفاة  مقر  تحديد  (- (3 
17)زفقة موالي يح د يلوكالي يلشقة)

آقم)5)حسان يلرلاط.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (25 ( يلتجاآية بالرلاط بتاآيخ)

2121)تحت آقم)118461 .

45 P

COOPER MANAGEMENT

 N°48 Rue Mohamed El Amraoui-

Résidence Nizar

1661 22 11 99 & 1537 37 87 81

KENITRA

EDONIX
ش.ذ.م.م

يملقر يالجت اعي : زيوية زفقة ويدي زيز 

وويدي بهت، يلرلاط، أكديل

1)-)ب قت�سى محضر يلج   يلعام)

 EDONIX(يالستثنائي للشركاء)بشركة

بتاآيخ) بالرلاط  يملنعقد  ش.ذ.م.م 

با ) لعقد  وتبعا  (2121 أغسطس) (7

سبقته،) يلتي  يالجت اعاة  يلحصص 

تقرآ ما يلي):

من) يجت اعاة  حصة  (211 با )

 LOPEZ JUSTINE يلسادة) طرف 

 SERVONNANT ويلساد) (SOPHIE

 SANCHEZ يلساد) لفائدة  (LUCAS

 MARTIN JOSE SALVADOR

سهم) (111 أي) ويلساد فصي1 سلام،)

 LOPEZ JUSTINE من قبل يلسادة)

قبل) من  سهم  و111) (SOPHIE

 SERVONNANT LUCAS يلساد)

 SANCHEZ MARTIN يلساد) إلى 
يشت1ى) يلذي  (JOSE SALVADOR 

فصي1) ويلساد  يجت اعاة  حصة  (25

سلام يشت1ى)175)حصة يجت اعاة.

2)-)ب قت�سى محضر يلج   يلعام)

 EDONIX بشركة) للشركاء) يلعادي 

بتاآيخ) بالرلاط  يملنعقد   ش.ذ.م.م 

5)أكتولر)2121،)تقرآ ما يلي):

يستقالة يملسي1ة يلقدي ة يلسادة)

.LOPEZ JUSTINE SOPHIE

وتعاين مسي1ين جدد):

 SANCHEZ MARTIN يلساد)

JOSE SALVADOR،)يلحامل لبطاقة)

.BE11192T(يإلقامة آقم

يلساد فصي1 سلام،)يلحامل لبطاقة)

.A612171(يلتعريف يلوطناة آقم

يلحامل) يلحسين،) بعلي  يلساد 
آقم) يلوطناة  يلتعريف  لبطاقة 

.AB634238
لهذي) يلقافوني  يإليديع  تم  وقد 
بالرلاط) يلتجاآية  باملحك ة  يملحضر 
آقم) تحت  (2121 أكتولر) (18 بتاآيخ)
2121/9742)ب لف يلسجل يلتجاآي)

آقم)113677.
46 P

COOPER MANAGEMENT

 N°48 Rue Mohamed El Amraoui-

Résidence Nizar

1661 22 11 99 & 1537 37 87 81

KENITRA

NOMATEC
ش.ذ.م.م

يملقر يالجت اعي : آقم 51، تجزئة 
م10وكة، يلقناطرة

يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 
 NOMATEC لشركة) يالستثنائي 
بتاآيخ) بالقناطرة  يملنعقد  ش.ذ.م.م 

17)سبت 10)2121،)تقرآ ما يلي):
لشركة) مسبقة  تصفاة  (- (1

NOMATEC)ش.ذ.م.م.
يلشركة) مسي1ي  ذمة  إبريء) (- (2
ويلساد) آضوين  يلاون�سي  يلساد 

بنيس حسن.
في) للشركة  مصفي  تس اة  (- (3

شخص يلساد يلاون�سي آضوين.
(،51 آقم) (: يلتصفاة) عنوين  (- (4

تجزئة م10وكة،)يلقناطرة.
لهذي) يلقافوني  يإليديع  تم  وقد 
يالبتديئاة) باملحك ة  يملحضر 
 2121 أكتولر) (18 بتاآيخ) بالقناطرة 
ب لف) (2121/5173 آقم) تحت 

يلسجل يلتجاآي آقم)39923.
47 P

AMIYASSINE
SARL

آأس الها : 111.111 دآهم
يملقر يالجت اعي : حي يملغرب يلعربي، 

آقم 96، بلوك ج، ت اآة
ب قت�سى عقد عرفي بت اآة بتاآيخ)
2121)قرآ شركاء)شركة) 28)سبت 10)
مسؤولاة) ذيت  شركة  »أمااسين«)

محدودة ما يلي):

 111 بقا ة) حصة  (511 با ) (- (1

دآهم) (51.111 ب بلغ) للحصة  دآهم 

من طرف يلسادة مانة شباب لفائدة)

يلساد ياسين بوني.

-)يستقالة يلسادة مانة شباب) (2

من مهامها ك سي1ة في يلشركة.

بوني) ياسين  يلساد  تعاين  (- (3

غي1) زمناة  ملدة  للشركة  ك سي1 

محدودة.

4)-)تعديل يلقافون يألسا�سي.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

6662)في) يالبتديئاة بت اآة تحت آقم)

21)أكتولر)2121.

48 P

DRISS NADI
SARL AU

آأس الها : 111.111 دآهم

 يملقر يالجت اعي : حي سكاكانة، 
آقم 262، ت اآة

بتاآيخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 

31)سبت 10)2121،)تم تأسيس شركة)

تح ل يسم)»يدآيس فا�سي«)ش.ذ.م.م)

ش.و تتوفر على يمل يزيت يلتالاة):

حي سكاكانة،) (: يالجت اعي) يملقر 
آقم)262،)ت اآة.

يلهدف يالجت اعي):

يشغل) قافوني  مستشاآ  (- (1

شخصان أو أكث1.

2)-)تحصال يلديون.

مدة يالست ريآ):)99)سنة.
آأس يملال):)111.111)دآهم مقسم)

دآهم) (111 1111)حصة من فئة) إلى)

موزع ك ا يلي):

يلساد يدآيس فا�سي)1111)حصة.

يلتساي1):)تم تعاين يلساد يدآيس)

غي1) ملدة  للشركة  ك سي1  فا�سي 

محدودة.

من) تبتدئ  (: يالجت اعاة) يلسنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديس 10.

لتكوين) (%5 بعد يقتطاع) (: يألآلاح)

يوزع) يلقافوني،) يالحتااط  صندوق 

يلباقي على يلشركاء)حسب حصصهم.
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باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلسجل) تحت  بت اآة  يالبتديئاة 

يلتجاآي آقم)134467.
49 P

 THE COCA-COLA
 EXPORT CORPORATION

SUCCURSALE
يلسجل يلتجاآي بالديآ يلباضاء

 آقم 21179
تعاين م ثلين قافوفاين للفرع

ب وجب تفويض من يلشركة) (- (I
لفرعها) (2121 يوفاو) (22 بتاآيخ) يألم 
 THE COCA-COLA« باملغرب)
 EXPORT CORPORATION
بالديآ) مقرها  (،»SUCCURSALE
ص.ت) معروف،) سادي  يلباضاء،)
يمل ثلين) تعاين  تقرآ  (،1129
تاآيخ) من  يبتديء) يلجدد،) يلقافوفاين 
فاتح يناير)2121)إلى غاية)31)ديس 10)

2121،)يلتالاين):
من) آي�سي،) يح د  يلساد  (- (1

جنساة مصرية.
من) يلساد يملأمون كعبوآي،) (- (2

جنساة مغرلاة.
من) عالمي،) يملهدي  يلساد  (- (3

جنساة مغرلاة.
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم  (- (II
للديآ) يلتجاآية  يملحك ة  ضبط 
 2121 أكتولر) (18 بتاآيخ) يلباضاء)

تحت آقم)797187.
يمل ثل يلقافوني

50 P

AUTO SPEEDY
S.A

شركة مساه ة
آأس الها 12.111.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : ع اآة يلتفريوتي، 
كلم 7 طريق يلرلاط )عين يلسب ) 

يلديآ يلباضاء
يلسجل يلتجاآي آقم 93111
إلغاء يلت ايز بين فئات يألسهم

مالئ ة وتحاين يلقافون يألسا�سي م  
يلقافون آقم 21-19

يلج عاة) مديولة  ب قت�سى  (- (I

يوفاو) (25 يلعامة يالستثنائاة بتاآيخ)

 AUTO« شركة) شركاء) (،2121

SPEEDY S.A« قرآوي ما يلي :

إلغاء)يلت ايز بين فئات يألسهم.

مالئ ة وتحاين يلقافون يألسا�سي)

بتطباق) يلجديد  يلتشري   حسب 

بظهي1) يلصادآ  (21-19 آقم) يلقافون 

 2119 26)أبريل) 1.19.78)بتاآيخ) آقم)

 17-95 آقم) للقافون  ومعدل  مت م 

يملتعلق بشركات يملساه ة.

II)-)تم يإليديع يلقافوني لدى كتابة)

بالديآ) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

تحت) (2121 أكتولر) (8 يوم) يلباضاء)

آقم)795912.
من أجل يإليجاز ويلباان

51 P

 AKWA IMMO

DEVELOPPEMENT

S.A

شركة مساه ة

آأس الها 51.111.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : 143 شاآع موالي 

إس اعال )يلصخوآ يلسوديء) يلديآ 

يلباضاء

يلسجل يلتجاآي آقم 167213

يلزيادة في يلرأس ال يالجت اعي
مالئ ة وتحاين يلقافون يألسا�سي 

للشركة
غي1) يلعامة  يلج عاة  (- (1

(،2121 يوفاو) (7 بتاآيخ) يلعادية 

 AKWA IMMO« شركة) شركاء)

قرآت (»DEVELOPPEMENT S.A 

)ما يلي):

قدآه) ب بلغ  يلرأس ال  في  يلزيادة 

من) لرفعه  دآهم  (351.896.411

مبلغ) إلى  دآهم  (149.113.611 مبلغ)

دآهم وذلك بإصديآ) (511.111.111

فئة) من  جديدة  أسهم  (3.518.964

111)دآهم من ففس يلفئة.

يألسا�سي) يلنظام  وتحاين  مالئ ة 
يلجديد) يلتشري   حسب  للشركة 
 21-19 آقم) يلقافون  بتطباق 
بتاآيخ (1.19.78 آقم) بظهي1   يلصادآ 
  26)أبريل)2119)مت م ومعدل للقافون
بشركات) يملتعلق  (17-95 آقم) (

يملساه ة.
 14 تبعا لعقد عرفي مؤآخ في) (- (2
بأن) يلتصريح  تم  (،2121 سبت 10)
فئة) من  جديدة  أسهم  (3.518.964
في) يلزيادة  ت ثل  يلتي  دآهم  (111
حسب) تحريرها  تم  قد  يلرأس ال 
قرآتها) يلتي  ويألشكال  يلشروط 

يلج عاة يملذكوآة.
 14 3)-)يجت اع يالديآة يملنعقد في)
سبت 10)2121،)قد صادق على صحة)
يملتعلقة) ويلدف   يالكتتاب  تصريح 

بالزيادة يملذكوآة.
عاين يإلفجاز يلنهائي لهذه يلزيادة)
في يلرأس ال وفتاجة لذلك تم تعديل)

يلفصل)6)من يلنظام يألسا�سي.
4)-)تم يإليديع يلقافوني باملحك ة)
 21 يوم) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797147.
من أجل يإليجاز ويلباان
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SL ESSENTIEL
تأسيس

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
5)أكتولر)2121)قد تم تأسيس شركة)
بشريك) يملحدودة  يملسؤولاة  ذيت 
وحاد ويلتي تح ل يلخصائص يلتالاة):

SL ESSENTIEL(:(يلتس اة
يالستشاآيت) (: يالجت اعي) يلهدف 

يإلديآية.
 111.111 (: يلشركة) آأس ال 

دآهم.
من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلتأسيس يلنهائي.
 4 شقة) ت اآة  (: يالجت اعي) يملقر 

يلطابق)1)إقامة قادآ مرس يلخي1.
يلتساي1 يكرم سلا اني.

أكتولر) (22 (: يلقافوني) يإليديع 
.2121

يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  آقم 
(: بت اآة) يالبتديئاة  باملحك ة 

.134483
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STE EDITIONBOIS
SARL
تأسيس

في يملؤآخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم تأسيس شركة) (2121 أكتولر) (8  

.STE EDITIONBOIS SARL
با ) (- يلنجاآة) أع ال  ( (: يلهدف)

يلخشب.
 1 آقم) شقة  (: يلتجاآي) يلعنوين 
حي يموكاي) (412 ع اآة عدفان زفقة)

يلدشي1ة يلجهادية.
آأس الها):)111.111)دآهم موزعة)
حصة) كل  قا ة  حصة  (1.111 إلى)
111)دآهم يكتتبت على يلشكل يبتي):

يلساد عبد هللا بن يلطالب):)511 
حصة.

 511 (: فاآس) مصطفى  يلساد 
حصة.

بن) هللا  عبد  يلساد  تعاين  تم 
فاآس) مصطفى  ويلساد  يلطالب 

ك سي1ي للشركة ملدة غي1 محدودة.
تم يعت اد توقا  يلساد عبد هللا)
بن يلطالب ويلساد مصطفى فاآس)
يإلديآية) ويلوثائق  يلعقود  ج ا   في 

ويلبنكاة.
99)سنة) :)مدة ع ر يلشركة) يملدة)

من تاآيخ تأسيسها يلنهائي.
آقم) يإليضاحي  يلتجاآي  يلسجل 

.24547
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (21 يالبتديئاة بافزكان بتاآيخ)

2121)تحت آقم)2226.
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SOCIETE IDRI CAR
SARL AU

آأس الها 111.111 دآهم
مقرها يالجت اعي : 3، زفقة سبو، 

شقة 6، أكديل - يلرلاط
سجل تجاآي آقم 66399

ب قت�سى يلج   يلعام غي1 يلعادي)
 2121 ديس 10) (18 بتاآيخ) يملنعقد 

تقرآ ما يلي):
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يإلدآي�سي) سعاد  يلساد  تفويت 
لفائدة) يجت اعاة  حصة  (1111

يلساد مجاد يلحناوي.
يلحناوي) مجاد  يلساد  تعاين 
يلساد) عوض  للشركة  جديد  مسي1 
غي1) ملدة  وذلك  يإلدآي�سي  سعاد 

محدودة.
تحديث يلقافون يلديرلي للشركة.
آقم) تحت  يلقافوني  يإليديع  تم 
 2121 سبت 10) (21 بتاآيخ) (117642

لدى يملحك ة يلتجاآية بالرلاط.
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 SOCIETE BENAZOUZ
LYOUSSFI

SARL AU
تأسيس

مؤآخ) يلعرفي  يلعقد  ب قت�سى 
تم) بسال  (2121 أكتولر) (13 بتاآيخ)
وض  يلقافون يألسا�سي للشركة ذيت)
يلخصائص) تح ل  يلتي  يملسؤولاة 

يلتالاة):
 SOCIETE (: يلتس اة)
 BENAZOUZ LYOUSSFI SARL

.AU
وأنشطة) مقاول يلبناء) (: يملوضوع)
مويد) بائ   عقاقي1،) بائ   متنوعة،)

غديئاة.
شاآع) (،31 (: يالجت اعي) يملقر 
تاوكريريت يلوفاق حي يالفبعاث سال.

في) حدد  (: يالجت اعي) يلرأس ال 
 1111 إلى) مقسم  دآهم  (111.111
حصة ذيت قا ة)111)دآهم للحصة)

مقسم بين يلشركاء)بالشكل يلتالي):
1111)حصة) يلساد عادل عي�سى)
111)دآهم للحصة أي ما) ذيت قا ة)

قا ته)111.111)دآهم.
ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 

مسؤولاة محدودة شريك وحاد.
يلساد عادل عي�سى ملدة) (: يملسي1)

غي1 محدودة.
يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
بسال) يالبتديئاة  باملحك ة  يلقافوني 
 34751 تحت يلسجل يلتجاآي آقم)

بتاآيخ)21)أكتولر)2121.
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SOCIETE ELFAN ELMASRI
SARL AU

تأسيس
مؤآخ) يلعرفي  يلعقد  ب قت�سى 

تم) بسال  (2121 أكتولر) (13 بتاآيخ)

وض  يلقافون يألسا�سي للشركة ذيت)

يلخصائص) تح ل  يلتي  يملسؤولاة 

يلتالاة):

 SOCIETE ELFAN (: يلتس اة)

.ELMASRI SARL AU

يملوضوع):)يإلشهاآ،)يلزررفة.

 85 آقم) محل  (: يالجت اعي) يملقر 

شاآع اللة أمانة تابريكت سال.

في) حدد  (: يالجت اعي) يلرأس ال 

 1111 إلى) مقسم  دآهم  (111.111

حصة ذيت قا ة)111)دآهم للحصة)

مقسم بين يلشركاء)بالشكل يلتالي):

علي) يملكاوي  علي  مجدي  يلساد 

دآهم) (111 حصة ذيت قا ة) (1111

للحصة أي ما قا ته)111.111)دآهم.

ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 

مسؤولاة محدودة شريك وحاد.
يملسي1):)يلساد مجدي علي يملكاوي)

علي))ملدة غي1 محدودة.

يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

بسال) يالبتديئاة  باملحك ة  يلقافوني 

 34749 تحت يلسجل يلتجاآي آقم)

بتاآيخ)21)أكتولر)2121.
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 SOCIETE TRAVEL

FOREVERYWAY
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

آأس الها 111.111 دآهم

بلوك 11 آقم 772 حي يلسالم سال

يوم) حرآ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بسال تم تأسيس) (2121 سبت 10) (22

يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 

بالخصائص يلتالاة):

 TRAVEL شركة) (: يلتس اة)

FOREVERYWAY)ش.م.م.

يلهدف):)1)-)مقاولة لنقل يلبضائ )

2)-)يالستي1يد ويلتصدير.

آأس ال يلشركة):)111.111)دآهم)
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 
111)دآهم للحصة يلويحدة مقس ة)

على يلشركاء)كابتي):
 511 يلرويدي) يلنظافي  يلساد 

حصة.
 511 (: يلرويدي) مح د  يلساد 

حصة.
آقم) (11 بلوك) (: يالجت اعي) يملقر 

772)حي يلسالم سال.
يلتساي1):)يلنظافي يلرويدي.
يملدة):)مدة يلشركة)99)سنة.

يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  تم 
باملحك ة يالبتديئاة بسال تحت آقم)

34717)بتاآيخ)14)أكتولر)2121.
ب ثابة مقتطف ولاان
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NIAT CONSTRUCTION
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  ب وجب 
تم) (،2121 سبت 10) (23 بت اآة بتاآيخ)
ذيت) لشركة  يألسا�سي  يلنظام  وض  
يلشريك) ذيت  محدودة  يملسؤولاة 
يلوحاد،)يلتي تحتوي على يلخصائص)

يلتالاة):
 NIAT CONSTRUCTION(:(يإلسم

.SARL AU
أع ال) (: يالجت اعي) يلهدف 
ويلسباكة) يلكهرلائاة،) يلت1كابات 
يالستي1يد) يألررى،) يلت1كاب  وأشغال 

ويلتصدير،)يلتجاآة.
يملقر يالجت اعي):)تجزئة أوالد زعي1)
2)عين) 1369)يلشقة آقم) تجزئة آقم)

عودة ت اآة.
99)سنة من تاآيخ تأسيس) (: يملدة)

يلشركة.
آأس) تحديد  تم  (: يملال) آأس 
مقسم) دآهم  (111.111 ب بلغ) يملال 
دآهم) (111 بقا ة) سهم  (1111 إلى)
تدف  بالكامل في يلصندوق) للسهم،)

يالجت اعي للشركة.
تتم) يبن فصاعدي،) من  (: يإلديآة)
إديآة يلشركة لفت1ة غي1 محدودة من)
قبل يلساد عبد يلرزيق فايت يلحاج.

يلقافوني لدى يملحك ة) تم إيديع 
سجل) مكتب  في  بت اآة  يالبتديئاة 
 6566 يإليديع) آقم  تحت  يلتجاآي 
 134337 يلتجاآي) يلسجل  وآقم 

بتاآيخ)6)أكتولر)2121.
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PLUME CONCEPT
شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

بشريك وحاد
آأس الها 111.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : ع اآة 31 شقة 8 
زفقة موالي يح د لوكالي حسان - 

يلرلاط
يلسجل يلتجاآي آقم 155215 يلرلاط

تأسيس
ب قت�سى عقد عرفي حرآ بالرلاط)
وض ) تم  (،2121 سبت 10) فاتح  يوم 
ذيت) لشركة  يألسا�سي  يلقافون 
وحاد) بشريك  محدودة  مسؤولاة 

ذيت يمل يزيت يملبينة فا ا يلي):
.PLUME CONCEPT(:(يلتس اة

شركة) (: يلشكل يلقافوني للشركة)
بشريك) محدودة  مسؤولاة  ذيت 

وحاد.
في) حدد  (: يلشركة) آأس ال 
 1111 إلى) مقس ة  دآهم  (111.111
للحصة،) دآهم  (111 ب بلغ) حصة 
كلها في ملكاة يلشريك يلوحاد يلساد)

بناني ودي .
: ع اآة 31 شقة  يملقر يالجت اعي)
8 زفقة موالي يح د لوكالي حسان 

يلرلاط.
يلهندسة) (: يلتجاآي) يلنشاط 

يملع اآية.
يلساد بناني ودي  ملدة) (: يلتساي1)

غي1 محددة.
تم يإليديع يلقافوني لدى مصلحة)
يلتجاآية) باملحك ة  يلتجاآي  يلسجل 
بتاآيخ) (118174 آقم) تحت  بالرلاط 

11)أكتولر)2121.
آقم يلسجل يلتجاآي):)155215.

من أجل يلنشر ويإلشهاآ
يلتساي1
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HB SPORT CONSULTING
شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

بشريك وحاد
آأس الها 11.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : آقم 4 زفقة ويد زيز، 
يلطابق يلثالث، شقة آقم 7، أكديل 

- يلرلاط
يلسجل يلتجاآي آقم 93179 يلرلاط

تصفاة يلشركة
مؤآخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
قرآ) (،2121 ف10يير) (11 في) بالرلاط 
 HB SPORT(يلشريك يلوحاد لشركة

CONSULTING SARL AU)ما يلي):
غلق ع لاات تصفاة يلشركة.

تم يإليديع يلقافوني لدى مصلحة)
يلتجاآية) باملحك ة  يلتجاآي  يلسجل 
 2121 أغسطس) (31 بتاآيخ) بالرلاط 

تحت آقم)117159.
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MERLAC DEVELOPMENT
SARL 

عنوين يلشركة: 11 شاآع مح د 
يلسادس كم 11 يلسوي�سي يلرلاط.

يلسجل تجاآي: 123967
يلج  ) محضر  ب قت�سى 
أكتولر) (15 في) يالستثنائي  يلعام 
 MERLAC ب ؤسسة) (2121
ذيت) مؤسسة  (DEVELOPMENT
مسؤولاة محدودة قرآوي ما يلي):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1)-)إضافة نشاط جديد للشركة)

يلتأسي�سي) يلعقد  تغاي1  (- (2
للشركة.

يملحك ة) في  يلقافوني  يإليديع  تم 
آقم) تحت  بالرلاط  يالبتديئاة 
118442)وتحت يلرقم يلت1تابي)9814.
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C&A BUILD
 SARL

تأسيس شركة
تم) (2121 أغسطس) (5 بتاآيخ)
يملسؤولاة) محدودة  شركة  تأسيس 

ذيت يلخويص يلتالاة):

C&A BUILD SARL(:(1)-)يلتس اة
شركة) (: يلقافوني) -يلشكل  (2

محدودة يملسؤولاة.
شاآع) (46 (: يالجت اعي) يملقر  (- (3
يلزآقطوني يلطابق يلثاني آقم)6)يلديآ)

يلباضاء.
يلبناء) أع ال  (: يلغرض) (- (4

يملختلفة.)
دآهم) (111.111 (: يلرأس ال) (- (5
 111 1111)حصة بقا ة) مقس ا إلى)

دآهم للحصة ي تلكها كل من):
 511 (: يلسادة لعرو�سي شا اء) (-

حصة.
 511 (: أيوب) لعرو�سي  يلساد  (-

حصة)
ستسي1) يلشركة  (: يلتساي1) (- (6
لعرو�سي) يلسادة  طرف  من  قافوفاا 
ملدة) أيوب  لعرو�سي  ويلساد  شا اء)

غي1 محدودة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 5 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 
 789174 2121)تحت آقم) أغسطس)

سجل تجاآي آقم)512597.
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 SOCIETE
 D’AMENAGEMENT

RAHMANI BTP
SARL

يلطابق يلسفلي آقم 1231 
يس اعالاة يلقناطرة

مؤآخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
ما) إقريآ  تم  (2121 ماي) (18 بتاآيخ)
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة) (: يلي)
يلخصائص) تح ل  ويلتي  يملحدودة 

يلتالاة):
 SOCIETE (: يإلسم)
 D’AMENAGEMENT RAHMANI

.BTP
ذيت) شركة  (: يلقافوفاة) يلصفة 

يملسؤولاة يملحدودة.
يألشغال) (: يالجت اعي) يلهدف 
فجاآة) (- يلبناء) أشغال  أو  يملختلفة 

يأللومناوم.

 111.111 (: يلشركة) آأس ال 
دآهم.

من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلتأسيس يلنهائي.

: يلطابق يلسفلي  يملقر يالجت اعي)
آقم 1231 يس اعالاة يلقناطرة.

(- يلساد ح زة مبشوآ) (: يلتساي1)
يلساد كريم) (- ييوب مبشوآ) يلساد 

مبشوآ.
بالسجل) يلشركة  تسجال  تم 
يالبتديئاة) باملحك ة  يلتجاآي 
 2121 أكتولر) (12 بتاآيخ) بالقناطرة 

تحت آقم)62783.
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دار السفر والسياحة
يالستثنائي) يلعام  يلج    إثر  على 
 2121 أغسطس) (23 بتاآيخ) يملنعقد 
يملقر) تحويل  يلشركة  شركاء) قرآ 
جوهرة) تجزئة  (18 (: من) يالجت اعي 
يبريهام) زفقة  (،21 إلى) يلصخي1يت 
يلروديني يلقبيبات،)يلرلاط،)وعلاه تم)
تغاي1 يلفصل)4)من يلقافون يألسا�سي.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
سبت 10) (31 يلتجاآية بالرلاط بتاآيخ)

2121)تحت آقم)118221.
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STE FH CONCEPT
SARL AU

تكوين شركة محدودة يملسؤولاة
ب قت�سى محضر مؤآخ بالرلاط) (
وض ) تم  (،2121 أكتولر) (21 بتاآيخ)
يلقويفين يألساساة لشركة محدودة)

يملسؤولاة ذيت يمل يزيت يلتالاة):
مويد) في  يرتصاص  (: يلهدف)

يلتج ال.
يبريهام) (56 (: يالجت اعي) يملقر 
(- يملحاط) (2 آقم) يلشقة  يلروديني 

يلرلاط.
من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)

تكوين يلشركة.
ب ا) يملال  آأس  حدد  (: يملال) آأس 
على) مقسم  دآهم،) (111.111 قدآه)
دآهم) (111 بنسبة) حصة  (1111
يلصندوق) في  ودفعت  للويحدة،)

يالجت اعي للشركة.

يألآلاح):)تؤرذ)5)في يملائة من يألآلاح)
يلصافاة للتأسيس يالحتااطي.

فردوس) يلسادة  (: يلحصص)
حجوبي)1111)حصة.

يملج وع):)1111)حصة.
تديآ يلشركة من طرف) (: يلتساي1)
غي1) ملدة  حجوبي  فردوس  يلسادة 

محدودة.
بكتابة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
بالرلاط) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 
آقم) يلتجاآي  يلسجل  آقم  تحت 

.155257
66 P

STE RABAT LUXE TRANS
SARL AU

تكوين شركة محدودة يملسؤولاة
ب قت�سى محضر مؤآخ بالرلاط) (
وض ) تم  (،2121 أكتولر) (25 بتاآيخ)
يلقويفين يألساساة لشركة محدودة)

يملسؤولاة ذيت يمل يزيت يلتالاة):
تصدير) يلبضائ   فقل  (: يلهدف)

ويستي1يد.
يبريهام) (56 (: يالجت اعي) يملقر 
(- يملحاط) (2 آقم) يلشقة  يلروديني 

يلرلاط.
من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)

تكوين يلشركة.
ب ا) يملال  آأس  حدد  (: يملال) آأس 
على) مقسم  دآهم،) (111.111 قدآه)
دآهم) (111 بنسبة) حصة  (1111
يلصندوق) في  ودفعت  للويحدة،)

يالجت اعي للشركة.
يألآلاح):)تؤرذ)5)في يملائة من يألآلاح)

يلصافاة للتأسيس يالحتااطي.
يلحصص):)يلسادة فاط ة باملالح)

1111)حصة.
يملج وع):)1111)حصة.

تديآ يلشركة من طرف) (: يلتساي1)
غي1) ملدة  باملالح  فاط ة  يلسادة 

محدودة.
بكتابة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
بالرلاط) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 
آقم) يلتجاآي  يلسجل  آقم  تحت 

.155359
67 P
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يئت افاة يلقدس

11)زفقة بكين شقة آقم)3)يملحاط يلرلاط

بانتون بات الرباط
شركة محدودة يملسؤولاة بشريك 

وحاد

ع اآة 58، شقة A3، زفقة ويد سبو 

أكديل يلرلاط

بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) وض   (2121 21)سبت 10)

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

تح ل) وحاد  بشريك  محدودة 

يلخصائص يلتالاة):

يلتس اة):)»بافتون بات يلرلاط«.

ذيت) شركة  (: يلقافوفاة) يلصفة 

مسؤولاة محدودة بشريك وحاد.

يلسفن) كريء) (: يلهدف يالجت اعي)

للتنزه يلبحري.

دآهم) (111.111 (: يلرأس ال)

 111 من) سهم  (1111 إلى) مقس ة 

دآهم لكل منه ا.

يملدة):)99)سنة من تاآيخ تأسيسها.

يملقر يالجت اعي): ع اآة 58، شقة 

A3، زفقة ويد سبو أكديل يلرلاط.

سوف تديآ يلشركة من) (: يإلديآة)

قبل يلساد ح زة يل0زيوي.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 

 2121 أكتولر) (18 بتاآيخ) بالرلاط 

تحت آقم يلسجل يلتجاآي)155347 

ويلرقم يلت1تابي)9751.

68 P

يئت افاة يلقدس

11)زفقة بكين شقة آقم)3)يملحاط يلرلاط

آل سرفيس
شركة ذيت مسؤولاة محدودة

ع اآة 58، شقة A3، زفقة ويد سبو 

أكديل يلرلاط

بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) وض   (2121 14)سبت 10)

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

محدودة تح ل يلخصائص يلتالاة):

يلتس اة):)»آل سرفيس«.

ذيت) شركة  (: يلقافوفاة) يلصفة 

مسؤولاة محدودة.

يلت1كابات) (: يالجت اعي) يلهدف 

يلكهرلائاة،)تركاب يملكافات.

دآهم) (111.111 (: يلرأس ال)

 111 من) سهم  (1111 إلى) مقس ة 

دآهم لكل منه ا.

يملدة):)99)سنة من تاآيخ تأسيسها.

يملقر يالجت اعي): ع اآة 58، شقة 

A3، زفقة ويد سبو أكديل يلرلاط.

سوف تديآ يلشركة من) (: يإلديآة)

قبل يلساد لحسن يلحصاب ويح د)

مهدآة.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 

 2121 أكتولر) (18 بتاآيخ) بالرلاط 

تحت آقم يلسجل يلتجاآي)155349 

ويلرقم يلت1تابي)9751.

69 P

DOINART
SARL AU

تأسيس
ب قت�سى عقد مؤآخ في)11)ف10يير)

يألسا�سي) يلقافون  إفجاز  تم  (2121

يملشت1كة) يلتس اة  ذيت  لشركة 

شريك وحاد م يزيتها كالتالي):

.SARL AU(يلتس اة):)دوين أرت

يملشت1كة،) يألشغال  (: يلهدف)

ويلخاآجي) يلديرلي  يلتجديد 

لل حالت،)كامي1يت يملريقبة.

(،8 يلشقة) (،31 ع اآة) (: يملقر)

حسان،) زفقة موالي يح د يلوكالي،)

يلرلاط.

يملدة):)99)سنة.

آأس ال يلشركة):)11.111)دآهم.
كلف يلساد جون بول) (: يلتساي1)

سالفا ك سي1 للشركة.

كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 

بالرلاط) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

بتاآيخ)4)ماي)2121)تحت آقم)4897.
يملسي1

70 P

يئت افاة تكناك أسيسطانس ش.ذ.م.م

111،)شاآع ولي يلعهد،)طنجة

شركة بونينت ماروك ش.ذ.م.م

 SOCIETE PONENT MAROC

SARL

آأس الها : 111.111 دآهم

مقرها يالجت اعي : طنجة، مركز 

NREA، 183 شاآع ولي يلعهد، مكتب 

آقم 13، يلطابق يألآ�سي س.ت. : 

88399

تفويت يلحصص يالجت اعاة
ب وجب قريآيت محضر يلج  ) أ))

بطنجة) يستثنائاا  يملنعقد  يلعام 

بتاآيخ)5)يولاو)2121)للشركة يملس اة)

»بوفانت ماآوك ش.ذ.م.م«)آأس الها)

يالجت اعي) مقرها  دآهم،) (111.111

شاآع   NREA، 183 مركز  بطنجة، 

يلطابق   ،13 يلعهد، مكتب آقم  ولي 

يألآ�سي،)تقرآ ما يلي):

 911 تفويت) على  يملويفقة  (- (1

111)دآهم) حصة يجت اعاة من فئة)

ويملسددة) يملكتتبة  يلويحدة  للحصة 

مقابلها ويلتي ت ت من طرف يلساد)

 ENRIQUE BONET VILLORIA

.»BIOVERT S.L«(لفائدة يلشركة

 ENRIQUE يلساد) مويصلة  (- (2

 JOSE ويلساد) (BONET VILLORIA

في منصبه ا) (ANDRES ALBEROLA

ماآوك) »بوفانت  للشركة) ك سي1ين 

وذلك ملدة غي1 محدودة،) ش.ذ.م.م«)

كاف) يملسي1ين  هاذين  أحد  وتوقا  

إللزيم يلشركة يتجاه يألغااآ.)ولالتالي)

من) (29 و) (8 و) (7 تم تعديل يلفصول)

وتحاين) للشركة  يألسا�سي  يلنظام 

يلنظام يألسا�سي للشركة.

لدى) يلقافوني  يإليديع  تم  ب))

 22 يملحك ة يلتجاآية بطنجة بتاآيخ)

أكتولر)2121)تحت آقم)247134.
مقتطف ولاان يلنشر

يئت افاة تكناك أسيسطانس ش.ذ.م.م

71 P

CHECOFFEE ORIGINAL
SARL AU
تأسيس

تاآيخ تسجال يلعقد يلعرفي بت اآة)
تح ل) ويلتي  (2121 سبت 10) (29 في)

يلخصائص يلتالاة):
يلهدف يالجت اعي):)وساط تجاآي)

-)تجاآة.
آأس ال يلشركة):)111.111)دآهم)
فئة) من  حصة  (1.111 إلى) مقس ة 

111)دآهم للحصة يلويحدة.
ملكاة حصص يملشاآكة هي):

 1.111 (: ح دين) سفاان  يلساد 
حصة أي)111.111)دآهم.

من) يبتديءي  سنة  (99 (: يملدة)
يلتأسيس يلنهائي.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)
31)ديس 10 من كل سنة ما عدي يلسنة)

يألولى تبتدئ من تاآيخ يلتسجال.
شقة) (31 آقم) (: يالجت اعي) يملقر 
زفقة موالي يح د يلوكالي حسان) (8

يلرلاط.
يلتساي1):)يملسي1 هو يلساد سفاان)

ح دين ملدة غي1 محدودة.
(: يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  آقم 
155375)باملحك ة يلتجاآية بالرلاط.
72 P

FIDEL PRO SERVICES
SARL AU
تأسيس

يلعرفي) يلعقد  تسجال  تاآيخ 
بت اآة في)6)أكتولر)2121)ويلتي تح ل)

يلخصائص يلتالاة):
يلهدف يالجت اعي):)مقاول ديكوآ)-)

مقاول أع ال متنوعة.
آأس ال يلشركة):)111.111)دآهم)
فقدي وهي ت ثل)1.111)حصة من فئة)

111)دآهم للحصة يلويحدة.
ملكاة حصص يملشاآكة هي):

 1.111 (: يلوفاس) عديل  يلساد 
حصة أي)111.111)دآهم.

من) يبتديءي  سنة  (99 (: يملدة)
يلتأسيس يلنهائي.
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من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)
31)ديس 10 من كل سنة ما عدي يلسنة)

يألولى تبتدئ من تاآيخ يلتسجال.
شقة) (31 آقم) (: يالجت اعي) يملقر 
زفقة موالي يح د يلوكالي حسان) (8

يلرلاط.
يملسي1 هو يلساد عديل) (: يلتساي1)

يلوفاس ملدة غي1 محدودة.
(: يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  آقم 
155299)باملحك ة يلتجاآية بالرلاط.
73 P

RIVIUM
تأسيس

يلي) ما  تم  عرفي  عقد  ب قت�سى 
مسؤولاة) ذيت  شركة  تأسيس 

محدودة):
.RIVIUM(:(يلتس اة

يلهدف يالجت اعي):)وساط تجاآي.
آأس ال يلشركة):)111.111)دآهم)
مقسم إلى)1.111)حصة من فئة)111 

دآهم للحصة يلويحدة.
من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلتأسيس يلنهائي أي من تاآيخ وض )

يلسجل يلتجاآي.
من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)
31)ديس 10 من كل سنة ما عدي يلسنة)

يألولى تبتدئ من تاآيخ يلتسجال.
يلتساي1):)يلساد ما ون زآفاد.

يملقر):)59)شاآع يبن سينا شقة)11 
أكديل يلرلاط.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (25 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)118475.
74 P

  UNUM IMMO 
شركة ذيت مسؤولاات محدودة 

مساهم وحاد
تأسيس شركة

ب وجب عقد عرفي مؤآخ في يلديآ)
تم) ( (،2121 سبت 10) (11 في) يلباضاء)
للشركة) يألسا�سي  يلنظام  تأسيس 
ذيت يملسؤولاة يملحدودة م  مساهم)

وحاد،)ورصائصها ك ا يلي):

.»UNUM IMMO«((:((يالسم
ذيت) شركة  (: للشركة) ف وذج 

مسؤولاات محدودة.
من) يلرئي�سي  يلغرض  (: يلغرض)

يلشركة في كل من يملغرب ويلخاآج:
يلعامة) لألع ال  يلعامة  يلشركة 
وأع ال) يملباني  لتشياد  يلخاصة  أو 
ج ا  يملهن وأع ال يلهندسة يملدفاة)
يلهااكل) وأع ال  يلطرق  وأع ال 
ويلشبكات ويلطرق ويلهااكل يملعدفاة)
هندساة) أع ال  أي  عام  بشكل  أو 

مدفاة.
وإديآة) يملشروع  إديآة  تفويض 
يملشروع وتنساق ج ا  أفويع يلبناء)
أو أع ال يلهندسة يملدفاة يلدآيسات)

يلفناة ويلدآيسات يلعامة.
يلشركة من ج ا  يملويق  وج ا )
أع ال يلتقسام وراصة تلك يملتعلقة)
بالطرق ويلشبكات يملختلفة وكذلك)

يألع ال يإلنشائاة وأي أع ال بناء.
يمل تلكات) على ج ا   يالستحويذ 
يملنقولة) وغي1  يملنقولة  ويلحقوق 
وتشغالها وإديآتها وآل ا إعادة باعها.

شريء)وتأجي1 ج ا  يملباني وج ا )
يملعامالت يلعقاآية بشكل عام.

ويلشريء) ويلتصدير  يالستي1يد 
ويلدولاة) يلوطناة  ويلتجاآة  ويلبا  

بج ا  هذه يألشكال.
وأي ع لاة تطوير عقاآي مرتبطة)
بإحدى) مباشر  غي1  أو  مباشر  بشكل 
لتعزيز) أعاله  إليها  يملشاآ  يلع لاات 

وتطوير نشاط يلشركة.
حصص) على  يالستحويذ 
يلتي) يلشركات  في ج ا   ومساه ات 

يرتبط نشاطها باملعامالت يلعقاآية
وع وما،)ج ا  يملعامالت يملنقولة)
يملتعلقة) يملالاة  أو  يملنقولة  وغي1 
بشكل) بشكل مباشر أو غي1 مباشر،)
يألغريض) من  بأي  جزئي  أو  كلي 
يألغريض) لج ا   أو  أعاله  يملحددة 

يمل اثلة أو ذيت يلصلة.
يملدة:)99)سنة من تاآيخ تسجالها)
في يلسجل يلتجاآي،)باستثناء)حاالت)
يملنصوص) يملبكر  يلحل  أو  يلت ديد 

علاه في يلقافون يلساآي

كلتوم) إقامة  ( ( يلرئي�سي:) يملكتب 
(- حي لاكريتاه) (31 آقم) (1 شاآع آقم)

كالافوآفاا،)يلديآ يلباضاء.
آأس يملال ثابت عند) ( آأس يملال:)
وهي مقس ة) دآهم،) ( (111.111 مبلغ)
لكل) ( دآهم) (111 حصة) (1111 إلى)
منه ا،)يالكتتاب بشكل كامل ويدفعها)
يملرتبطة و يملخصصة له شركة أوفوم)

MUNU
ستدير يلشركة) (: إديرة يلشركة)
يحجو) لحسن  يلساد  طرف  من 

ل دة غي1 محدودة.
يناير) (1 في) تبدأ  يملالاة:) يلسنة 

وتنتهي في)31)ديس 10 من كل عام
يلشركة) ستسي1  (: يالمضاء)
لحسن) بالساد  يلخاص  باالمضاء)

يحجو.)
يإليديع) تم  (: ( يلقافوني) يإليديع 
لدى) يلضبط  بكتابة  يلقافوني 
في) يلباضاء) للديآ  يلتجاآية  يملحك ة 
2121،))تحت آقم يلسجل) 6)أكتولر)

يلتجاري)518333.
75 P

STE BEN KADOUR
يلعام) يالستثنائي  يلج    قرآ 

يملنعقد في)3)سبت 10)2121 :
حي) من  يالجت اعي  يملقر  تغاي1 
يلرشاد م)6)آقم)6159)يلى ييت سعد)
وك ا) تافلت،) ييت بويحيى يلحجامة 
تم تذويب يلقافون يالسا�سي وتعديله.
بكتابة) يلقافوني  ياليديع  تم 
يالبتديئاة)) باملحك ة  يلضبط 
بتاآيخ (833 آقم) تحت   بتافلت،)

 7)يكتولر)2121.
76 P

 STE ENTREPRISE MOUH
TERRASSEMENT

شركة محدودة مسولاة 
بشريك وحاد
تاسيس شركة

في مؤآخ  عرفي  عقد   ب وجب 
 16)سبت 10)2121،)تم تاسيس شركة)
بشريك) محدودة  مسؤولاة  ذيت 

وحاد لها يلخصائص يلتالاة):

 ENTREPRISE MOUH(:(يلتس اة

.TERRASSEMENT

يالشغال) (: يالجت اعي) يلهدف 

يملختلفة أو يلبناء،)كريء)يالت يلحفر.

شاآع يفويل) (23 (: يملقر يالجت اعي)

يقامة فلوآي)11)مكتب آقم)4)ما وزة)

يلقناطرة.

يلريس ال):)حدد آيس ال يلشركة)

في)111.111)دآهم.

يلريس ال):)حدد آيس ال يلشركة)

في)111.111)دآهم.

تساي1 يلشركة):)عين يلساد يعباد)

ج ا ) م   للشركة  مسي1ي  مح د 

يلصالحاات.

بكتابة) يلقافوني  ياليديع  تم 

يالبتديئاة) باملحك ة  يلضبط 

بالقناطرة تحت يلسجل يلتجاآي آقم)

.62827
للنسخ ويلباان

يلوكال

77 P

STE TIF BETON
شركة محدودة مسولاة 

بشريك وحاد

تاسيس شركة
في مؤآخ  عرفي  عقد   ب وجب 

تم تاسيس شركة) أكتولر2121،) ( (4 

بشريك) محدودة  مسؤولاة  ذيت 

وحاد لها يلخصائص يلتالاة):

.TIF BETON(:(يلتس اة

يالشغال) (: يالجت اعي) يلهدف 

يلبضائ ) فقل  يلبناء،) أو  يملختلفة 

لفائدة يلغي1.

حي) (817 ( آقم) (: يالجت اعي) يملقر 

يلديلاة تافلت.

يلريس ال):)حدد آيس ال يلشركة)

في)111.111)دآهم.

يلريس ال):)حدد آيس ال يلشركة)

في)111.111)دآهم.

يلساد) عين  (: يلشركة) تساي1 

للشركة) مسي1ي  يملصطفى  يلوضاف 

م  ج ا  يلصالحاات.
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بكتابة) يلقافوني  ياليديع  تم 

يلضبط باملحك ة يالبتديئاة بتافلت)

تحت يلسجل يلتجاآي آقم)1151.
للنسخ ويلباان

يلوكال

78 P

STE IBN DRISS HAMMOU
شركة محدودة مسولاة 

تاسيس شركة
 11 ب وجب عقد عرفي مؤآخ في)

ماآس)2121،)تم تاسيس شركة ذيت)

يملويصفات) لها  محدودة  مسؤولاة 

يلتالاة):

 IBN DRISS (: يلتس اة)

.HAMMOU

يلهدف يالجت اعي):)يستغالل زآيعي)

ويفتاج وتسويق منتجات يلحلاب.

يوالد سعد ييت) (: يملقر يالجت اعي)

بويحيى يلحجامة تافلت.

يلريس ال):)حدد آيس ال يلشركة)

في)111.111)دآهم.

يلريس ال):)حدد آيس ال يلشركة)

في)111.111)دآهم.

يلساد)) عين  (: يلشركة) تساي1 

م ) للشركة  مسي1ي  يلهاشمي  مح د 

ج ا  يلصالحاات.

بكتابة) يلقافوني  ياليديع  تم 

يلضبط باملحك ة يالبتديئاة بتافلت)

تحت يلسجل يلتجاآي آقم)961.
للنسخ ويلباان

يلوكال

79 P

STE SPI ALLIANCE
SARL

يلحل يملسبق للشركة
يلغي1) يلعام  يلج    ب قت�سى 

س.ب.إ) شركة  لشركاء) يلعادي 

مسؤولاة) ذيت  شركة  يلاونس 

بشريك وحاد ويلتي يحتوي،)آيس الها)

111.111)دآهم ويملنعقد بتاآيخ)  على)

14)يوفاو)2121.

قرآ يلحل يملسبق للشركة.
يملسي1) يستقالة  على  يملصادقة 
ويبريء) كريم  مح د  فرحات  يلساد 

ذمته.
يلساد) تعاين  على  يملصادقة 
ك صفي) كريم  مح د  فرحات 

للشركة.
تم ياليديع يلقافوني لدى يملحك ة)
 7 بتاآيخ) بالديآيلباضاء) يلتجاآية 

يولاو)2121،)تحت آقم)785951.
ب ثابة مقتطف ولاان

80 P

STE WELCOME SERVICE
SARL AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة
بشريك وحاد

فقصان وزيادة في آيس ال يلشركة
يلغي1) يلعام  يلج    ب قت�سى 
ويلكوم) شركة  لشركاء) يلعادي 
مسوؤلاة) ذيت  شركة  سي1فيس،)
محدودة بشريك وحاد ويلتي يحتوي)
آيس الها على)51.111)دآهم ويملنعقد)
بتاآيخ)16)سبت 10)2121)قرآ ما يلي):

ب بلغ) يلشركة  آيس ال  فقصان 
41.111)دآهم ويلزيادة ب بلغ)91.111 
دآهم لاصبح)111.111)دآهم،)وذلك)
بخلق)911)حصة جديدة ب بلغ)111 
مكتتبة) يلويحدة،) للحصة  دآهم 
فقدي ومحرآة كاملة عن طريق دمج)

يلحساب يلجاآي للشركاء.
من) و7) (6 يلفصول) وتعديل 

يلقافون يالسا�سي للشركة.
لدى) يلقافوني  ياليديع  سيتم 
بالديآيلباضاء) يلتجاآية  يملحك ة 

تحت آقم)796794.
ب ثابة مقتطف ولاان

81 P

 STE AYLANA
SARL AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة
بشريك وحاد
تاسيس شركة

مؤآخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
أغسطس) (31 يوم) بالديآيلباضاء)

ب دينة ويملسجل  (،2121

أغسطس) (31 بتاآيخ) يلديآيلباضاء) (
وض ) (،52798 آقم) تحت  (،2121
محدودة) لشركة  يالسا�سي  يلقافون 
يملسؤولاة ذيت يمل يزيت ويلخصائص)

يلتالاة):
ش.ذ.م.م.) أيالفا،) (: يلتس اة)

بشريك وحاد.
يل10مجة،) (: يلشركة) هدف 
معلوماتاة) أنشطة  م   يالستشاآة 

أررى.
يلديآيلباضاء،) (: يالجت اعي) يملقر 
11)زفقة يح د يلكدمي1ي يقامة مريم)

شقة آقم)12.
يملدة):)99)سنة من تاآيخ تاسيسها.

 11.111 في مبلغ) حدد  (: آيس ال)
من) حصة  (111 يلى) مجزئة  دآهم 
يلويحدة،) للحصة  دآهم  (111 فئة)
وتحتوي يلسادة يلتاك وتي دفاا على)

111)حصة.
يلتساي1):)عانت يلسادة يلتاك وتي)

دفاا مسي1ة للشركة.
فاتح) من  تبتدئ  (: يملالاة) يلسنة 

ينااآ وتنتهي في)31)ديس 10.
 %  5 تقتط  من يالآلاح) (: يالآلاح)
ويلباقي) يلقافوني  يالحتااط  لتكوين 
يوزع بين يلشركاء)حسب حصص كل)

ويحد منهم.
بكتابة) يلقافوني  ياليديع  سيتم 
يلتجاآية) باملحك ة  يلضبط 

بالديآيلباضاء)تحت آقم)796742.
ب ثابة مقتطف ولاان

82 P

STE  ALLIANCE
SARL

تصفاة يلشركة
يلغي1) يلعام  يلج    ب قت�سى 
يلعادي لشركاء)شركة س.ب.إ ألاونس)
محدودة) مسؤولاة  ذيت  شركة 
على) آيس الها  ويلتي  وحاد  بشريك 
 21 دآهم ويملنعقد بتاآيخ) (111.111
على) يملصادقة  قرآ  (،2121 سبت 10)
تقرير يملصفي يلساد فرحات مح د)
على) ويملصادقة  ذمته  ويبريء) كريم 
تصفاة يلشركة ويلتشطاب عليها من)
يلتجاآية) باملحك ة  يلتجاآي  يلسجل 

بالديآيلباضاء.

لدى) يلقافوني  ياليديع  سيتم 

يلتجاآية) باملحك ة  يلتجاآي  يلسجل 

بالديآيلباضاء.
ب ثابة مقتطف ولاان

83 P

STE A.E.L PRESTIGIA

شركة ذيت مسؤولاة محدودة

آيس الها : 111.111 دآهم

مقرها يالجت اعي : طريق يلرلاط 

سادي عالل يلبحريوي يملركز 

يلخ يسات

ب قت�سى عقد عرفي بالخ يسات)

بتاآيخ)21)سبت 10)2121،)تم تاسيس)

قافون شركة ذيت يملويصفات يلتالاة:

 STE A.E.L. (: يلتس اة)

.PRESTIGIA

با  يلبنزين ومشتقاته) (:  يملوضوع)

و يستغالل مقهى.

يلرلاط) طريق  (: يالجت اعي) يملقر 

يملركز) يلبحريوي  عالل  سادي 

يلخ يسات.

يملدة):)99)سنة.

حجاج) يلعربي  يلساد  (: يلتساي1)

ويلساد عالل حجاج ويلساد لحسن)

حجاج.

آيس ال يلشركة):)111.111)دآهم)

قا ة) من  حصة  (1111 يلى) مقس ة 

111)دآهم وهي مقس ة كالتالي):

 341 (.... حجاج) يلعربي  يلساد 

حصة.

يلساد عالل حجاج)...)331)حصة.

 331 (... حجاج) لحسن  يلساد 

حصة.

1)يناير) :)تبتدئ من) يلسنة يملالاة)

يلى)31)ديس 10.

بكتابة) يلقافوني  ياليديع  تم 

يلضبط باملحك ة يالبتديئاة بتافلت،)

أكتولر) (21 بتاآيخ) (251 آقم) تحت 

.2121

84 P
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 STE A.E.L COMPLEX  AKWA
PARC JAWHARA

SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
آأس الها : 11.111 دآهم

مقرها يالجت اعي : دويآ ييت قسو 

يلقطباين عين جوهرة تافلت
يلطاآئ) يلعام  يلج    إثر  على 

لشركة) (2121 سبت 10) (21 بتاآيخ)

 STE A.E.L COMPLEXE SARL

ب قرها) ( (AKWAPARC JAWHARA

يلقطباين) ييت قسو  يالجت اعي دويآ 

عين جوهرة تافلت تقرآ ما يلي):

يلتس اة) (: يلشركة) يسم  تغاي1 

(،STE AFRAH TIFLET SARL(يلقدي ة

 A.E.L. COPLEXE يلتس اة يلجديدة)

.AKWAPARC JAWHARA SARL

حجاج) لحسن  يلساد  تعاين 

ويلساد عالل حجاج ويلساد يلعربي)

جدد) مشاآكين  ك سي1ين  حجاج 

للشركة.

باملحك ة) يلقافوني  ياليديع  تم 

بتاآيخ بالخ يسات   يالبتديئاة 

 7)أكتولر)2121،)تحت آقم)1268.
من أجل يملستخرج ويالفجاز

85 P

STE TITRITE SAGRO VERTE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

بشريك وحاد
آيس الها : 111.111 دآهم

مقرها يالجت اعي : ييت ييخلف ييت 

بويحيى يلحجامة تافلت

ب قت�سى عقد عرفي بالخ يسات)

بتاآيخ)21)سبت 10)2121،)تم تاسيس)

قافون شركة ذيت يملويصفات يلتالاة:

 STE TITRITE SAGRO(:(يلتس اة

.VERTE

يملوضوع):)يلتصدير ويالستي1يد با )

ج ا  يملويد يلفالحاة ومويد يلسقي)

يالشغال مختلفة ويلبناء.

يملقر يالجت اعي):)ييت ييخلف ييت)

بويحيى يلحجامة تافلت.

يملدة):)99)سنة.

)يلتساي1):)يلسادة يلخلفي سعادة.
آيس ال يلشركة):)111.111)دآهم)
قا ة) من  حصة  (1111 يلى) مقس ة 

111)دآهم وهي مقس ة كالتالي):
يلسادة يلخلفي سعادة)....)1111 

حصة يلشريك يلوحاد.
فاتح) من  تبتدئ  (: يملالاة) يلسنة 

يناير يلى)31)ديس 10.
بكتابة) يلقافوني  ياليديع  تم 
يلضبط باملحك ة يالبتديئاة بتافلت،)
أكتولر) (7 بتاآيخ) (234 آقم) تحت 

.2121
86 P

STE JAOUHARA TIFLET
SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
آأس الها : 111.111 دآهم

مقرها يالجت اعي : 121 حي يلديلاة 
تافلت 

يلطاآئ) يلعام  يلج    إثر  على 
لشركة) (2121 سبت 10) (21 بتاآيخ)
(((،STE JAOUHARAT TIFLET SARL
ب قرها يالجت اعي) 121 حي يلديلاة 

تافلت تقرآ ما يلي):
حجاج) لحسن  يلساد  تعاين 
ويلساد عالل حجاج ويلساد يلعربي)
جدد) مشاآكين  ك سي1ين  حجاج 

للشركة.
باملحك ة) يلقافوني  ياليديع  تم 
بتاآيخ) بالخ يسات   يالبتديئاة 

7)أكتولر)2121،)تحت آقم)235.
من أجل يملستخرج ويالفجاز

87 P

 STE PHARMACIE RIAD
BOUCHOUK

SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة

بشريك وحاد
تاسيس شركة

بتاآيخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
 15))يناير)2121،)تم يحديث يلقافون)
يالسا�سي لشركة محدودة يملسؤولاة)

بشريك وحاد تتخلص فا ا يلي):

 STE PHARMACIE (: يلتس اة)
..RIAD BOUCHOUK SARL AU

ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 
مسؤولاة محدودة بشريك وحاد.

صادلي) (: يالجت اعي) يلهدف 
بالتجزئة.

تقسام بوشوك) (: يملقر يالجت اعي)
ع اآة) و4) (3 طريق يلقناطرة آقم) (1

1-9)سال.
يملدة):)99)سنة.

آيس ال يلشركة):)111.111)دآهم)
حصة يجت اعاة) (1111 مقس ة يلى)
من فئة)111)دآهم للحصة يلويحدة.

يلرحام) عبد  يلساد  (: يلتساي1)
بوشرفدى ملدة غي1 محدودة.

(: يلفت1ة يملع ول بها رالل يلسنة)
تبدأ من فاتح يناير يلى)31)ديس 10.

لفائدة) (% (5 بعد رصم) (: يالآلاح)
يالحتااط يلقافوني يلفائض يتصرف)

فاه حسب قريآ يلشركاء.
 34625 (: آقم) يلتجاآي  يلسجل 

سال.
باملحك ة) يلقافوني  ياليديع  تم 
أكتولر) (7 بتاآيخ) بسال  يالبتديئاة 

2121،)تحت آقم)37545.
من أجل يملستخرج ويالفجاز

88 P

SAMIR BAYYOU
COMPTABLE AGEE

STE GRAM - AUTO
SARL

شركة ذيت مسؤولاة محدودة
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
لشركة) (2121 ف10يير) (11 في) يملؤآخ 
ذيت يملسؤولاة) (، (GRAM - AUTO
يملحدودة،)مقرها يالجت اعي):)آقم)33 

شاآع يلنصر مكناس قد تقرآ):
ملكاتها) تعود  سهم  (17.511 با )
للساد عشي1 علي،)عشي1 عبد يلقادآ،)
عشي1 يلهادي،) عشي1 عبد يلرح ان،)
عشي1 مح د يلى) عشي1 عبد يلكريم،)

يلساد عشي1 يوسف.
يلساد) يملسي1  مساعد  يستقالة 
يلساد) وتعاين  وتسريحه  علي  عشي1 

عشي1 يوسف ك سي1 وحاد.

يلوحاد) بالتوقا   يلشركة  تلتزم 
في) يوسف  عشي1  يلوحاد  لل سي1 

ج ا  يلوثائق يملتعلقة بالشركة.
للشركة) يلقافوني  يلشكل  تغاي1 
يملسوؤلاة محدودة) من شركة ذيت 
يلوحادة) ( يلى شركة ذيت يملسؤولاة)

بشريك وحاد.
باملحك ة) يلقافوني  ياليديع  تم 
أكتولر) (22 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)
سجل) (،4567 آقم) تحت  (،2121

تجاآي آقم)23667.
89 P

 STE BURGER DEALER
SARL

تاسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالرلاط) (،2121 16)أغسطس) بتاآيخ)
يملسؤولاة) ذيت  شركة  تاسيس  تم 
يملحدودة تح ل يلخصائص يلتالاة):

 STE BURGER (: يلتس اة)
.DEALER

يلهدف):)مطعم بسعر ثابت.
يلعنوين يلتجاآي):)ع اآة ب شقة)

آقم)2)يملحاط يلرلاط.
يلريس ال):)حدد آيس ال يلشركة)
في)111.111)دآهم مقس ة يلى)1111 
للحصة،) دآهم  (111 بقا ة) حصة 
حصة في ملكاة يلساد عدفان) (511
ملكاة) في  حصة  و511) عي�سى  بن 

يلساد يس اعال يلصديكي.
يلساد) تعاين  تم  (: يلتساي1)
عدفان بن عي�سى ويلساد يس اعال)
يلصديكي مسي1ين للشركة ملدة غي1)

محددة.
سنة من) (99 مدة يلشركة) (: يملدة)

تاآيخ يلتاسيس يلنهائي.
من فاتح يناير يلى) (: يلسنة يملالاة)
31)ديس 10 من كل سنة ماعدي يلسنة)

يالولى تبتدئ من تاآيخ يلتسجال.
يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  تم 
تحت) بالرلاط،) يلتجاآية  باملحك ة 
أكتولر) (26 بتاآيخ) (155419 آقم)

.2121
90 P



21849 الجريدة الرسميةعدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121) 

 STE TROIS LUMIERES

PRODUCTION
SARL

تاسيس شركة
بتاآيخ) يلعام  يلج    ب قت�سى 

تم وض  يلنظام) (،2121 سبت 10) (31

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يالسا�سي 

محدودة ب وجب يملقتضاات يلتالاة):

 TROIS LUMIERES (: يالسم)

.PRODUCTION

يلتي) يلع لاات  ج ا   (: يملوضوع)

قد تتعلق بشكل مباشر أو غي1 مباشر)

باالفتاج يالفالم يلسين ائاة يلس عاة)

طويل آويئي  )فالم   ويلبصرية)

)أو قصي1).

في) تسويق هذه يالفالم وتوزيعها 

دوآ يلسين ا باملغرب.

يلسين ائاة) يملويد  وتأجي1  با  

يلس عاة ويلبصرية.

ويالمساات) يلعروض  تنظام 

يملسرحاة.

ويلفعالاات) يملظاهريت  تنظام 

يلسوق) وأبحاث  يلعانات  وأرذ 

ويلرعاية ويالستطالعات.

يملقر يالجت اعي):)ع اآة)26)آقم)25 

11)فضاءيت يملحاط) 4))ج.ش) طابق)

يوالد عزوز يلنويصر يلديآيلباضاء.

 311.111 ب) يقدآ  (: يلريس ال)

تقدآ) حصة  (1111 يلى) مجزأ  دآهم 

توزيعها) تم  دآهم  (311 ب) يلويحدة 

على يلشكل يلتالي):

 511 (.... يلساد رااط يس اعال)

حصة.

 511 (.... عصام) رااط  يلساد 

حصة.

يلشركة مسي1ة) (: يلتساي1 ويالديآة)

يس اعال) رااط  يلساد  طرف  من 

ملدة غي1 محدودة.

تم تسجال) (: تم ياليديع يلقافوني)

يلشركة بالسجل يلتجاآي بالباضاء،)

تحت آقم)519139.

91 P

 STE NATIONALE DE

 GARANTIE ET DU

 FINANCEMENT DE

L'ENTREPRISE

PAR ABREVIATION SNGFE

تاسيس شركة
ب وجب عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

وحسب) (،2121 سبت 10) فاتح 

 36.21 آقم) يلقافون  مقتضاات 

يلض ان) صندوق  بتحويل  يلقا�سي 

تم) مساه ة،) شركة  يلى  يملركزي 

يملركزي) يلض ان  صندوق  تحويل 

لشركة مساه ة ذيت يمل يزيت يالتاة:

تس اة يلشركة):)يلشركة يلوطناة)

للض ان ولت ويل يملقاولة.

  STE NATIONALE

 DE GARANTIE ET DU

 FINANCEMENT DE

 L’ENTREPRISE PAR

.ABREVIATION SNGFE

شكل يلشركة):)شركة مساه ة.

يلنشاط) يتجلى  (: يلشركة) غرض 

ت ويل) تسهال  في  للشركة  يلرئي�سي 

أو) يلع وماة  ويلهائات  يملقاوالت 

يلخاصة ويلفئات يالررى يملستهدفة)

بويسطة) وذلك  يلدولة  طرف  من 

يلض ان يلذي تقدمه ويلذي يتجلى)

في تح ل جزء)من مخاطر يلت ويالت)

م وليها،) طرف  من  لها  يمل نوحة 

ين) للشركة  ي كن  ثافوي  بشكل 

مساعديت) تقدم  أن  قروض،) ت نح 

نشاط) أي  تزيول  وأن  لل قاوالت 

يتويفق م  غرضها.

من تاآيخ) عاما يبتديء) (99 (: يملدة)

وذلك) يلتجاآي  يلسجل  في  تقاادها 

أو) يملبكر  يلحل  حالة  باستثناء)

يلت ديد.

مركز) يلرلاط  (: يالجت اعي) يملقر 

شاآع يلرياض حي يلرياض) يالع ال،)

ص.ب)2131.

آيس ال) تحديد  تم  (: آيس ال)
 511.111.111 مبلغ) في  يلشركة 
سهم) (5.111.111 مقس ا يلى) دآهم،)
111)دآهم لكل سهم،) بقا ة يس اة)

مكتتبة ومحرآة باك لها.
مح د) يلساد  (: يملتصرفين)
متصرف وآئيس مجلس) بنشعبون،)

يالديآة.
جلون،) يبن  عث ان  يلساد 

متصرف.
يلسادة فوزية زعبول،)متصرف.

يلعصامي،) يلنع ان  يلساد 
متصرف.

يلساد طه غازي،)متصرف.
شاشدي،) غزالن  يلسادة 

متصرف.
يلساد شكاب يلعلج،)متصرف.

يلساد يملصطفى زيهاد،)متصرف)
مستقل.

متصرف) يلسادة فجاة يلجباآي،)
مستقل.

قدمي1ي،) يلدين  صالح  يلساد 
متصرف مستقل.

يملكتب) (: يلحسابات) مريقبي 
(،FIDAROC GRANT THORNTON
يلكائن بالديآيلباضاء،)7)شاآع يدآيس)

يلسالوي)21161.
(، (HDID&ASSOCIES يملكتب)
يلكائن بالديآيلباضاء،)4)زفقة يملعطي)

يلجزولي))زفقة فريول سابقا))أففا.
حسب) (: ويالآلاح) يالحتااطات 
من يلقافون آقم) (6 مقتضاات يملادة)
يخصص) يلذكر،) يلسالف  (36.21
صافي يالآلاح يلتي قد تحققها يلشركة)
حصريا لتغطاة يملخاطر يملت1تبة عن)

يلتزيماتها.
تم يلقاام بااليديع يلقافوني بكتابة)
يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 
(،2121 يكتولر) (12 بتاآيخ) بالرلاط 

تحت آقم)118228.
بالسجل) يلشركة  تقااد  تم 
يكتولر) (12 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121،)تحت آقم)155261.
يالشعاآ ويلباافات

92 P

شركة رتانيا
ش.م.م.

مقرها يالجت اعي : 22 شاآع 
يلعلويين، ع اآة آقم 2، حسان 

يلرلاط
يلعام) يلج    ملحضر  تبعا 
يالستثنائي للشركاء)بتاآيخ)14)أكتولر)
بتاآيخ يلرلاط  في  يملسجلة  (،2121 

 15)أكتولر)2121)تقرآ ما يلي):
مج وع) أي  حصة  (1111 با )
يلسادة) من  كل  ت لكها  يلحصص،)
يلوطناة) يلبطاقة  بنح ادي رديجة 
 911  E258676 آقم) يلوطناة  آقم 
ملاكة) بوغري  ويلسادة  ( حصة)
 B383185 آقم) يلوطناة  يلبطاقة 
يلسادة) لفائدة كل من  حصة  (111
يلشريدي ثريا يلبطاقة يلوطناة آقم)
ويلساد فاظف يلحسن) (E5727374
(، (J815138 آقم) يلوطناة  يلبطاقة 
بنسبة متساوية،)أي)511)حصة لكل)

ويحد منه ا.
يلحسن) ح رية  يلساد  يستقالة 
يلسادة) وتعاين  يلشركة  تساي1  من 
يلوطناة) يلبطاقة  ثريا  يلشريدي 
جديد) ك سي1ة  (، (E5727374 آقم)

للشركة.
تحاين يلنظام يلديرلي للشركة.

كتابة) لدى  يلقافوني  ياليديع  تم 
بالرلاط) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 
تحت آقم) (،2121 أكتولر) (25 بتاآيخ)

.8451
93 P

شركة الزر بيروتيك 
ش.م.م.ش.و

مقرها يالجت اعي : آقم 7 زفقة 
ضاية بلعربي ع اآة س، يللا ون 2 

يلسوي�سي يلرلاط
يلعام) يلج    ملحضر  تبعا 
بتاآيخ) يلوحاد  ( للشريك) يالستثنائي 
11)أكتولر)2121،)يملسجلة في يلرلاط)

بتاآيخ)4)أكتولر)2121)تقرآ ما يلي):
بي1وتاك) الزآ  يلشركة  يالفحالل 

ش.م.م.ش.و.
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عبد) يلحنصالي  يلساد  تعاين 

يللطاف ك صفي لشركة.
 7 آقم) (: في) يلتصفاة  تثبات مقر 
زفقة ضاية بلعربي ع اآة س،)يللا ون)

2)يلسوي�سي يلرلاط.

كتابة) لدى  يلقافوني  ياليديع  تم 

بالرلاط) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

تحت آقم) (،2121 أكتولر) (25 بتاآيخ)

.8449

94 P

STE ELYSCODING
SARL AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة

بشريك وحاد
آيس الها : 11.111 دآهم

مقرها يالجت اعي : تجزئة رالد آقم 

16 سادي يحيى زعي1 ت اآة

 22 بتاآيخ) عرفي  عقد  ب وجب 

يلعام) يلج    قرآ  (،2119 يولاو)

 ELYSCODING لشركة) يالستثنائي 

SARL AU)ما يلي):

يلتصفاة يملسبقة للشركة.

تعاين يلساد مختاآ وآيق مصفاا)

لحسابات يلشركة.

بتجزئة) يلتصفاة  مقر  تحديد 

رالد آقم)16)سادي يحيى زعي1 ت اآة.

باملحك ة) يلقافوني  ياليديع  تم 

يلتجاآية بالرلاط تحت آقم)113393  

بتاآيخ)11)ديس 10)2119.

95 P

STE DECOLY
آيس الها : 111.111 دآهم

مقرها يالجت اعي : حي يملغرب يلعربي 
آقم 2312 ت اآة

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

 2121 ف10يير) (13 في) للشركة يملؤآخ 

ت ت يملصادقة على ما يلي):

يدآي�سي) يلحسين  يلساد  تفويت 

لج ا ) يوزين  يوسف  ويلساد 

يلشركة) في  ي لكنها  يلتي  يلحصص 

حصة) (1111 أي) أعاله  يملذكوآة 

للساد هشام محسن.

للشركة) يالجت اعي  يملقر  تحويل 
أكديل) (4 شاآع يالبطال آقم) (15 من)
آقم) يلعربي  يملغرب  حي  يلى  يلرلاط 

2312)ت اآة.
تم ياليديع يلقافوني باملحك ة)

فوف10) (11 يلتجاآية بالرلاط بتاآيخ)
2121،)تحت آقم)118421.

96 P

 STE THE EXOTICAL
LOUNGE

شركة ذيت مسؤولاة محدودة
آيس ال : 111.111 دآهم

مقرها يالجت اعي : زفقة يلتج وعتي 
فاال »يي ا« آقم 7 يللا ون يلرلاط

يلعادي) غي1  يلعام  يلج    باسم 
تم) (2121 يكتولر) (14 يملنعقد بتاآيخ)

تقرير ما يلي):
يلتامة يلحصص  تفويت   قبول 

)ما بين):
علي) ويلساد  كريم  سعد  يلساد 

ييت سالم من أجل)51)حصة.
ويلساد) بن سعود  هشام  يلساد 

علي ييت سالم من أجل)51)حصة.
ويلساد علي)) ( يلساد عادل تهامي)

ييت سالم من أجل)51)حصة.
ع ر) ويلساد  كريم  يلساد سعد 

سرغاني من أجل)211)حصة.
ويلساد)) بن سعود  هشام  يلساد 

ياسين يملومني))من أجل)151)حصة.
تحاين يلنظام يالسا�سي للشركة.

باملحك ة) يلقافوني  ياليديع  تم 
أكتولر) (25 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121،)تحت آقم)118439.
للخالصة ويلباان

97 P

PHARMACIE OQBA
SARL AU

يملؤآخ) يلعرفي  يلعقد  ب قت�سى 
يوم فاتح يناير)2121،)بالرلاط قرآت)
يلسادة يكديرة عفافة تحويل يلشكل)
يلقافوني لصادلاة عقبة من شخص)
يملسؤولاة) محدودة  شركة  يلى  ذيتي 
بالخصائص) ويحد  شريك  ذيت 

يلتالاة):

.PHARMACIE OQBA(:(يالسم
 6.511.111 (: يلشركة) آيس ال 
حصة من) (6511 يلى) دآهم مقس ة 
يلويحدة) للحصة  دآهم  (1111 فئة)

وهي في ملك):
يلسادة يكديرة عفافة.

من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلتأسيس يلنهائي أي من تاآيخ وض )

يلسجل يلتجاآي.
من فاتح يناير يلى) (: يلسنة يملالاة)
31)ديس 10 من كل سنة ماعدي يلسنة)

يالولى تبتدئ من تاآيخ يلتسجال.
زفقة) (62 آقم) (: يالجت اعي) يملقر 

عقبة يكديل يلرلاط.
يملسي1):)يلسادة يكديرة عفافة.

يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  آقم 
118462)بتاآيخ)25)أكتولر)2121.

98 P

STE DISCOVER BUILD
SARL

مؤآخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
ومسجل بتاآيخ)12)أغسطس)2121،)

قرآ مسي1 يلشركة ما يلي):
يلحل يلنهائي للشركة.

باملحك ة) يلقافوني  ياليديع  تم 
يكتولر) (7 بتاآيخ) بسال  يالبتديئاة 

2121،)تحت آقم)37577.
مقتطف ولاان

99 P

 STE  AMPHECIA
S.A.R.L AU 

شركة ذيت مسؤولاة محدودة 
للشريك يلوحاد 

آأس مـالــهــا 311.111 دآهـــم
مـقــرهـا يالجت اعي آقم 571 شاآع 
مح د يلسادس يلع اآة ماتيس، 
يلطابق يلثاني يلسوي�سي- يلرلاط

تصـفاــــة فـهــائاـــــة للـشـــركــــــة
يلوحاد) يلشريك  قــريآ  بـ ــوجــب 
يلساد ج ال قالم يلحامل للبطاقة)
بتــاآيــــــــخ (542126A آقم)  يلوطناة 
وضعت) ويلذي  (،2121 غشت) (25  
يلضـبـط) بكتــــابــة  منــه  نسخــة 
بــالـــرلـــاط) يلتـجـــاآيـــة  بــالـ حك ـــة 

آقــم) تـحـــت  (2121 شتن10) (14 يــــوم)

117456،)فـقد قرآ:

يالستثنائي) يلقريآ  ب وجب  تأكاد 
يملقر) ديس 212110) (23 في) يلصادآ 
بسال) يلشركة  لتصفاة  يالجت اعي 
1)شاطئ) 37)شقة) يلع اآة) (،11 آقــم)

يالمم زآديل يلغرلاة يبي يلقناديل.
شركة) لتصفاة  يلنهائي  يإلغالق 
ويإلعالن عن يلحساب) (AMPHECIA
يلنهائي للتصفاة يلذي يظهر رساآة)

بناءي على تقرير يلتصفاة يملقدم؛)
أو) نسخة  لحامل  صالحاات 
ج ا ) الستك ال  منها  مقتطف 

يإلجريءيت؛
بــ ــثــــابــــــة مقـتـطـــف ولـاــــــــان

Cabinet Des Experts Partenaires 

100 P

 STE LEAD & SOURCE IN
 S.A.R.L AU 

شركة ذيت مسؤولاة محدودة 
للشريك يلوحاد

 آأس مـالــهــا 11.111 دآهـــم
مـقــرهـا يالجت اعي تقاط  شاآع 2 

ماآس وشاآع يلقدس ع اآة K آقم 5
 يلديآ يلباضاء
فســـــخ مـسـبـــــــق

يلوحاد) يلشريك  قــريآ  بـ ــوجــب 
 ERRERO( FABIEN,( ERIC يلساد)
 DI  15 آقم) يلسفر  لجويز  يلحامل 
(،2121 أكتولر) (11 بتــاآيــــــــخ) (12258
بكتــــابــة) منــه  نسخــة  وضعت  ويلذي 
يلضـبـط بــالـ حك ـــة يلتـجـــاآيـــة بــالــديآ)
يلباضاء)يــــوم)21)أكتولر)2121)تـحـــت)

آقــم)36214،)فـقد قرآ:
يلفسخ يملسبق للشركة يملذكوآة)
أكتولر) (11 تاآيخ) من  يبتديءي  يعاله 

2121؛
سلمى) يالدآي�سي  يلسادة  تعاين 

ك صفي للشركة؛)))
لتصفاة) يالجت اعي  يملقر  تحديد 
شاآع) تقاط   زينيث  ب ركز  يلشركة 
يلرياض) حي  الآوكاد  وشاآع  يلنخال 

يلرلاط.
بــ ــثــــابــــــة مقـتـطـــف ولـاــــــــان

CEP CAC & EXPERTISE 

101 P
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 STE MILLENIUM AUTO

TECH
SARL

يالستثنائي) يلعام  يلج    يثر  على 

أطوتاك) مالناوم  شركة  لشركاء)

بتاآيخ)11)يوفاو)2121،)تقرآ ما يلي):

يلحل يملسبق لشركة.

لحسن) سالمي  يلساد  تعاين 

ك صفي للشركة.

ك قر) يلشركة  مقر  تحديد 

عين) عكبة  والد  دويآ  (: ب) يلتصفاة 

عتاق ت اآة.

باملحك ة) يلقافوني  ياليديع  تم 

آقم) تحت  بالرلاط،) يلتجاآية 

115757)بتاآيخ)25)يوفاو)2121.

102 P

 STE MASTER OPUS
SARL AU

مقرها يالجت اعي : ع اآة 58 شقة 
آقم A3 زفقة ويد سبو يكديل يلرلاط

للشركاء) عرفي  عقد  ب قت�سى 

بتاآيخ)12)أغسطس)2121،)يملسجلة)

((،2121 29)سبت 10) في يلرلاط بتاآيخ)

لشركة) يالسا�سي  يلقافون  وض   تم 

بامل يزيت) محدودة  مسؤولاة  ذيت 

يلتالاة):

 MASTER شركة) (: يلتس اة)

OPUS)ش.م.م.ش.و.

شقة) (58 ع اآة) (: يلتجاآي) يملقر 
آقم)A3)زفقة ويد سبو أكديل يلرلاط.

يلدآيسات) مكتب  (: يملوضوع)

يلتقناة ويلهندسة.

ويالع ال) يملدفاة  يلهندسة 

يملتنوعة.

ع وما ج ا  يلع لاات يلتجاآية،)

وغي1) يلعقاآية  يملالاة،) يلصناعاة،)

في) يملساه ة  ي لكنها  يلتي  يلعقاآية 

تن اة يلشركة.

من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلتاسيس يلفعلي للشركة.

يلتساي1):)تساي1 يلشركة من طرف)

حاتم موالي عبد يلعالي.

دآهم) (111.111 (: يلريس ال)

موزعة ك ا يلي):

(... يلساد حاتم موالي عبد يلعالي)

1111)حصة.

يملج وع)......)1111)حصة.

كتابة) لدى  يلقافوني  ياليديع  تم 

بالرلاط) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

تحت آقم) (،2121 أكتولر) (25 بتاآيخ)

.155413
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2S KENI INFO
شركة ذت يملسؤولاة يملحدودة 

بشريك وحاد

يملقر يإلجت اعي : 15، زفقة سبو، 

يلطابق يلساب ، مكتب آقم 4 

يلقناطرة

تحويل يملقر يإلجت اعي
يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 

 2121 ماي) (31 بتاآيخ) يلعادي  يلغي1 

 2S KENI INFO SARL AU لشركة)

تقرآ ما يلي):

يملقر) تحويل  على  يملصادقة 

يلعنوين) من  للشركة  يإلجت اعي 
يلطابق) سبو،) زفقة  (،15 (: يلقديم)

يلقناطرة إلى) (4 مكتب آقم) يلساب ،)
يلعنوين يلجديد ع اآة آقم)85،)زفقة)

مع وآة متجر آقم)2)يلقناطرة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 8 بتاآيخ) بالقناطرة  يإلبتديئاة 

أغسطس)2121،)تحت آقم)85136.
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WHOLEGRAIN BREAD
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

آأس الها : 111.111 دآهم

مقرها يإلجت اعي  بالقناطرة محل 
 82-B3 آقم 3-2 و4 يملغرب يلعربي

يلقناطرة

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي محرآ بتاآيخ)

يلنظام) وض   تم  (2121 أبريل) (28

يملسؤولاة  ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة ذيت يمل يزيت يلتالاة):

تسمى) يلشركة  (: يلتس اة)

 WHOLEGRAIN BREADS .A.R.L

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة.

في كل) يلشركة  غرض  (: يملوضوع)

مكان من يملغرب ويلخاآج):

مخ0زة وصان  حلويات.

مقهى ومطعم.

م ون حفالت.

يلع لاات) ج ا   عامة،) ولصفة 

يلتجاآية،)يملالاة،)يلصناعاة،)منقولة)

أو) مباشرة  ويملرتبطة  منقولة  وغي1 

بشكل غي1 مباشر باألغريض يملشاآة)

توس ) تسهال  بإمكانها  أو  أعاله 

وتطوير يلشركة.

يملقر يإلجت اعي):)محل آقم)2-3)و4 

B3-82 يلقناطرة.مدة) يملغرب يلعربي)

حااة):)يلشركة محدودة في)99)سنة)،)

يبتديء)من تقاادها بالسجل يلتجاآي.

تم تحديد آأس يملال) (: آأس يملال)

ب بلغ)111111.11)دآهم مقس ة إلى)

دآهم) (111.11 بقا ة) حصة  (1111

مدفوعة بالكامل وج اعها) للحصة،)

م لوكة للشركاء.

ب) مساهم  يالفاني  سالم  يلساد 

 511 دآهم أي ما يعادل) (51111.11

حصة.

ويلساد يلشريف يلحاآثي مساهم)

يعادل) ما  أي  دآهم  (51111.11 ب)

511)حصة.

تم تعاين يلساد سالم) (: يلتساي1)

يلحاآثي) يلشريف  ويلساد  يالفاني 

مسي1ين للشركة لفت1ة غي1 منتهاة.

صحاح) وبشكل  يلشركة  تلتزم 

بالتوقا  يلوحاد لل سي1ين يملشاآكين)

يلساد سالم يالفاني ويلساد يلشريف)

أو مشت1ك) بشكل منفصل  يلحاآثي،)

يلصالحاات) فقط  ي تلكون  ويلذين 

يألكث1 يتساعا.

يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  تم 

لل حك ة يإلبتديئاة بالقناطرة في)18 

أكتولر)2121،)تحت عدد)62851.
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FRIEND - BAT
شركة ذيت مسؤولاة محدودة
برأس ال : 111.111.11 دآهم

يملقر يإلجت اعي : مستوطنة ب 87 
شاآع سعاد يلديودي آقم 11 ما وزي 

يلقناطرة
س.ت : 45815

يجت اع) ( محضر) على  بناء)
بتاآيخ) يلعادية  غي1  يلعامة  يلج عاة 

31)يولاو2119)تقرآ ما يلي):
1111حصة) با ) على  يملويفقة 
111)دآهم،م لوكة لكل من) من فئة)
مروين) ويلساد  لحلو  مح د  يلساد 
لصالح) يلبائعين)) )بصفتهم  مصدق)
)بصفته) بناجحال) ياسين  يلساد 

يملشت1ي).
يلساد) يستقالة  على  يملويفقة 
مح د لحلو ويلساد مروين مصدق)
من منصبه ا ك سي1ين للشركة وإبريء)
ذمتهم بشكل نهائي وكامل من طرف)

يلشريك يلحالي ويلوحاد للشركة.
بناجحال) ياسين  يلساد  تعاين 

مسي1ي للشركة ملدة غي1 منتهاة.
تعديل للنظام يألسا�سي.

صالحاات يإلجريءيت يلشكلاة.
يلتجاآي) بالسجل  يإليديع  تم 
في) بالقناطرة  يإلبتديئاة  لل حك ة 
عدد) تحت  (2121 أكتولر) (18 تاآيخ)
ولالسجل يلزمني تحت عدد) (88715

.5171
106 P

 FIDMAS

 CONSEILLER(COMPTABLE,(FISCALE(ET

JURIDIQUE

 368AV MED V APPT 4 2EME ETAGE

KENITRA

TEL : 17.17.32.57.44

GSM : 16.61.84.24.91

 G2H شركة
شركة ذيت مسؤولاة محدودة

تأسيس شركة 
مؤآخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2121 أكتولر) (11 بتاآيخ) بالقناطرة 
لشركة) يألسا�سي  يلقافون  وض   تم 

G2H))بالخصائص يلتالاة):
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.G2H(يلتس اة):)شركة
ذيت  شركة   : يلقافوني) يلشكل 

مسؤولاة محدودة.
هاآون  زفقة   : يإلجت اعي  يملقر 
 3 آقم  يلفردوس  إقامة  يلرشاد 

ما وزييلقناطرة عند شركة كازيآييا.
غرض  يكون   : يلشركة  غرض 

يلشركة :
تنظاف يملباني.

أع ال يلبناء يملختلفة.
يلتجاآة بصفة عامة.

يلع لاات) كل  عامة،) ولصفة 
يلتجاآية،يلصناعاة،يلعقاآية ويملالاة)
يلتي لها عالقة بنشاط يلشركة ويلتي)
من شأنها يملساه ة في تن اة يلشركة.
من) يبتديء) سنة  (99 (: يلشركة) مدة 

تأسسيها يلنهائي.
من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

نهاية ديس 10 من كل سنة.
 111.111 (: يإلجت اعي) يلرأس ال 
دآهم مقس ة إلى)1111حصة بقا ة)
111)دآهم للويحدة سدد ث نها كاملة)

من طرف):
 511 ح ا اد) يدآيس  يلساد 

حصة.
يلساد رالد ح ا اد)511)حصة.

يلتساي1):)يسي1 يلشركة:
)يلساد يدآيس ح ا اد.
)أو يلساد رالد ح ا اد.

وقادت يلشركة بالسجل يلتجاآي)
بالقناطرة) يإلبتديئاة  يملحك ة  لدى 

تحت عدد)62869.
ب ثابة مقتطف

يملسي1
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ELEGANCE FISH
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

بشريك وحاد
آأس الها : 111.111.11دهم 

يملقر يإلجت اعي : بقعة)469، ألاانس 
ديآفا، مهدية متجر آقم 2 يلطابق 

يألآ�سي يلقناطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقناطرة،)تم وض  يلقافون يألسا�سي

يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  لشركة  (

يملويصفات) ذيت  وحاد  بشريك 

يلتالاة):

 ELEGANCE FISH (: يلتس اة)

.ARL AU

ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 

يملسؤولة يملحدودة بشريك وحاد.

(،469 بقعة) (: يإلجت اعي) يملقر 

 2 آقم) متجر  مهدية  ديآفا،) ألاانس 

يلطابق يألآ�سي يلقناطرة.

موضوع يلشركة):

بائ  يلس ك بالتقساط.

بائ  يلس ك يلطري بالج لة.

يملقاولة في فقل يلبضائ  بويسطة)

يلسااآيت.

يلنقل يلحضري.
آأس ال) حدد  (: يلشركة) آأس ال 

دآهم) (111.111.11 يلشركة في مبلغ)

إجت اعاة) حصة  (1111 إلى) مقسم 

محرآة) للويحدة  دآهم  (111 بقا ة)

بكاملها،)مكتتبة وموزعة على يلشركاء)

كالتالي):

يلفتاح) عبد  بوشنافة  يلساد 

1111)حصة.

يملدة):)99)سنة).

يلتساي1):)أسند يلتساي1 إلى يلساد)

بوشنافة عبد يلفتاح.
يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  تم 

باملحك ة يإلبتديئاة بالقناطرة تحت)
آقم)62913)بتاآيخ)21)أكتولر)2121.
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 SODIT TRAVAUX شركة

DIVERS
ش.ذ.م.م

مؤآخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقناطرة بتاآيخ)13)أكتولر)2121.

 SODIT شركة) تأسيس  تم 

TRAVAUX DIVERS)ش.ذ.م.م.

مح د) شاآع  (: يإلجت اعي) يملقر 

إقامة) عبدو  ومح د  يلديوآي 

 24 كاملاا يلطابق يلثاني مكتب آقم)

يلقناطرة.

يلهدف يإلجت اعي):)

يألشغال يملختلفة وأشغال يلبناء.

من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلتأسيس يلنهائي.

يلتساي1):)أسند إلى):

)يلساد صديق ح اد.

)ويلساد صادق فؤيد.

فاتح) من  تبتدئ  (: يملالاة) يلسنة 

يناير إلى)31)ديس 10 من كل سنة.
مبلغ) في  حدد  (: يملال) آأس 

إلى) مقس ة  دآهم  (111.111.11

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1111

وتوزيعها) يكتتابها  سدد  للويحدة،)

كالتالي):

يلساد صديق ح اد)511)حصة.

يلساد صادق فؤيد)511)حصة.

يإليديع) تم  يلقافوني  يإليديع 

يإلبتديئاة) يملحك ة  لدى  يلقافوني 
يلتجاآي) بالسجل  وقاد  بالقناطرة 

بتاآيخ) (62881 بالقناطرة تحت آقم)

21)أكتولر)2121.
من أجل يملستخرج ويإلشاآة
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STE. AMBULANCE JORF
يلتأسيس

يلعرفي) يلعقد  شروط  حسب 

تم تأسيس) (2121 أكتولر) (14 بتاآيخ)

محدودة) لشركة  يألسا�سي  يلنظام 

يمل يزيت) حسب  وذلك  يملسؤولاة 

يلتالاة):

.AMBULANCE JORF(:(يلتس اة

يلشكل يلقافوني):)شركة محدودة)

يملسؤولاة.
يلسوق) تجزئة  (: يإلجت اعي) يملقر 

يملحل)3)آقم)32)جرف يمللحة.

يلغرض ويلغاية):

ردمة يإلسعاف.

من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)

تسجال يلشركة في يلسجل يلتجاآي.
آأس يملال يلخاص):)111.111.11 

حصة) (1111 على) مقس ة  دآهم 

إجت اعاة من فئة)111)دآهم للحصة)

لكل من يلشريك):

يلساد يلريجي بدآ يلحامل لبطاقة)
 GK97667 عدد) يلوطناة  يلتعريف 

511)حصة.
يلحامل) يوسف  يلصافي  يلساد 
عدد) يلوطناة  يلتعريف  لبطاقة 

AB638718 511)حصة.
يلسنة يإلجت اعي):)يبتديء)من فاتح)

يناير إلى)31)ديس 10 من كل سنة.
يلصافي يوسف) يلساد  (: يملديرية)

ملدة غي1 محدودة.
باملحك ة) تم  يلقافوني  يإليديع 
بتاآيخ) بلقصي1ي  مشروع  يإلبتديئاة 
يلسجل) آقم  أكتولر2121) (25

يلتجاآي)727.
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VERDE KENI
SARL AU

يملحرآ) يلعرفي  يلعقد  ب قت�سى 
(،2121 أكتولر) (21 بالقناطرة بتاآيخ)
يألسا�سي) يلقافون  على  يالتفاق  تم 

لشركة ذيت يلخصائص يلتالاة):
 VERDE KENI SARL (: يلتس اة)

.AU
ذيت  شركة   : يلقافوني  يلشكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
يلغرض :

مقاول إديآة يلع لاات يلزآيعاة.
أبو  شاآع   48  : يإلجت اعي  يملركز 
 2 إي ان مكتب  إقامة  يلصديق  بكر 

يلقناطرة.
دآهم   111.111.11  : يلرأس ال 
مقس ة إلى 1111 حصة إجت اعاة 
للحصة  دآهم   111.11 بقا ة 

يلويحدة.
فاتح  من    : يإلجت اعاة  يلسنة 

يناير إلى 31 ديس 10 من كل سنة.
يألآلاح : 5 % يإلحتااطي يلقافوني 

ويلباقي بعد يملديولة.
لتساي1  قافوفاا  عين   : يلتساي1 
يلساد  محدودة  غي1  وملدة  يلشركة 

.HEMRAS ISMAIL
يملحك ة  في  يلشركة  تسجال  تم 
 21 بتاآيخ  بالقناطرة  يإلبتديئاة 

أكتولر 2121 تحت آقم 62883.
111 P
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OREAM
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

بشريك وحاد
آأس الها : 111.111.11 دآهم

يملقر يإلجت اعي : 47 زفقة ع ر يبن 
يلعاص إقامة إس اعال مكتب آقم 

4 يلقناطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقناطرة،)تم وض  يلقافون يألسا�سي)
يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  لشركة 
يملويصفات) ذيت  وحاد  بشريك 

يلتالاة):
. OREAM SARL AU(:(يلتس اة

ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 
يملسؤولاة يملحدودة بشريك وحاد.

يملقر يإلجت اعي):)47)زفقة ع ر يبن)
يلعاص إقامة إس اعال مكتب آقم)4 

يلقناطرة.
 MECANIQUE(:(موضوع يلشركة

.GENERAL ET REPARATION
آأس ال) حدد  يلشركة:) آأس ال 
دآهم) (111.111.11 يلشركة في مبلغ)
إجت اعاة) حصة  (1111 إلى) مقسم 

بقا ة)111)دآهم للويحدة محرآة.
 1111 يلفقي1ي) يسين  يلساد 

حصة.
يملدة):)99)سنة.

أسند إلى يلساد يسين) (: يلتساي1)
يلفقي1ي.

يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  تم 
باملحك ة يإلبتديئاة بالقناطرة تحت)
آقم)62743)بتاآيخ)11)أكتولر)2121.
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NAJLAE LILISKAN
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

بشريك وحاد
آأس الها : 111.111.11 دآهم

يملقر يإلجت اعي : 111 شاآع موالي 
عبد يلعزيز مكتب 2 إقامة فدى 

يلقناطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقناطرة،)تم وض  يلقافون يألسا�سي)
يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  لشركة 

يملويصفات) ذيت  وحاد  بشريك 

يلتالاة):

 NAJLAE LILISKAN (: يلتس اة)

. SARL AU

ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 

يملسؤولاة يملحدودة بشريك وحاد.

شاآع   111 (: يإلجت اعي) يملقر 

إقامة   2 مكتب  يلعزيز  عبد  موالي 

فدى يلقناطرة.

موضوع يلشركة):)

منعش عقاآي.

يألشغال يملختلفة أو يلبناء.
آأس ال) حدد  يلشركة:) آأس ال 

دآهم) (111.111.11 يلشركة في مبلغ)

إجت اعاة) حصة  (1111 إلى) مقسم 

بقا ة)111)دآهم للويحدة محرآة.

يلساد مح د يغريذة.

يملدة):)99)سنة.

أسند إلى يلساد مح د) (: يلتساي1)

يغريذة.
يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  تم 

باملحك ة يإلبتديئاة بالقناطرة تحت)
آقم)62899)بتاآيخ)21)أكتولر)2121.

112P مكرر

 SOCIETE JAWHAR MALAK

IMPORT
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

بشريك وحاد
آأس الها : 111.111.11 دآهم

يملقر يإلجت اعي : 47 زفقة ع ر يبن 

يلعاص إقامة يس اعال مكتب آقم 

4 يلقناطرة

يلسجل يلتجاآي آقم 57187 

يلقناطرة

تغاي1 يلتس اة
تحويل يملقر يإلجت اعي

يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 

 SOCIETE لشركة) يلعادي  يلغي1 

تقرآ) (JAWHAR MALAK IMPORT

ما يلي):

من) يلشركة  تس اة  تغاي1 

 SOCIETE JAWHAR MALAK

 OHOUD إلى) (IMPORT SARL AU

.VISION SARL AU

من) يإلجت اعي  يملقر  تحويل 
إقامة) يلعاص  يبن  ع ر  زفقة  (47
يلقناطرة   4 آقم  مكتب  يس اعال 
 B2  41  - يلعربي   إلى تجزئة يملغرب 
R4 إقامة يلجي1يآي 4-5 متجر آقم 4 

يلقناطرة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 21 بتاآيخ) بالقناطرة  يإلبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)88742 .
113 P

شركة كاريت
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

)بشريك وحاد)
يملقريلشريكي : أكادير آقم 3 يملركز 
يلتجاآي أسويق يلسالم تالبوآجت 
يلرأس ال يلشريكي : 711.111 دآهم
يلسجل يلتجاآي آقم 22433 أكادير.

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة بشريك وحاد

ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بأكادير)
بتاآيخ)2)يناير)2112)تم وض  يلنظام)
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يملحدودة بين يلسادتين غزالن بنديآي)
يلخصائص) ذيت  فايز  ورديجة 

يلتالاة:
بصفة) يلشركة  تهدف  (: يلغرض)

عامة إلى):
ت ثال) توزي   با ،) يقتناء،)
ويلتجاآة في ج ا  يملنتوجات ويملويد)
صادالفاة) يلشبه  ويملستلزمات 
وشبه) يلطباة  يملعديت  وكذلك 

يلطباة.
يلت1ويج يلشبه صادالني ويلشبه)

طبي.
لكل عروض) ويلتقديم  يملساه ة 
يلدولة) طرف  من  يملقدمة  يلطلب 
يلشبه) باملويد  يلتزويد  بخصوص 

يلصادالفاة.
أفويع) كل  وتصدير  يستي1يد 
ويلتج الاة) يملنتوجات يلشبه طباة،)
ولصفة عامة كل يلع لاات يلتجاآية،)
يملنقولة) يملالاة،)  يلصناعاة،)
كلي يآتباط  لها  يلتي  يلعقاآية   أو 
)أو جزئي بصفة مباشرة أو غي1 مباشرة)

ب ا سبق.

سنة يفطالقا من يوم) (99 (: يملدة)

يلتأسيس يلنهائي.

يسم) يلشركة  تح ل  (: يلتس اة)

مسؤولاة) ذيت  شركة  باآيبندي 

محدودة.

يلشركة) يرتاآت  (: يلشريكي) يملقر 

مقرها شاآع مح د يلفا�سي آقم)3)حي)

يلسالم يكادير.

 111.111 (: يلشريكي) يلرأس ال 

حصة) (1.111 إلى) مقس ة  دآهم 

للويحدة) دآهم  (111 بقا ة) شريكاة 

وموزعة بالكامل على):

211)حصة) يلسادة غزالن بنديآي)

بقا ة)21.111)دآهم.

811)حصة) يلسادة رديجة فايز)

بقا ة)81.111)دآهم.

يلشركة) بتساي1  عهد  (: يلتساي1)

للسادتين غزالن بنديآي ورديجة فايز)

ملدة غي1 محددة.

يلسادة) بتوقا   ملزمة  يلشركة 

غزالن بنديآي أو يلسادةرديجة فايز.

يلقافوني بكتابة يلضبط) تم يإليديع 

بتاآيخ) بأكادير  يلتجاآية   باملحك ة 

16)يناير)2112)تحت عدد)33355.

تفويت حصص شريكاة):

بتاآيخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 

من) كل  فوتت  (2114 ماآس) (28

يلسادتين غزالن بنديآي ورديجة فايز)

إلى يلساد ح اد مهزول.

يلشريكاة) يلحصص  مج وع 

 111 بق ة) حصة  (1.111 يلبالغة)

يلتي) يلويحدة،) للحصة  دآهم 

ت تلكانها في آأس ال يلشركة يملس اة)

باآيبندي شركة ذيت مسولاة محدودة)

.SOCIETE PARABENDA S.A.R.L

وذلك بث ن إج الي قدآه)111.11 

دآهم.

فقد) يلتفويت  هذي  وفتاجة 

أصبح يلساد ح اد مهزول يلشريك)

تعاينه) تم  وقد  يلشركة  في  يلوحاد 

عن) عوضا  للشركة  وحاد  ك سي1 

يلسادتين غزالن بنديآي ورديجة فايز)

يملستقالتان.
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على هذي يلتفويت تم تحاين) بناء)

يلقافون يألسا�سي للشركة.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 

بأكادير) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

عدد) تحت  (2114 يوفاو) (21 بتاآيخ)

.46435

يإلستثنائي:) يلعام  يلج    محضر 

يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 

(،2118 28ماي) بتاآيخ) يإلستثنائي 

تقرآ ما يلي):

يلشريكي) يلرأس ال  من  يلرف  

 111.111 للشركة باآيبندي من مبلغ)

دآه و إلى مبلغ)711.111)دآهم بدمج)

يلحساب) في  دآهم  (611.111 مبلغ)

يلجاآي للشركاء.

للشركة) يلشريكي  يملقر  تغاي1 

شاآع مح د يلفا�سي) (3 من يلعنوين)

آقم) يلعنوين  إلى  أكادير  يلسالم  حي 

يلسالم) أسويق  يلتجاآي  يملركز  (3

تالبوآجت أكادير.

مهزول) ح اد  يلساد  يستقالة 

وتعاين) للشركة  ك سي1  منصبه  من 

ك سي1) لقصي1  مصطفى  يلساد 

جديد للشركة ملدة سنتين.

تغاي1 تس اة يلشركة من يملس اة)

باآيفدي شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

(،SOCIETE PARABENDA S.A.R.L

�يآيت شركة  لاصبح يس ها يلجديد)

 GHARIT يملحدودة  يملسؤولاة  ذيت 

. S.A.R.L
يلعقاآي  يإلنعاش  إضافة 

يلشركة  لغرض  يلعقاآي  ويلتساي1 

يلرئي�سي.

تحاين يلقافون يالسا�سي للشركة 

بناء على قريآيت يلج   يلعام يلغي1 

يلعادي يملنعقد بتاآيخ 28 ماي 2118.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 

بأكادير) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

2118،)تحت عدد) 17)أكتولر) بتاآيخ)

.79713

يستقالة يملسي1):)

يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 

بتاآيخ يملنعقد  يلعادي   يلغي1 

 21)سبت 10)2121)تقرآ ما يلي):

يستقالة يلساد مصطفى لقصي1،)
وتعاين) للشركة  ك سي1  منصبه  من 
وحاد) ك سي1  مهزول  مح د  يلساد 
للشركة)�يآيت شركة ذيت يملسؤولاة)

.GHARIT S.A.R.L(يملحدودة
يألسا�سي) يلقافون  تحاين  تم 

للشركة بتاآيخ)21)سبت 10)2121.
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 
بأكادير) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 
عدد) تحت  (2121 أكتولر) بتاآيخ27)

.96879
للخالصة ويلباان

يألستاذة فجاة ك ون
موثقة

114 P

SOCIETE YOUR CAKE
يوآكاكي 

ش.م.م ذيت شريك وحاد
SARL

ASSOCIE UNIQUE
تم تأسيس يلشركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة ذيت شريك وحاد
ب قت�سى يلعقد يلعرفي يملؤآخ في)
ويملسجل) باكادير  (2121 أكتولر) (7
تم) بأكادير  (2121 أكتولر) (8 بتاآيخ)
وض  يلقافون يألسا�سي للشركة ذيت)
ملسؤولاة يملحدودة ذيت شريك وحاد)

حسب يملويصفات يبتاة):)
ذيت) يوآكاكي ش.م.م  (: يلتس اة)
 SOCIETE YOUR وحاد) شريك 

.CAKE SARL  ASSOCIE UNIQUE
يملوضوع يإلجت اعي للشركة :

تص ام كعكة.
متجر يلحلويات.

تدآيب على تص ام يلكاك.
آقم   2 يلشقة   : يلشركة  مقر 
بالطابق يألول يلتجزئة 1472-5 حي 

يلسالم يكادير.
من  يبتديء  سنة   99  : يملدة 

يلتأسيس يلنهائي.
دآهم   111111.11  : يلرأس ال 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقس ة 
فقدي  يكتتبت  كلها  دآهم   111.11
ودفعت في مج وعها عند يالكتتاب 

كالتالي :

 1111 عقاوي  مروين  يلساد 

حصة.

من  تبتدئ   : يإلجت اعاة  يلسنة 

فاتح يناير حتى 31 ديس 10.

مروين  يلساد  عين   : يلتساي1 

غي1  ملدة  للشركة  ك سي1  عقاوي 

محدودة.

في  يلتوقا    : يإلجت اعي  يلتوقا  

من  يكون  يلبنكاة  ويألوآيق  يلعقود 

طرف يلساد مروين عقاوي.

يلقافوني  يإليدع  تم   : يإليديع 

يلتجاآية  باملح كة  يلضبط  بكتابة 

بأكادير بتاآيخ 22 أكتولر 2121 تحت 

آقم 116894.
يملسي1

115 P

AMAYNO ECLAIRAGE LED
SARL

تأسيس شركة
 27 تبعا لعقد عرفي مؤآخ في يوم)

سبت 10)2121)حاث تم وض  قويفين)

يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  يلشركة 

وذيت يمل يزيت يلتالاة:

يكلي1يج) يماينو  شركة  (: يلتس اة)

لاد))ش.م.م).

ذيت) شركة  (: يلقافوفاة) يلصفة 

مسؤولاة محدودة.

حدد موضوع يلشركة) (: يملوضوع)

في ما يلي):

يلتجاآة في يألجهزة يلكهرلائاة.

في) يلرأس ال  حدد  (: يلرأس ال)

لإلكتتاب) كلها  دآهم  (111.111.11

ويلدف .

 56 آقم) (1 :)محل) يملقر يإلجت اعي)

مج   ياس انة)1)ييت ملول.

99)سنة يبتديء) :)حددت في) يملدة)

من تاآيخ تأسيس يلشركة.

فاتح) من  تبتدئ  (: يملالاة) يلسنة 

دي س10 من كل) (31 ( يناير وتنتهي في)

سنة.

يلساد) يلشركة  يدير  (: يإلديآة)

ت جيس حسن ملدة غي1 محدودة.

يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

لدى) يلضبط  بكتابة  يلقافوني 

بتاآيخ الفزكان  يإلبتديئاة   يملحك ة 

 25)أكتولر)2121)تحت آقم)244.

116 P

LES PORTES PEINTES شركة
يلسجل يلتجاآي آقم 49163 يكادير

 6 بتاآيخ) عرفي،) عقد  ب قت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (،2121 أكتولر)

بشريك) محدودة  مسؤولاة  ذيت 

وحاد،)ذيت يملويصفات يلتالاة):

 LES PORTES (: يلتس اة)

PEINTES)ش.م.م بشريك وحاد.

يلهدف يإلجت اعي):)تهدف يلشركة)

سويء) يلغي1،) لحساب  أو  لحسابها 

ديرل يملغرب أو في يلخاآج إلى تحقاق)

يألهديف يلتالاة):

يإلستخديم) ذيت  يملباني  تأجي1 

يملنهي.

وتساي1) يلعقاآي  يإلنعاش 

أشكالها) بج ا   وإديآتها  يلعقاآيت 

يلتبادل،) يلشريء،) طريق  عن  سويء)

لج ا ) ويلتجزئة  يلتقسام  يلبا  

سويء) يلقروية،) أو  يلحضرية  يملباني 

وتقديم) مبناة  غي1  أو  مبناة  كافت 

يلخدمات.

دآيسة يلشروط يلعامة ويلخاصة)

متعدد) عقاآي  مج    أي  إلنشاء)

يألغريض.

ولا  وتأجي1 وإديآة) تسويق وشريء)

ج ا  يملباني ويألآي�سي وغي1ها.

ويلتكوين) يإلستشاآيت  تقديم 

يلسوق ويإلديآة وت ويل) في دآيسات 

يلشركات.

يستث اآ وتطوير أي أآض ويلقاام)

ويملعديت) يلخدمات  بح ا  ع لاات 

لبناء)يملباني ويملساكن وتهائتها وإنشاء)

ج ا  يملريفق ذيت يلصلة.

لل باني) يلجزئي  أو  يلكلي  يلبا  

يملبناة أو)...)م  تشيادها،)سويء)وفق)

يلتصامام،)قبل أو بعد يكت الها.
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يلخاص) لحسابها  مقاولة 

أولحساب يلغي1 ج ا  أع ال يلطرق)

ويلطالء) ويلبناء) يملدفاة  ويلهندسة 

يلحديد) وأع ال  يملائي،) ويلعزل 

يألررى) يألع ال  وج ا   ويلنجاآة 

يملتعلق بشكل مباشر أو غي1 مباشر)

بتشياد يملباني.

ج ا  يملعامالت يلتجاآية ويملالاة)

ويلعقاآية) ويملنقولة  ويلصناعاة 

يلتي قد تتعلق بشكل مباشر أو غي1)

غرض) وأي  يلشركة  بغرض  مباشر 

مشابه أو ذي صلة.

وع وما ج ا  يلع لاات يلتجاآية،)

يملنقولة) يلصناعاة،) يملالاة،)

ويلعقاآية يملتعلقة بالهدف يإلجت اعي)

بصفة مباشرة أو بصفة غي1 مباشرة)

أو يلتاب  لها ويلتي ي كن أن تساهم في)

نشاط يلشركة وفي تن اتها.

 171 أكادير آقم) (: يملقر يإلجت اعي)

شاآع إد عي�سى حي إلاغ.

من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)

تسجالها في يلسجل يلتجاآي ما عدي)

يلحل يملسبق أو يلت ديد.

يتكون من) (: يلرأس ال يإلجت اعي)

81.111.11)دآهم.

يلسادة) تعاين  تم  (: يلتساي1)

 ALLEON EPOUSE GAZEL

 FLORENCE FRANCOISE MARIE

مسي1ة تأسيساة وحادة للشركة ملدة)

غي1 محدودة.

يلشركة) تساي1  سيتم  ولالتالي 

يلسالفة) لل سي1ة  يلوحاد  باإلمضاء)

يلذكر أعاله.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 

باكادير بتاآيخ)14)أكتولر)2121)تحت)

آقم)116819.
لالرصة ويلباان

117 P

WF IMMO
شركة محدودة يملسؤولاة شريك 

وحاد
آأس الها : 111.111.116 دآهم

مقرها يإلجت اعي : بقعة 42 تجزئة 
يي ن حي سادي بوزيد يسفي

يلعام) يلج    مديوالت  ب قت�سى 
يإلستثنائي لل ساهم يلوحاد يملؤآخ)

في)22)سبت 10)2121)تقرآ ما يلي):
يلح ودي) فؤيد  يلساد  تفويت 
لفائدة) إجت اعاة  حصة  (1111
يلساد عزيز سوهي1 لدلك ستست ر)
يلشركة م  يلشريك يلوحاد يلساد)

عزيز سوهي1.
صاحب) سوهي1  عزيز  يلساد 
دآهم) (111 بسعر) حصة  (1111

للحصة أي)111111)دآهم.
للشركة) جديد  مسي1  تعاين  تم 
وحاد)) ك سي1  سوهي1  عزيز  يلساد 
يلساد) يملسي1  يستقالة  لقبول  تبعا 
إديآة) وسيتم  يلح ودي  فؤيد 
يلشركةمن قبل يلساد))عزيز سوهي1)

لفت1ة غي1 محدودة م  توقاعه.
يلعنوين) على  يإليجاآ  عقد  إنهاء)
يإلجت اعي) يملقر  تحويل  وتم  يلقديم 
باسفي) يلجديد  يلعنوين  إلى  يلحالي 
173-1)حي سادي) تجزئة كتباة آقم)

عبد يلكريم.
يمتديد غرض يلشركة إلى):)

يلت1ويج يلعقاآي.
مقاول بناء.

إنشاء)وتشغال مج   سااحي.
ج ا ) وإديآة  وتشغال  إنشاء)
كافات1يات) يملطاعم  ج ا   يملقاهي 
يلجدب) يلعاب  منتزه  يفت1فت  مقهى 

ويلت1فاه أنشطة أررى م اثلة.
يلتعاقد.

إصالح وتحديث يلنظام يألسا�سي)
للشركة.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يإلبتديئاة) يملحك ة  لدى  يلضبط 
بآسفي بتاآيخ)12)أكتولر)2121)تحت)

آقم)2452.
من أجل يلتنصاص ويلتلخاص

يملسي1

118 P

BGN ENERGY MAROC
شركة مجهولة يالسم

آأس الها : 311.111.11 دآهم

مقرها يإلجت اعي : 13 زفقةأح د 

يملاجاتي إقامة LES ALPES يلطابق 

1، يلرقم 8، يملعاآيف يلديآيلباضاء

يلسجل يلتجاآي 512117

بتاآيخ) يإلدآية  ملحضر  وفقا 
مسي1ي) 2121،فإن  سبت 10) (29

 BGN ENERGY MAROC شركة)

آأس الها) يالسم  مجهولة  شركة 

311.111.11دآهم مقرها يإلجت اعي)
 LES إقامة) يملاجاتي  زفقةأح د  (13

ALPES)يلطابق)1،)يلرقم)8،)يملعاآيف)

يلديآيلباضاء)قرآوي ما يلي):

 FEVZIYE يلسادة) تعاين  تأكاد 

ملجلس) كرئيسة  (RUYA BAYEGAN

يإلديآة.

 BRYAN JHON يلساد) تعاين 

GREENWOOD)ك دير عام ويتخاذ)

قريآ بفصل يلصالحاات.

إلت ام) يلصالحاات  تفويت 

يإلجريءيت يلقافوفاة.

لدى) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية) باملحك ة  يلضبط  كتابة 

أكتولر) (21 بتاآيخ) بالديآيلباضاء)

2121)تحت آقم)197139.
قصد يلنشر ويإلعالن

119 P

TARGET ENGINEERING
SARL

بتاآيخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

2121)تم تأسيس شركة)  11)أكتولر)

بشريك) يملحدودة  يملسؤولاة  ذيت 

يلخصائص) تح ل  ويلتي  وحاد 

يلتالاة:)

يلتس اة):

 TARGET ENGINEERING SARL

.SARL(:يلصفة يلقافوفاة

يلهدف يإلجت اعي :

مكتب يلدآيسات يلتقناة.

دآيسات يلتشخاص يالست1يتاجي.

دآيسات عامة.

 111111.11  : يلشركة  آأس ال 
دآهم مقس ة إلى 111 حصة من فئة 
1111 دآهم للحصة يلويحدة موزعة 

بين يلشركاء على يلشكل يلتالي :
يلساد يملكي رطاب 51 حصة.

 49 بوعروآو  مصطفى  يلساد 
حصة.

من  يبتديء  سنة   99: يملدة 
يلتأسيس يلنهائي أي من تاآيخ وض  

يلسجل  يلتجاآي.
يناير  فاتح  من   : يملالاة  يلسنة 
ما  سنة  كل  من  ديس 10    31 إلى 
تاآيخ  من  تبتدئ  يألولى  يلسنة  عدي 

يلتسجال.
يملقر يإلجت اعي : 48شاآع فال ولد 

ع ي1 شقة 1 أكديل يلرلاط.
يملسي1 : يلساد يملكي رطاب آقم 

يلتقااد بالسجل يلتجاآي 153871.
120 P

 CABINET FIDUCIAIRE COMPTABILITE
 JURIDIQUE CONSEIL BUREAU DE

GESTION MANAGEMENT ET D’AUDIT

شغف لونج
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة محدوة
محرآ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2121 سبت 10) (24 بتاآيخ) بالرلاط 
يلخصائص) لها  شركة  تأسيس  تم 

يلتالاة:
مسؤولاة) ذيت  شركة  (: يلشكل)

محدودة.
يلتس اة:)شغف لوفج.

يلغرض):)مقهى قاعة شاي وم ول.
 2 إقامة يألمين) (: يملقر يإلجت اعي)
و7  (6 محل) (5 آقم) ملكانساة ع اآة 

سال يملدينة.
تاآيخ) من  يبتديء) 99سنة  (: يملدة)

تقاادها في يلسجل يلتجاآي.
 111.111 (: )يإلجت اعي) آأس يملال)
حصة) (1111 إلى) مقسم  دآهم 
إجت اعاة من فئة)111)دآهم للحصة)

يلويحدة.
علي) يلساد  تعاين  تم  (: يلتساي1)
يلتعريف) لبطاقة  يلحامل  بومجد 
ك سي1) (AA413454 آقم) يلوطناة 

للشركة وذلك ملدة غي1 محدودة.
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يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
بسال) يإلبتديئاة  باملحك ة  يلقافوني 
أكتولر) (14 بتاآيخ) (34713 تحت آقم)

.2121
121 P

WEBOTENTIEL
SARL AU

تأسيس شركة
يلسجل يلتجاآي آقم 155383

 16 ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ في)
سبت 10)2121)بالرلاط قد تم تأسيس)
يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 
ييلخصائص) تح ل  ويلتي  بشريك 

يلتالاة):
 WEBOTENTIEL (: يلتس اة)

.SARL AU
ذيت) شركة   : يلقافوفاة  يلصفة 

يملسؤولاة يملحدودة بشريك وحاد.
يلهدف يإلجت اعي:

يلويب) مويق   وتص ام  دآيسة 
يلشبكات) وإديآة  )إنشاء) غي1ها) أو 

يإلجت اعاة ويلتسويق يلرقمي).
يملعلوماتاة) يل10مجة  مص م 

ويلتحلال.
11.111دآهم مقسم) (: آأس يملال)
دآهم) (111 حصة من فئة) (111 إلى)

للحصة يلويحدة ك ا يلي):
يلساد طوما جوزي عبد يلسالم)

يلري�سي))111)حصة))إجت اعاة.
يملج وع):)111)حصة إجت اعاة.

من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلتأسيس يلنهائي.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)
31)ديس 10 من كل سنة ما عدي يلسنة)

يألولى تبتدئ من تاآيخ يلتسجال.
زفقة ويد زيز) (4 (: يملقر يإلجت اعي)
أكديل) (7 يلطابق يلثالث يلشقة آقم)

يلرلاط.
تسي1 يلشركة من طرف) يلتساي1:)
يلسالم) عبد  جوزي  طوما  يلساد 

يلري�سي ملدة غي1 محدودة.
يإليديع) تم  يلقافوني  يإليديع 
يلقافوني باملحك ة يلتجاآية بالرلاط)

تحت آقم)118419.
يلتجاآي) بالسجل  ويملقادة 

.155383

122 P

SOCIETE DINANOUR
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة ذيت شريك وحاد
بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) وض   تم  (2121 يولاو) (7
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
ذيت) يلوحاد  ويلشريك  يملحدودة 

يلخصائص يلتالاة):
(: يإلجت اعاة) يلتس اة 

.DINANOUR
يلهدف يإلجت اعي):)

م ون حفالت.
أو) )تاجر  ويلتصدير) يالستي1يد 

وساط).
15)شاآع يملنظر) (: يملقر يإلجت اعي)
يلج ال ع اآة آقم))O))سال يلجديدة)

يحصين.
يملدة يإلجت اعاة):)99)سنة.

(: يإلجت اعي) يلرأس ال 
مبلغ) في  يلشركة  آأس ال  حدد 
على)) موزعة  111.111.11دآهم 
دآهم) (111 فئة) من  حصة  (1111

للحصة يلويحدة وزعت ك ا يلي):
 1111 يع الاك) فادية  يلسادة 

حصة.
من) تبتدئ  (: يإلجت اعاة) يلسنة 
كل) من  ديس 10  (31 إلى) يناير  فاتح 

سنة.
:)تم تعاين يلسادة فادية) يلتساي1)
غي1) ملدة  للشركة  يع الاك ك سي1ة 

محدودة.
يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  آقم 

.34745
123 P 

INTERFACE LOGISTICS
SARL

آأس الها : 111.111.11دآهم
يملقر يإلجت اعي : تجزئة يلقصر 
يملنطقة يلصناعاة ويد ييكم 

يلصخي1يت
يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 
تم) (2121 11)سبت 10) يملنعقد بتاآيخ)

تغاي1 بعض رصائص يلشركة):

يإلجت اعاة) يلحصص  تفويت 

 INTERFACE شركة) لشركاء)

LOGISTICS SARL)لبعض حصصهم)

كالتالي):

 AR RETAIL(يلشريك يألول شركة

 311 فوتت) (CONSULTING SARL

لكل) دآهم  (111 فئة) من  حصة 

 OUZLAK SARL AU شركة) من 

 INETRFACE ولشركة) حصة  (211

 CONSEIL EN INVESTISSEMENT

SA 111)حصة.

يلشريك يلثاني فوت يلساد ع اآ)

 111 فئة) من  حصة  (311 دوآون)

 ISAL دآهم للحصة لكل من شركة)

111حصة)  HOLDING SARL 211

 INETRFACE CONSEIL ولشركة)

 111   EN INVESTISSEMENT SA

حصة.

من) و15) (7-6 يلفصول) تغاي1 

يلقافون يألسا�سي للشركة.

يلفصل)6):)يلشركاء)ساه وي ب بلغ)

111.111دآهم وتم توزيعها كالتالي):

 AR RETAIL شركة)

 21111  CONSULTING SARL

دآهم.

 ISAL HOLDING SARL شركة)

21111)دآهم.

 OUZLAK SARL AU شركة)

21111دآهم.

 AMAR DORON شركة)

21111دآهم.

 INETRFACE CONSEIL شركة)

 EN INVESTISSEMENT SA

21111 )دآهم.
يلشركة) آأس ال  (: (7 يلفصل)

111.111)دآهم وزعت كالتالي):

 AR RETAIL شركة)

CONSULTING SARL 211)دآهم.

 ISAL HOLDINGSARL شركة)

211)دآهم.

 OUZLAK SARL AU شركة)

211دآهم.

 AMAR DORON شركة)

211دآهم.

 INETRFACE CONSEIL شركة)
 211  EN INVESTISSEMENT SA

دآهم.
يلساد) يستقالة  (: (15 يلفصل)
عزيز يلركريكي وتعاين يلساد مح د)
رالد لحلو يلحامل لبطاقة يلتعريف)
مسي1) (D112522 آقم) يلوطناة 

للشركة ملدة غي1 محدودة.
تحاين يلقافون يألسا�سي للشركة.))
تم يإليديع يلقافوني بالسجل يلتجاآي))
لل حك ة يإلبتديئاة بت اآة بتاآيخ)21 

أكتولر)2121)تحت آقم)6661.
124 P

شركة
 MAGHARIBA 

TEALALAM24.COM
ش.م.م

تجزئة عرصة سال آقم 492 طريق 
يملهدية سال
تغاي1 مسي1

يلعام) يلج    ملحضر  تبعا 
 14 يوم) بسال  يملؤآخ  يإلستثنائي 
شركة) شركاء) قرآ  (2121 سبت 10)
 MAGHARIBA TEALALAM24
يملسؤولاة محدودة  شركة  (COM 

)ما يلي):
يلقلاعي) يلسادة  يستقالة  قبول 
وتعاين) ك سي1ة  منصبها  من  أحالم 
ك سي1ة) يبتسام  يلقلاعي  يلسادة 
 MAGHARIBA لشركة) جديدة 

.TEALALAM24.COM
يألسا�سي.) يلقافون  في  تعديل 
بالسجل) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
يإلبتديئاة) يملحك ة  لدى  ( يلتجاآي)
بسال يوم)18)أكتولر)2121)تحت آقم)

يإليديع)37654.
125 P

SNACKROCK SERVICE
مؤآخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
قد) سبت 212110) (14 بتاآيخ) بسال 
يملسؤولاة) ذيت  شركة  تأسيس  تم 

يملحدودة).
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 SNACKROCK (: يلتس اة)

.SERVICE

يلهدف يإلجت اعي):

)وجبات سريعة.

سناك.
 111.111.11 (: يلشركة) آأس ال 

حصة من) (1111 إلى) دآهم مقس ة 

فئة)111)دآهم للحصة يلويحدة.

يلساد يملختاآ يلوآدي)711)حصة.

 311 جلون) بن  سناء) يلسادة 

حصة.

من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلتأسيس يلنهائي أي من تاآيخ وض )

يلسجل يلتجاآي.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

31)ديس 10 من كل سنة ما عدي يلسنة)

يألولى تبتدئ من تاآيخ يلتسجال.

فوف10 تابريكت) (6 شاآع) (15 (: يملقر)

سال.

يملسي1):)

يلساد يملختاآ يلوآدي.

)ويلسادة سناء)بن جلون.
يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  آقم 

.34733

126 P

شركة روض األطفال أستركس
 Société Jardin d’enfants Asterix

sarl au

شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

لشريك ويحد

يلسجل يلتجاآي يلرلاط 112229
قرآ) (2121 سبت 10) (2 بتاآيخ)

آوض) لشركة  يلوحاد  يلشريك 

يألطفال أست1كس ما يلي):

 L’ile aux«((تغاي1 يسم يلشركة إلى

(.»calins

جديد) أسا�سي  فظام  يعت اد 

للشركة.

تم يإليديع يلقافوني لدى يملحك ة)

أكتولر) (12 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)118252.
لإلشاآة ويلباان

127 P

 OSRA HOME
sarl au

تأسيس شركة
بتاآيخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم وض ) بت اآة،) (2121 سبت 10) (28  

يلتأسي�سي لشركة محدودة) يلقافون 

يملسؤولاة ذيت شريك وحاد).

 OSRA HOME SARL (: يلتس اة)

.AU

يلهدف يالجت اعي):

)مقهى.

)مخ0زة.

)م ون حفالت.

تجزئة) (64 (: يالجت اعي) يملقر 

يملستقبل حي ويدي يلذهب،)ت اآة.

مدة يلشركة):)99)سنة.

 111.111 (: يالجت اعي) يلرأس ال 

حصة من) (1111 إلى) دآهم مقس ة 

يلويحدة) للحصة  دآهم  (111 فئة)

يكتتبت وحرآت كلها من طرف):

 1111 يلسادة)):)يوسرى لكحال):)

حصة.

يلتساي1):)يلسادة يوسرى لكحال.

يلسنة يالجت اعاة):)من فاتح يناير))

إلى)31)ديس 10 من كل سنة.

يلضبط) بكتابة  يإليديع  تم 

باملحك ة يالبتديئاة بت اآة بتاآيخ)25 

أكتولر)2121)تحت آقم)134487.

128 P

CAP HOME
با  حصص

يسم يلشركة : كاب هوم 

(CAP HOME(

يلشكل يلقافوني : شركة محدودة 

يملسؤولاة ذيت يلشريك يلوحاد

يملقر يالجت اعي  وعنوين يملريسالت  

لعاايدة، يلحي يلصناعي، سال 

يفيساون، آقم 47، سال
آأس يملال : 11111.11 دآهم

وينعقاد) يلخاص  يلعقد  حسب 

يلج   يلعام يالستثنائي يوم)4)أكتولر)

2121)م تقرآ ما يلي):

ي تلكها) يلتي  يألسهم  ج ا   با  
يلحامل) يلضرس  يونس  يلساد 
آقم)) يلوطناة  يلتعريف  لبطاقة 
توفاق) يلتعالبي  للساد  (A779786
يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 

.E184247((آقم
يلتوفاق) يلتعالبي  يلساد  تس اة 
ويملسي1) يلوحاد  يلشريك  بصفته 

يلوحاد لشركة كاب هوم.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (18 يومه) لسال  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)37652.
129 P

LIGHTS OF SCIENCE
SARL

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2121 سبت 10) فاتح  في  بالرلاط 
مسؤولاة) ذيت  مؤسسة  إنشاء) تم 

محدودة بالخصائص يلتالاة):
 LIGHTS OF (: يلتس اة) ( (

.SCIENCE SARL
آأس ال يلشركة):)111111)دآهم.
يلثاني) يلطابق  (: يلشركة) عنوين 
 1 يلنهضة) حي  (942 آقم) يلشقة 

مج وعة يالحد يلرلاط.)
دوآة) مركز  (: يملؤسسة) هدف 

يلدعم.
يملسي1ة):)ملساعدة فجاة.

يلضريبة يملهناة آقم)25718996.
 155435 آقم) يلتجاآي  يلسجل 

باملحك ة يلتجاآية بالرلاط.
130 P

MAZAYA LIRE
SARL AU

يلريس ال يالجت اعي : 111.111 
دآهم

يملقر يالجت اعي : تجزئة يفيسة زفقة 
ييت سلا ان آقم 151 حي يالفبعاث 

سال
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في سال بتاآيخ)7)يولاو)2121،)
قد تم تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة)
يملحدودة بشريك وحاد ورصائصها)
على يلنحو يلتالي مزييا لي1 ش م م ش)

و ما يلي):

يلتس اة يالجت اعاة):)مزييا لي1.

با ) مكتبة  (: يالجت اعي) يلهدف 

أجهزة) وتوزي   ولا   مدآساة  أدويت 

يلك باوتر.
آأس ال يلشركة):)111.111)دآهم)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

111)دآهم للحصة يلويحدة يلسادة)

فادية جويد)1111)حصة.

من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلتأسيس يلنهائي أي من تاآيخ وض )

يلسجل يلتجاآي.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

31)ديس 10 من كل سنة.

يفيسة) تجزئة  (: يالجت اعي) يملقر 
حي) (151 آقم) سلا ان  ييت  زفقة 

يالفبعات سال.

يملسي1 يلسادة فادية جويد حامل)

.AB635565(بطاقة يلوطناة آقم

كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 

يلضبط باملحك ة يالبتديئاة بسال في)

21)أكتولر)2121)تحت آقم)34447.

131 P

NADAFA SOLUTIONS
SARL AU

تـــأســـاــــــس شــــركـــــة
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 

بتاآيخ)31)سبت 10)2121)بالرلاط،)تم)

إفجاز يلقافون يألسا�سي لشركة ذيت)

يلشريك) وذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد م يزيتها كالتالي):)

يلتس اة):

 NADAFA SOLUTIONS SARL

.AU

يألهديف يالجت اعاة):

تهدف يلشركة باملغرب يو بالخاآج))

يلى):

يفويع) بج ا   يملتعلقة  يع ال 

يلنظافة.
111.111)دآهم) آأس ال يلشركة:)

مقس ة إلى)1111)حصة من فئة)111 

دآهم للحصة يلويحدة في ملكاة:

يلبوزيدي) مح د  (: يلساد)

1111حصة.
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من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلتأسيس يلنهائي.

 1 4)يلطابق) يملقر يالجت اعي):)آقم)

يقامة قادآ مرس يلخي1 ت اآة.

يلتساي1):)يلساد مح د يلبوزيدي)

ملدة غي1 محددة)

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

31)دجن10 من كل سنة.

تاآيخ) من  تبتدئ  يألولى  عدي  ما 

يلتسجال.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة بت اآة،)تحت آقم)134479 

يوم)21)أكتولر)2121.

132 P

YOUSRA MARKET
SARL

آيس الها : 11.111 دآهم

سجل تجاآي : 155413

ت ت) (،2121 يولاو) (23 بتاآيخ)

لشركة) يألسا�سي  يلنظام  صااغة 

(،YOUSRA MARKET SARL

مقرها) دآهم،) (11.111 آيس الها)

حي) مدغشقر  شاآع  (49 يالجت اعي)

يملحاط يلرلاط.

يلسادة هاجر كسوس) (: يلشركاء)

آقم) يلوطناة  للبطاقة  يلحاملة 

A431651)ب)51)حصة.

يلحامل) كسوس  مح د  يلساد 

A435765 آقم) يلوطناة   للبطاقة 

)ب)51)حصة.

يستغالل) (: يلتجاآي) يلنشاط 

سولر ماآكت صغي1.

غي1) ملدة  يلشركة  تساي1  فوض 

كسوس) مح د  للساد  محددة 

آقم) يلوطناة  للبطاقة  يلحامل 

.A435765

بالسجل) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلتجاآي 

بتاآيخ) (118459 آقم) تحت  بالرلاط 

25)أكتولر)2121.

133 P

AUTO HR2 SERVICES
SARL

يلتصفاة يلنهائاة للشركة
يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 
يولاو) (12 غي1 يلعادي يملنعقد بتاآيخ)
لشركة) يالجت اعي  باملقر  (2121
(،AUTO HR2 SERVICES SARL

تقرآ ما يلي):
يلتصفاة يلنهائاة للشركة.

يلساد) يلشركة  ملصفي  يإلبريء)
آشاد يلذهبي.

باملحك ة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
أكتولر) (12 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)118239.
134 P

DISLOT
SARL AU

يلتصفاة يلنهائاة للشركة
يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 
يولاو) (12 غي1 يلعادي يملنعقد بتاآيخ)
لشركة) يالجت اعي  باملقر  (2121

DISLOT SARL AU،)تقرآ مايلي):
يلتصفاة يلنهائاة للشركة.

يلساد) يلشركة  ملصفي  يإلبريء)
هشام يلغالي.

باملحك ة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
أكتولر) (12 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121،)تحت آقم)188241.
135 P

EVOLT
SARL AU

يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 
يولاو) (15 يالستثنائي ويملنعقد بتاآيخ)

2121،)تم ما يلي):
 EVOLT يلتصفاة يلنهائاة لشركة)
SARL AU)مقرها يالجت اعي)15)شاآع)

يالبطال يلشقة)4)أكديل يلرلاط.
يلقافوني لدى كتابة) وتم يإليديع 
يلضبط باملحك ة يلتجاآية في يلرلاط)
تحت آقم) (،2121 أكتولر) (25 بتاآيخ)

.9844
يلسجل يلتجاآي):)137699.

136 P

 STE DE DEVELOPPEMENT

AGRICULE AFRO-

MAROCAINE -SDAAM
شركة ذيت مسؤولاة محدودة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالرلاط قد) (،2121 أكتولر) (5 بتاآيخ)

مسؤولاة) ذيت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بامل يزيت ي لتالاة):

 STE DE ( (: يلتس اة)

 DEVELOPPEMENT AGRICULE

.AFRO-MAROCAINE -SDAAM

يلهدف يالجت اعي):)تسويق ج ا )

أفويع يملنتجات يلزآيعاة ويلغذيئاة.
في) حدد  (: يلشركة) آأس ال 

 1111 إلى) موزعة  دآهم  (111.111

دآهم،) (111 حصة يجت اعاة بقا ة)

قد تم تحريرها بالكامل ويملخصصة)

للشركاء)ب ا يتناسب م  مساه اتهم،)

أي):

يلغني تكرت يلحامل) يلساد عبد 

ب) (P146919 للبطاقة يلوطناة آقم)

511)حصة.

يلساد يبريهام يلصباآي يلحامل)

U131247)ب) للبطاقة يلوطناة آقم)

511)حصة.

من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلتأسيس يلنهائي أي من تاآيخ وض )

يلسجل يلتجاآي.

يناير) فاتح  من  (: يملالاة) يلسنة 

ديس 10 ما عدي يلسنة يألولى) (31 إلى)

تبتدئ من تاآيخ يلتسجال.

يملقر يالجت اعي):)15)شاآع يألبطال)

شقة آقم)4)أكديل،))يلرلاط.

:)تسي1 يلشركة من طرف) يلتساي1)

يلحامل) تكرت  يلغني  عبد  يلساد 

 P146919 آقم) يلوطناة  للبطاقة 

يلحامل) يلصباآي  يبريهام  ويلساد 

 U131247 آقم) يلوطناة  للبطاقة 

وذلك ملدة غي1 محدودة.
باملحك ة) يلتجاآي  يلسجل  آقم 

يلتجاآية بالرلاط)155411.

137 P

AL WISSAL DESIGN
SARL AU

تأسيس شركة
 AL WISSAL (: يلشركة) يسم 

.DESIGN
يلصفة يلقافوفاة):)ش م م ش و.

يلعرفي) يلعقد  تسجال  تاآيخ 
8)أكتولر)2121)بت اآة.

يللويزم) با   (: يالجت اعي) يلهدف 
يملكتباة.

أشغال يلبناء)مختلفة.
آأس ال يلشركة):)111.111)دآهم)
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 
111)دآهم للحصة يلويحدة للشريك)

يلوحاد على يلشكل يلتالي):
 1111 تحيزوفت) حلا ة  يلسادة 

حصة.
مكن) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلتأسيس يلنهائي أي من تاآيخ))وض )

يلسجل يلتجاآي.
من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)
31)ديس 10 من كل سنة ما عدي يلسنة)

يألولى تبتدئ من تاآيخ يلتسجال.
يلتجاآي) يملحل  (: يملقر يالجت اعي)

آقم)1)دويآ والد عامر ت اآة.
حلا ة) يلسادة  (: يلتساي1)

تحيزوفت.
 134499 يلتجاآي) يلسجل  آقم 

باملحك ة يالبتديئاة بت اآة.)
138 P

STE HATIMI MACHINE
SARL

يلسجل يلتجاآي آقم 28145
ب قت�سى يملحضر يلرسمي يملؤآخ)
في يومه)28145)ب دينة يلرلاط،)لقد)

قرآ شركاء)يلشركة يلتالي):
.STE HATIMI MACHINE SARL
با  حصص يلساد عبد يلرحام)
عبد) للساد  حصة  (511 حاتمي)
أغسطس) (4 بتاآيخ) حاتمي  يلريحام 

.2121
لررصة) جديد  نشاط  يضافة 
»يالستي1يد) يملهناة) يلضريبة 
ويلتصدير«)يلتجاآة في آالت يلخااطة.
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للشركة) يلقافوفاة  يلصفة  تغاي1 
ذيت) شركة  إلى  وحاد  شريك  من 

مسؤولاة محدودة.
تجديد صالحاة يملسي1ين للشركة.
باملحاكم) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بسال في)18)أكتولر)2121،)

تحت آقم)37656.
139 P

SALE FLEUR DAR BELAMRI
يلسجل يلتجاآي آقم 19869

ب قت�سى يملحضر يلرسمي يملؤآخ)
يومه ب دينة) (،2121 سبت 10) (29 في)
 SALE(سال،)لقد قرآ يلشركاء)لشركة

.FLEUR DAR BELAMRI SARL
يلساد) وتحديد  يلشركة  إغالق 
آلا  يلفهمي ب هام يلتشطاب يلنهائي)

للشركة.
باملحاكم) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بسال في)12)أكتولر)2121،)

تحت آقم)37655.
140 P

 STE EAU DE FLEUR
AFNANE BELAMRI

SARL
يلسجل يلتجاآي آقم : 27657

ب قت�سى يملحضر يلرسمي يملؤآخ)
ب دينة) (2121 سبت 10) (29 يومه) في 
لشركة) يلشركاء) قرآ  لقد  سال،)
 STE EAU DE FLEUR AFNANE

.BELAMRI SARL
يلساد) وتحديد  يلشركة  يغالق 
آلا  يلفهمي ب هام يلتشطاب يلنهائاة)

للشركة.
باملحاكم) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بسال في)18)أكتولر)2121،)

تحت آقم)37657.
141 P

MAROC TELESOURCING
SARL AU

تعاين مسي1
مؤآخ) راص  عقد  إثر  على 
يجت   (،2121 سبت 10) (28 بتاآيخ)

 MAROC لشركة) يلوحاد  يلشريك  (

ذيت) شركة  (TELESOURCING

وحاد،) بشريك  محدودة  مسؤولاة 

ب قر هذه يألري1ة وقرآ يملصادقة على)

ما يلي):

تعاين يلساد مح د عزيزي ك سي1)

للشركة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  أفجز 

يالبتديئاة بسال في)21)أكتولر)2121،)

تحت آقم)57679.

142 P

HOURDIS BATIMENT
SARL AU

تأسيس
على إثر عقد راص مؤآخ بتاآيخ)

تم تأسيس شركة) (،2121 أكتولر) (5

بشريك) محدودة  مسؤولاة  ذيت 

وحاد،)بالصاغات يلتالاة):

 HOURDIS (: يلشركة) يسم 

.BATIMENT

:)هدف يلشركة باملغرب) يملوضوع)

أو بالخاآج.

مويد) أفويع  ج ا   ولا   تصنا  

يلبناء.

(،7 إقامة مروى) (: يملقر يالجت اعي)

3،)طريق) 1،)متجر آقم) GH1،)ع اآة)

تامسنا عين عتاق.

دآهم) (111.111 (: يملال) آأس 

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

حرآت كلها) دآهم لكل ويحدة،) (111

باسم يلساد عبد يلفتاح يبندكالي.

99)سنة من تاآيخ إنشائها) (: يملدة)

ما عدي في حالة ت ديدها أو فسخها)

مسبقا.

يلتساي1):)يلشركة مسي1ة من طرف)

يلساد عبد يلفتاح يبندكالي.

أفجز باملحك ة) (: يإليديع يلقافوني)

أكتولر) (21 في) بت اآة  يالبتديئاة 

يلتجاآي) يلسجل  آقم  تحت  (،2121

.134481

143 P

ETD SERVICES
SARL

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة

تم تأسيس شركة تح ل يلصفات)
يلتالاة بالرلاط في)13)أكتولر)2121.

 ETD (: يالجت اعي) يللقب 
.SERVICES SARL

ذيت) شركة  (: يلقافوفاة) يلصفة 
يملسؤولاات يملحدودة.

من) يلغرض  (: يالجت اعي) يلهدف 
يلشركة سويء)في يملغرب أو في يلخاآج.

فقل يلبضائ  لحساب يلغي1.
فقل يلبضائ  يلدولي.

تخزين ج ا  يملويد ويملستلزمات)
ويلبضائ .

يملركبات) ج ا   تأجي1  أو  يقتناء)
لنقل يالفريد أو يلبضائ .

تجديد وصاافة يملباني يلعامة.
يلخدمات يملتعلقة بع لاات يلنقل)

يل10ي.
ويملويد) يملنتجات  ولا   شريء)
ويللويزم ويمللحقات يملتعلقة بانشطة)

يلنقل يل10ي.
ويإلديآة) يالسهم  في  يالستث اآ 
يلشركات) ج ا   في  يشكالها  بكافة 
يلتي لها عالقة مباشرة أو غي1 مباشرة)
إجريء) عامة  ولصفة  يلشركة  بهدف 
ج ا  يملعامالت يلصناعاة أو يملالاة)
يملتعلقة) يلعقاآية  أو  يملنقولة  أو 
بغرض) مباشر  غي1  أو  مباشر  بشكل 
ف وها تعزز  قد  يلتي  أو   يلشركة 

)أو تطوآها.
دآهم) (111.111 (: يملال) آأس 
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

111)دآهم للحصة.
هشام سبابو)611)حصة.
يونس سبابو)411)حصة.

من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلتأسيس يلنهائي.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)
31)ديس 10 من كل سنة ما عدي يلسنة)

يألولى تبتدئ من تاآيخ يلتسجال.
يملقر يالجت اعي):)15)شاآع يألبطال)

آقم)4)أكديل،)يلرلاط.

يلتساي1):)هشام سبابو.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية بالرلاط.
يلتجاآي) بالسجل  يلتسجال  آقم 

.155449
144 P

FIDUCIAIRE CHIHAB
N°28 RUE 10 V(N

SIDI KACEM
تأسيس شركة

آقم) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بتاآيخ) (212111161183134
تأسيس شركة) تم  (،2121 8)أكتولر)
ذيت مسؤولاة محدودة،)رصائصها)

كالتالي):
 CHAIBI يلتجاآي) يالسم 

.DISTRIBUTION
ج اعة) يحسينات  دويآ  (: يملقر)

وقاادة يلخنيشات.
فقل) مقاولة  (: يلرئي�سي) يلهدف 

يلبضائ .
مقاولة توزي  مااه فويآة.

يوم) من  يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلتأسيس.

دآهم) (111.111 (: يملال) آأس 
مقس ة إلى)1111)حصة من فئة)111 

دآهم موزعة بين يلشركاء)كالتالي):
آشاد يلشعابي)511)حصة.

يملصطفى يلشعابي)511)حصة.
يلتساي1):)آشاد يلشعابي.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلضبط باملحك ة يالبتديئاة بسادي)
تحت) (،2121 أكتولر) (21 قاسم يوم)

آقم)281.
يلسجل يلتجاآي آقم)28983.

145 P

يكاكوفتا
آقم)26)ع اآة يملستقبل شاآع يبن يلعربي يلحي)

يلصناعي،)أكادير

STE CHURROS & CHURROS
SARL

منعقد) عام  ج    ب وجب  قرآ 
بتأسيس) (،2121 سبت 10) (23 بتاآيخ)

شركة ذيت يلخصائص يلتالاة):
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 CHURROS & شركة) (: يلتس اة)

.CHURROS

أكادير) ع اآة  (: يالجت اعي) يملقر 

باي)R21 2)يملحل)M15/M12)فوفتي)

أكادير.

تاآيخ) من  بدءي  سنة  (99 (: يملدة)

تسجالها في يلسجل يلتجاآي.

يلهدف):)مقهى.
مبلغ) في  حدد  (: يلشركة) آأس ال 

 1111 إلى) مقس ة  دآهم  (111.111

للحصة) دآهم  (111 فئة) من  حصة 

يلويحدة حرآت كاملة.

:)يلشركة تسي1 من طرف) يلتساي1)

يلساد فبال وعلات.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلضبط باملحك ة يالبتديئاة بأكادير)

تحت آقم) (،2121 أكتولر) (15 بتاآيخ)

.116851

يلسجل يلتجاآي آقم)49189.
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SOCIETE INCORA
 SARL A U

AU(CAPITAL(DE : 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL: ANGLE(RUE

 ALGER(ET 2RUE(ABOUBAKR

BAKALANI. 3EME(ETAGE

  N° 11 ANFA (EX-LUSITANIA(

CASABLANCA

ب ـوجب عـقـد عــرفـي مـؤآخ بتـاآيخ)))

تـأسـسـت يلـشركـة) (،2121 سبت 10) (3

ذيت) محدودة،) مسـؤولاـة  ذيت 

يلخــصـائـص يلـتــالاــة):

يسم) يلشـركـة  تح ل  (: يلتس ـاة)

محدودة) مسؤولاة  ذيت  شركة 

                     .INCORA(بشريك ويحد

يملــوضـوع):)يلـشـركـة لهـا كهـدف.

يلخدمات بأفويعها.

يألع ال) مختلف  على  يلتعاقد 

ويلخدمات.

يلتعاقد بناء)على طلب يلشركات.

تقديم يلخدمة ويملشوآة للشركات.

ويملريقبة،) يلحريسة  (: ردمات)

يلنظافة ويلصاافة،)يلبستنة.

يلصفقات) عروض  في  يملشاآكة 
م  يألشخاص يلطباعاين أو يلذيتاين))))
من) يلخاص  أو  يلعام  يلقطاع  من 
وتقديم) يألجافب  أو  يملويطنين 

يملساعدة يلالزمة لنشاطهم.
يملقر) يوجـد  (: يالجت اعي) يملـقـــر  ( (
يالجت اعي):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 ANGLE RUE ALGER ET 2RUE
 ABOUBAKR BAKALANI. 3EME

.ETAGE N° 11 ANFA
.EX-LUSITANIA  CASABLANCA

يملــدة):)مـدة يلـشـركـة مـحـددة في)99  
سـنـة يبتـديء)من يـوم يلتـأسـيس.)))

يلـرأسـ ال) ( يلـرأس ـال يالجتـ ـاعي) (
يالجـتـ اعـي محـدد في)111.111)دآهـم)
حـصـة من فئــة) (1111 مقس ة على)

111)دآهـم للـويحدة.
يلساد جالل عبد يإلله))))))) يلـشــركــاء)

1111)حصة.
ويساــرهــا) يلـشـركة  يـديـر  (: يإلديآة)

يلساـد جالل عبد يإلله.
يلسنـة يالجـتـ ـاعاة):)تبتـدئ يلسنـة)
لتـنـتـهـــي) ينايـــر  فـاتح  فـــي  يالجت اعاــــة 

في)31)ديـس ـبـــر.
لالحتاــاط يلـقــافــوفـي) (5% (: يألآلاح)
ويلبــاقـي يـوزع أو يضاف تبـعــا لقـريآ)

يلشـركــاء.
يلـوضـ ):)لـقـد تــم يإليــديع يلقــافــوفـي)
بالديآ) يلتجاآية  يملـحـك ــة  لـدى 
(،2121 أكتولر) (14 يـوم) يلباضاء)

تـحــت آقم)35626.
تم يلتسجال في يلسجل يلتجاآي)
بالديآ) يلتجاآية  يملحك ة  لدى 
يلباضاء)يوم)14)أكتولر)2121،)تحت)

آقم)519457.
147 P

WEADVISE
شركة محدودة يملسؤولاة
آأس الها : 111.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : 75 شاآع يملسي1ة 
يلخضريء يلطابق يلثاني،

يلديآ يلباضاء
تأسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بالديآ)
،2121 يولاو) (9 بتاآيخ) يلباضاء)

لشركة) يألسا�سي  يلنظام  وض   تم  (
رصائصها) يملسؤولاة،) محدودة 

كالتالي):
شركة) (WEADVISE (: يلتس اة)

محدودة يملسؤولاة.
يملشوآة) تقديم  (: يملوضوع)
ت ويل) ع لاات  ج ا   تنفاذ  بشأن 
ويلوساطة) يملالاة  ويلهندسة  يألسهم 

ويلع والت ويلت ثال.
يملقر يالجت اعي):)75)شاآع يملسي1ة)
يلديآ) يلثاني،) يلطابق  يلخضريء،)

يلباضاء.
يوم) من  يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلتقااد بالسجل يلجاآي.
دآهم) (111.111 (: يلريس ال)
بقا ة) حصة  (1111 إلى) مقس ة 
111)دآهم للحصة يلويحدة،)محرآة)

كالتالي):
يلساد) فصيب  من  حصة  (991

مح د بنحدو.
يلسادة) فصيب  من  حصة  (11

مريم بلحاج.
يلساد) يلشركة  يسي1  (: يإلديآة)

مح د بنحدو ملدة غي1 محدودة.
يلسنة يالجت اعاة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديس 10 من كل سنة.
يلسجل يلتجاآي آقم)514687.

148 P

BLUE FISH MARINER
SARL AU

آأس الها : 5.111 دآهم
يملقر يالجت اعي : مج   99/111 حي 

يلسالم يلديرلة
آقم يلسجل يلتجاآي : 19585

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بالديآ)
(،2121 أكتولر) (5 بتاآيخ) يلباضاء)
لشركة) يألسا�سي  يلنظام  وض   تم 
رصائصها) يملسؤولاة  محدودة 

كالتالي):
 BLUE FISH (: يلتس اة)
محدودة) شركة  (MARINER

يملسؤولاة ذيت يلشريك يلوحاد.
يملوضوع):)تعزيز يلسفانة.

يملقر يالجت اعي):)مج  )111/99،)

حي يلسالم يلديرلة.

يوم) من  يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلتقااد بالسجل يلتجاآي.

5.111)دآهم مقس ة) (: يلرأس ال)

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (51 إلى)

للحصة يلويحدة محرآة كالتالي):)111 

.LGMC(حصة من فصيب شركة

يلساد) يلشركة  يسي1  (: يإلديآة)

زكرياء)مديوني ملدة غي1 محدودة.

يلسنة يالجت اعاة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديس 10 من كل سنة.
يلسجل يلتجاآي):)آقم)19585.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة) يملحك ة  لدى  يلضبط 

(،2121 أكتولر) (21 بتاآيخ) بالديرلة 

تحت آقم)2242/2121.

149 P

BLUE FISH FACTORY
SARL

آأس الها : 5.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : مج   99/111

حي يلسالم يلديرلة
آقم يلسجل يلتجاآي : 19583

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بالديآ)

(،2121 أكتولر) (15 بتاآيخ) يلباضاء)

لشركة) يألسا�سي  يلنظام  وض   تم 

رصائصها) يملسؤولاة  محدودة 

كالتالي):

 BLUE FISH FACTORY(:(يلتس اة

شركة محدودة يملسؤولاة.

متخصص) مصن   (: يملوضوع)

بالصاد يلبحري ويلس ك.

يملقر يالجت اعي):)مج  )111/99،)

حي يلسالم يلديرلة.

يوم) من  يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلتقااد بالسجل يلتجاآي.

5.111)دآهم مقس ة) (: يلرأس ال)

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (51 إلى)

للحصة يلويحدة محرآة كالتالي):

شركة) فصيب  من  حصة  (49

.LGMC
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1)حصة من فصيب يلسادة أزوها)
يلشكاف.

يلساد) يلشركة  يسي1  (: يإلديآة)
زكرياء)مديوني ملدة غي1 محدودة.

يلسنة يالجت اعاة):)من فاتح يناير)
إلى)31)ديس 10 من كل سنة.

يلسجل يلتجاآي):)آقم)19583.
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة) يملحك ة  لدى  يلضبط 
(،2121 أكتولر) (21 بتاآيخ) بالديرلة 

تحت آقم)2241/2121.
150 P

DATA PATHOLOGY
SARL

آيس الها : 12.511 دآهم
مقرها يلرئي�سي: آدس فاسام 3-482

لوتيس ون حي يلحساني دآب 
ليساسفا، يلديآ يلباضاء

يلسجل يلتجاآي آقم 473.691
ب وجب محضر يلج   يلعام يلغي1)
يلعادي بتاآيخ)29)يوفاو)2121،)تقرآ)

ما يلي):
يلشركة) آأس ال  في  يلزيادة 
دآهم وآفعه من) (2.111.111 بقا ة)

11.111)إلى)12.511)دآهم.
 1 وطاماكس) شركة  قبول 
جديد) كشريك  (WITTAMAX 1

للشركة.
معاينة تحقاق يلزيادة في آأس ال)
 11.111 يلشركة يلذي تم آفعه من)

إلى)12.511)دآهم.
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلضبط لدى يملحك ة يلتجاآية بالديآ)
(،2121 بتاآيخ فاتح أكتولر) يلباضاء)

تحت آقم)794913.
151 P

DATA PATHOLOGY
SARL

آيس الها : 12.511 دآهم
مقرها يلرئي�سي: آدس فاسام 3-482

لوتيس ون حي يلحساني دآب 
ليساسفا، يلديآ يلباضاء

يلسجل يلتجاآي آقم 473.691
ب وجب محضر يلج   يلعام يلغي1)
يلعادي بتاآيخ)11)يوفاو)2121،)تقرآ)

ما يلي):

من) أفصبة  (3 بتفويت) يلس اح 

طرف يلساد مح د يلخافو�سي لفائدة)

يلساد مح د عزيزي.

من) أفصبة  (2 بتفويت) يلس اح 

لفائدة) يلعطاآ  هشام  يلساد  طرف 

يلساد مح د عزيزي.

يستقالة يلساد مح د يلخافو�سي)

من مهامه ك سي1 للشركة يبتديء)من)

11)يوفاو)2121.

يلعطاآ) هشام  يلساد  تعاين 

غي1) ملدة  للشركة  جديد  ك سي1 

محددة.

(،6 (،7 تعديل بالتويفق للفصول)

1،)12)للقافون يألسا�سي للشركة.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 

أكتولر) فاتح  بتاآيخ  يلباضاء) بالديآ 

2121،)تحت آقم)794912.

152 P

BLUE FISH SOURCING
شركة مساه ة مبسطة
آأس الها : 6.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : مج   99/111

حي يلسالم يلديرلة
آقم يلسجل يلتجاآي : 19587

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بالديآ)

(،2121 أكتولر) (15 بتاآيخ) يلباضاء)

لشركة) يألسا�سي  يلنظام  وض   تم 

رصائصها) يملسؤولاة  محدودة 

كالتالي):

 BLUE FISH (: يلتس اة)

شركة محدودة) (SOURCING SARL

يملسؤولاة.

شركة م تلكة لحصة) (: يملوضوع)

صاد يألس اك.

يملقر يالجت اعي):)مج  )111/99،)

حي يلسالم يلديرلة.

يوم) من  يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلتقااد بالسجل يلتجاآي.

6.111)دآهم مقس ة) (: يلرأس ال)

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (61 إلى)

للحصة يلويحدة محرآة كالتالي):

شركة) فصيب  من  حصة  (45
.LGMC

يلسادة) فصيب  من  حصة  (15
أزوها يلشكاف.

يلساد) يلشركة  يسي1  (: يإلديآة)
زكرياء)مديوني ملدة غي1 محدودة.

يلسنة يالجت اعاة):)من فاتح يناير)
إلى)31)ديس 10 من كل سنة.

يلسجل يلتجاآي):)آقم)19587.
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة) يملحك ة  لدى  يلضبط 
(،2121 أكتولر) (21 بتاآيخ) بالديرلة 

تحت آقم)2243/2121.
153 P

STE MELLALI ASSISTANCE
SARL AU

سجل تجاآي آقم 27251
تغيري رشكة

ب قت�سى عقد عرفي قرآ يلشريك)
يلوحاد ما يلي):

من) يرريز  يح د  ساد  يستقالة 
تساي1 يلشركة.

يعهد لتساي1 إلى ساد يح د منيب.
باملحك ة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
25)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121،)تحت آقم)2121/3282.
154 P

 STE KHALIHANNA
CARRIERES

SARL
بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة) إنشاء) تم  (،2121 11)أكتولر)
ذيت يملسؤولاة يملحدودة بالخصائص)

يلتالاة):
 KHALIHANNA (: يلتس اة)

.CARRIERES
يلشركة) هدف  يتعلق  (: يلنشاط)

باملغرب ولالخاآج.
تكسي1 يلحجاآة ويستغالل ج ا )

مقال  يلرمل ويلح�سى....
 1 يملسي1ة) حي  (: يالجت اعي) يملقر 

زفقة تودغين يلرقم)3)يلديرلة.

من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)

يلتأسيس.
آأس يملال):)حدد في مبلغ)111.111 

دآهم مقسم إلى)1111)حصة من فئة)

111)دآهم للويحدة.

توزي  آأس يملال):)يلساد رلي هنا)

جوى)334)حصة.

يلساد ماآة ميشان)333)حصة.

 333 لح ادي) يلخلافة  يلسادة 

حصة.

يلتساي1):)تم تعاين يلساد رلي هنا)

جوى ك سي1 للشركة.

من) تبتدئ  (: يالجت اعاة) يلسنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديس 10.

باملحك ة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

بتاآيخ) يلذهب  بويد  يالبتديئاة 

آقم) تحت  (،2121 أكتولر) (22

.2121/1695

آقم) تحت  يلتجاآي  ولالسجل 

.19611

155 P

GUEROUANI CARRIER
SARL

يلرأس ال : 111.111 دآهم

 SIGMA 28 يملقر يالجت اعي : عند

شاآع موالي يس اعال يلشقة آقم 

19 حسان، يلرلاط

يلسجل يلتجاآي : 155297

تأسيس شركة

بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

تأسيس) تم  (،2121 11)سبت 10)

يلشركة ذيت يلخصائص يلتالاة):

 GUEROUANI (: يلتس اة)

.CARRIERE

ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

يستغالل) (: يالجت اعي) يلهدف 

يملقال ،)يالنعاش يلعقاآي.

مدة يلتأسيس):)99)سنة.

 SIGMA 28(يملقر يالجت اعي):)عند

آقم) يلشقة  يس اعال  موالي  شاآع 

19)حسان يلرلاط.
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 111.111 (: يالجت اعي) يلرأس ال 
حصة) (1111 إلى) مقسم  دآهم 
يجت اعاة من فئة)111)دآهم للحصة)

يلويحدة.
يملسي1):)تم تعاين يلساد يلكديآي)
يلتعريف) لبطاقة  يلحامل  سلام 
يملزديد) (AB645954 آقم) يلوطناة 
ك سي1) (،1991 أكتولر) (11 بتاآيخ)

وحاد للشركة.
يإليديع)) تم  (: يلتجاآي) يلسجل 
يلقافوني باملحك ة يلتجاآية بالرلاط)
تحت آقم) (،2121 أكتولر) (14 بتاآيخ)

.118317
يلسجل يلتجاآي آقم)155297.

156 P

FOUN-ONE-BTP
ش م م ش و

آقم 14 زفقة زالغ مكتب آقم 7 
أكديل، يلرلاط
تأسيس شركة

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) يفجاز  تم  (،2121 ف10يير) (4
يألسا�سي لشركة محدودة يملسؤولاة)
يمل يزيت) ذيت  يلوحاد  للشريك 

يلتالاة:)
يلتس اة):)FOUN-ONE-BTP)ش)

م ش و.
يلهدف):)منعش عقاآي.

يملقر يالجت اعي):)آقم)14)زفقة زالغ)
مكتب آقم)7)أكديل يلرلاط.

سنة يبتديءي من تاآيخ) (99 (: يملدة)
يلتأسيس.

دآهم) (111.111 (: يلرأس ال)
 111 حصة بقا ة) (1111 مقسم إلى)

دآهم للحصة لصالح):
 1111 يلفهاد) يلعالي  يلساد عبد 

حصة.
يلسنة يالجت اعاة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديس 10.
يلعالي) عبد  يلساد  (: يلتساي1)

يلفهاد.
ولقد تم تقااد يلشركة بالسجل)
يلتجاآي باملحك ة يلتجاآية بالرلاط)

تحت آقم)153165.
157 P

MAROC AUDIT ACCOUNT

TEL/FAX : 1522451614

BEAU LIVING
إنشاء رشكة ذات مسؤولية محدودة

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

يلقويفين) أفجزت  (2121 أكتولر) (14

يلخصائص) ذيت  لشركة  يألساساة 

يلتالاة):

.BEAU LIVING(:(يلتس اة

ذيت) شركة  (: يلشركة) فوع 

يملسؤولاة يملحدودة بشريك ويحد.

يملوضوع):)ديرل وراآج يملغرب.

ويإلنعاش) يلبناء) يشغال  ج ا  

يلعقاآي.

مكتب) ع لاات  بج ا   يلقاام 

يلدآيسات.

يستي1يد شريء)ولا  مويد ومعديت)

يلبناء.

يلقاام بج ا  يلع لاات يلتجاآية،)

ويلغي1) يلعقاآية  يملالاة،) يلصناعاة،)

مباشرة) بصفة  يملتعلقة  يلعقاآية 

وغي1 مباشرة بنشاط يلشركة أو أي)

نشاط م اثل أو قريب منه.

تاآيخ) من  تبتدأ  سنة  (99 (: يملدة)

تأسيسها يلنهائي.

طريق) (63 آقم) (: يلرئي�سي) يملقر 

يلرلاط تجزئة يلفردوس مكتب آقم)

يلديآ) يلسب ،) عين  (1 يلطابق) (،7

يلباضاء.

 111.111 في) حدد  (: يلرأس ال)

حصة) (1111 إلى) قسم  فقدي  دآهم 

قا ة كل حصة)111)دآهم.

شركة) يسم  في  كلها  يلحصص 

.MARS INVEST

وحاد) ك سي1  عين  (: يلتساي1)

للشركة.

مح د يلصحاقي بطاقته يلوطناة)

:BJ279118

فاتح) من  تبتدئ  (: يملالاة) يلسنة 

يناير إلى)31)ديس 10.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلجهوي) يملركز  بويسطة  يلتجاآية 

لالستث اآ لوالية يلديآ يلباضاء.

يلسجل) في  يلشركة  سجلت 
تاآيخ) في  يلباضاء) بالديآ  يلتجاآي 
آقم) تحت  (،2121 26)أكتولر)

.521119
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BIB TECH STORE
SARL

رأساملها : 111.111 درهم

املقر االجتامعي : زنقة 22 رقم 15 

القنيطرة

تأسيس رشكة

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقناطرة تم وض  يلقافون يالسا�سي)
محدودة) مسؤولاة  ذيت  لشركة 

باملويصفات يلتالاة):
 BIB TECH STORE (: يلتس اة)

.SARL
ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 

مسؤولاة محدودة.
يملقر يالجت اعي):)زفقة)22)آقم)15 

يلقناطرة.
موضوع يلشركة):
با  لويزم مكتباة.

با  وتوزي  أجهزة ولويزم يلهويتف.
مبلغ) في  حدد  (: يلشركة) آأس ال 
 1111 إلى) مقسم  111.111دآهم 
دآهم) (111 بقا ة) يجت اعاة  حصة 
ومكتتبة) بكاملها  محرآة  للويحدة 

وموزعة على يلشركاء)كالتالي):
 511 يبلعادن) هللا  عبد  يلساد 

حصة.
يلساد يسين يبلعادن)511)حصة.

يملدة):)99)سنة.
يلتساي1):)أسند إلى يلساد عبد))هللا)
يلوطناة) للبطاقة  يلحامل  يبلعادن 
يسين) ويلساد  (G311263 آقم)
يلوطناة) للبطاقة  يلحامل  يبلعادن 

.G488381
من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

31)ديس 10.
يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  تم 
باملحك ة يالبتديئاة بالقناطرة تحت)

آقم)42845)بتاآيخ)24)ماآس)2115.
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STE KANJELEC
SARL

توسا  غرض يلشركة
هبة حصص يلشركة
يستقالة مسي1 يلشركة

تعاين مسي1 جديد للشركة
تحويل يلشركة من شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة إلى شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة بشريك وحاد
تحديث يلقافون يألسا�سي للشركة

يلغي1) يلعام  يلج    ب قت�سى 
سبت 10) (27 بتاآيخ) يملنعقد  يلعادي 
(،KANJELEC SARL لشركة) (2121
مجزأة) دآهم،) (1.111.111 آأس الها)
 111 بقا ة) حصة  (11.111 إلى)
يملقر) ذيت  يلويحدة،) للحصة  دآهم 
 48 يالجت اعي بحي يملستقبل يلزفقة)
يلرقم)23)عين يلشق،)يلديآ يلباضاء،)

تقرآ ما يلي):
توسا  غرض يلشركة.

يهب) رنجاآ  يملصطفى  يلساد 
مج وع حصصه في يلشركة))يلبالغة)
البنه) يلشركة،) آأس ال  من  (4%
بذلك) يملهدي رنجاآ لاصبح  يلساد 
ملج وع) يلوحاد  يملالك  يألري1  هذي 
يلحصص بنسبة)%111)من آأس ال)

يلشركة.
يلساد) يلشركة  مسي1  يستقالة 
للبطاقة) يلحامل  رنجاآ  يملصطفى 

.B711146(يلوطناة عدد
رنجاآ) يملهدي  يلساد  تعاين 
يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 
جديدي) مسي1ي  (BH495317 آقم)
للشركة ي لك يلتوقا  يالجت اعي ملدة)

غي1 محددة.
تحديث يلنظام يألسا�سي للشركة)
)شركة) وفق آرر يلتعديالت لتصبح)
بشريك) يملحدودة  يملسؤولاة  ذيت 

وحاد).
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلتجاآية) يملحك ة  ب لحقة  يلضبط 
أكتولر) (12 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ 

2121،)تحت آقم)796251.
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 STE GODFATHER VAPE
SARL

تأسيس شركة محدودة يملسؤولاة
ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بسال)
وض ) تم  (2121 سبت 10) (15 بتاآيخ)
يلقويفين يألساساة لشركة محدودة)

يملسؤولاة ذيت يمل يزيت يلتالاة):
يلهدف):

تسويق يلسجائر يإللكت1وفاة.
تاجر مستوآد)؛

يملقر):)شاآع)6)فوف 10 آقم)9)طريق)
بالد بنسعاد،)تابريكت،)سال.

ب ا) يملال  آأس  حدد  (: يملال) آأس 
قدآه)51.111)دآهم.

يلساد أنس آشد):)325)حصة)؛
 175 (: يإلدآي�سي) عدفان  يلساد 

حصة.
من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلتأسيس يلنهائي أي من تاآيخ وض )

يلسجل يلتجاآي.
تديآ يلشركة من طرف) (: يلتساي1)
عدفان) ويلساد  آشد  أنس  يلساد 

يإلدآي�سي ملدة غي1 محدودة.
يلشكل يلقافوني):)شركة محدودة)

يملسؤولاة ذيت يلشريك يلوحاد.
بكتابة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
أكتولر) (18 بتاآيخ) لسال  يالبتديئاة 
2121)تحت آقم)37621)آقم يلسجل)

يلتجاآي)34729.
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 SOCIETE IMMOBILIERE
AMALIA SARL

شركة ذيت مسؤولاة محدودة
يقدآ آيس الها بـ : 111.111 دآهم
يملقر يالجت اعي : يلرقم 11 زفقة 
يلديآ يلباضاء، حسان، يلرلاط

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 11 في) ومسجل  (2121 يوفاو) (21
تم تأسيس شركة) (،2121 أغسطس)

تح ل يلخصائص يلتالاة):
 SOCIETE (: يلتس اة)

.IMMOBILIERE AMALIA
ذيت) شركة  ( يلقافوفاة) يلصفة 

مسؤولاة محدودة.

في) مقاول  (: يالجت اعي) يلهدف 
يلبناء)وتجزيئ يألآي�سي.

دآهم) (111.111 (: يملال) آأس 
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

111)دآهم للحصة.
من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلتأسيس يلنهائي.
يناير) فاتح  من  (: يملالاة) يلسنة 
ديس 10 من كل سنة ما عدي) (13 إلى)
يلسنة يألولى تبتدئ من تاآيخ تأسيس)

يلشركة إلى)13)ديس 10.
يلديآ) زفقة  (: يالجت اعي) يملقر 

يلباضاء،)حسان)-)يلرلاط.
يلتساي1):)ملدة غي1 محدودة):

(،ANDRE GOMEL يلساد)
آقم)) يلسفر  لجويز  يلحامل 

.A111664F
توزي  يألآلاح):)من يألآلاح يلصافاة)
تؤرذ)%5)لتكوين يالحتااط يلقافوني)

ويلباقي يوزع بين يلشركاء.
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 
بالرلاط) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 
2121،)تحت آقم) 23)سبت 10) بتاآيخ)

.(RC /154827 ٌٌ((117738
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BELAS BOIS
SARLAU

يملسجل) يلعرفي  يلعقد  ب قت�سى 
تأسيس) تم  (2121 يولاو) (12 بتاآيخ)

شركة تح ل يلخصائص يلتالاة):
BELAS BOIS(:(يلتس اة

SARLAU(:(يلشكل يلقافوني
يلهدف يالجت اعي):)يلتسويق ببا )

يلخشب بالتقساط.
آأس ال يلشركة):)111.111)دآهم)
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

111)دآهم للحصة.
 1 يلنهضة) حي  (: يالجت اعي) يملقر 

آقم)667)يلطابق يلسفلي يلرلاط.
أنس) يلساد  تعاين  تم  (: يلتساي1)

بلحسن ك سي1 للشركة.
يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  تم 
باملحك ة يلتجاآية بالرلاط تحت آقم)

155191)بتاآيخ)7)أكتولر)2121.
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TERRE DE BEAUTE
تأسيس شركة م م

يوم م10م  عرفي  عقد   ب قت�سى 
9)أغسطس)2121)بت اآة تم تأسيس)

شركة م يزيتها كالتالي):
TERRE DE BEAUTE(:(يلتس اة

ذيت  شركة   : يلقافوني  يلشكل 
يملسؤولاة يملحدودة.

با   إفتاج،   : يالجت اعي  يلهدف 
يلتصدير  يلتج ال،  مويد  وشريء 

ويالستي1يد. 
 ،2 شقة   ،56  : يالجت اعي  يملقر 

تجزئة صومعة حسان، ت اآة.
يملدة):)99)سنة.

يلرأس ال):)51.111)دآهم.
تم تعاين يلساد قاسم) (: يلتساي1)
وجاه حسن يحسان ك دبر للشركة)

ملدة غي1 محدودة.
تخصص لالحتااط) (%5 (: يألآلاح)
قريآ) حسب  يوزع  ويلباقي  يلقافوني 

يلشركاء.
تحت بت اآة  يلتجاآي   يلسجل 

آقم):)134469.
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم  وقد 
يالبتديئاة) يملحك ة  لدى  يلضبط 
تحت) (2121 أكتولر) (21 يوم) بت اآة 

آقم)6655.
ملخص قصد يلنشر
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SOCIETE FIRST S
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 Siège(Social : 7 Avenue(la

 Resistance Quartier Océan
Rabat

حل يلشركة
ب قت�سى عقد عرفي حرآ بالرلاط)
2121)قرآ يلج  ) 22)سبت 10) بتاآيخ)
 FIRST S لشركة) يالستثنائي  يلعام 
دآهم،) (111.111 آأس الها) (،SARL
شاآع) (7 بالرلاط) يالجت اعي  مقرها 

يملقاومة منطقة يملحاط.

يلفسخ يملسبق ويلتصفاة يلودية)

للشركة.

 7 بالرلاط) يلتصفاة  مقر  تحديد 

شاآع يملقاومة منطقة يملحاط.
بشرى) يلتائب  يلسادة  تعاين 

ك صفاة للشركة.

سجل) في  يلقافوني  يإليديع  تم 

بتاآيخ بالرلاط  يلتجاآية   يملحك ة 

5)أكتولر)2121)تحت آقم)118125. 

.RC146961
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TEMARA REMORQUE شركة
آأس الها : 111.111 دآهم

مقرها يالجت اعي : حي عبادي آقم 7 

شاآع يلحسن يألول ت اآة

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة

محرآ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

(،2121 سبت 10) (31 بتاآيخ) بالرلاط 

تم تأسيس يلقافون يألسا�سي لشركة)

م يزيتها) يملحدودة  يملسؤولاة  ذيت 

كالتالي):

 TEMARA شركة) (: يلتس اة)

REMORQUE)ش.ذ.م.م.

وإعادة) شريء) (: يلهدف يالجت اعي)

ويبالت) يلجريآيت  غااآ  قط   با  

ويلشاحنات.
آأس يملال) (: آأس يملال يالجت اعي)

يالجت اعي محدد في)111.111)دآهم،)

 111 1111)حصة من فئة) موزع إلى)

يلشكل) على  موزعة  للويحدة  دآهم 

يلتالي):

 1111 يلركابي) سعاد  يلساد 

حصة يجت اعاة.

يملج وع):)1111)حصة يجت اعاة.

يملدة):)99)سنة.

يملقر يالجت اعي):)حي عبادي آقم)7 

شاآع يلحسن يألول ت اآة.

يلتساي1):)يلشركة مسي1ة من طرف)

يلساد سعاد يلركابي.
(: يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  آقم 

.134441
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باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بت اآة تحت آقم)2131.

للخالصة ويلباان
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YOUSSOTRAV
SARLAU

يملسجل) يلعرفي  يلعقد  ب قت�سى 
تأسيس) تم  (2121 أكتولر) (5 بتاآيخ)

شركة تح ل يلخصائص يلتالاة):
YOUSSOTRAV(:(يلتس اة
SARLAU(:(يلشكل يلقافوني

يألشغال) (: يالجت اعي) يلهدف 
يملختلفة ويلبناء.

آأس ال يلشركة):)111.111)دآهم)
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

111)دآهم للحصة.
تجزئة يلحوض) (: يملقر يالجت اعي)

69)يلصخي1يت.
يلساد) تعاين  تم  (: يلتساي1)
يلاوسفي فوآ يلدين ك سي1 للشركة.

يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  تم 
باملحك ة يالبتديئاة بت اآة تحت آقم)

134391)بتاآيخ)12)أكتولر)2121.
167 P

STIEFEL MAROC
يستقالة وتعاين مدبر

ب وجب يلقريآ يملؤآخ في)28)يوفاو)
2113،)فإن يلشريك يلوحاد للشركة)
بشريك) يملحدودة  يملسؤولاة  ذيت 
 STIEFEL لتس اة) يلحاملة  وحاد 
 111.111 آأس الها) (،MAROC
دآهم،)يلكائن مقرها بالديآ يلباضاء،)
ع اآة) يلزآقطوني،) شاآع  (،275
يلديآ) يلتجاآي  )يلسجل  »كابي«)

يلباضاء)54571)،)قد):
يبريهام) يلساد  يستقالة  سجل 

أوالمو من مهامه ك دبر.
غي1) وملدة  مدبري  بصفته  عين 
ش افتي) آيضاة  يلسادة  محددة،)
يلساكنة) يلجنساة،) مغرلاة  هويآي،)
يملستشفاات)،) )حي  يلباضاء) بالديآ 
يلطابق) زهر،) يلعالء) أبو  زفقة  (،57

يلثالث،)يلشقة آقم)24.

تم يلقاام باإليديع يلقافوني بكتابة)

يلضبط لدى يملحك ة يلتجاآية للديآ)

 2113 أغسطس) (13 بتاآيخ) يلباضاء)

تحت آقم)529579.
يملدبر
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 GLOBALE IMMOBILIERE

AGRICOLE
SARL

CAPITAL(SOCIAL : 10.000 DHS

SIEGE(SOCIAL : APPT(N° 26

 RES(REDA 4 AVENUE(DES(FAR

VILLE NOUVELLE MEKNES

سجل تجاآي 53389

ب قت�سى عقد توثاقي بتاآيخ فاتح)

أبريل)2121،)مسجل ب كناس بتاآيخ)
يلقافون) وض   تم  (،2121 أبريل) (2

ذيت) »شركة  لتأسيس) يألسا�سي 

ذيت) شركة  يملحدودة«) يملسؤولاة 

يلخصائص يلتالاة):

 GLOBALE (: يلتس اة)

IMMOBILIERE AGRICOLE SARL

ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

 APPT N° 26 (: يالجت اعي) يملقر 

 RES REDA 4 AVENUE DES FAR

.VILLE NOUVELLE MEKNES

 CULTURE (: يلغرض)

.PERMANENTES

يملدة):)99)سنة.

يتم تساي1 يلشركة من) (: يلتساي1)

طرف يلسادة حلا ة هاللي.

ملزمة) يلشركة  تصبح  (: يإلمضاء)

بإمضاء)يلسادة حلا ة هاللي.

 11.111 (: يالجت اعي) يلرأس ال 

111)حصة من فئة) دآهم مقسم إلى)

111)دآهم للحصة يلويحدة م لوكة)

للشركاء)ومقس ة على يلشكل يلتالي):

يلسادة حلا ة هاللي):)51)حصة.

 51 (: عدفان) مصطفى  يلساد 

حصة.

ما مج وعه)111)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: يملالاة) يلسنة 

يناير إلى)31)ديس 10 من كل سنة.
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي)

.53389
للخالصة ويلباان

يألستاذ يح د يلحضري

169 P

WYNI HEALTH
تأسيس شركة محدودة يملسؤولاة 

بشريك وحاد
مؤآخ) عرفـي  عقد  ب قت�سى 

ت ت) (،2121 أكتولر) (6 بالرلاط يوم)

لشركة) يلتأسي�سي  يلقافون  صااغة 

محدودة يملسؤولاة بشريك وحاد لها)

يلخصائص يلتالاة):

.WYNI HEALTH(:(يلتس اة

يلهدف):)با  يملك الت يلغذيئاة.
يملقر يالجت اعي):)55،)زفقة طوكاو)

شقة)11)حي يملحاط)-)يلرلاط.

من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)

تأسيس يلشركة.

يلرأس ال):)حدد آأس ال يلشركة)

في مبلغ)11.111)دآهم.

 Mr. عهد تساي1 يلشركة) (: يإلديآة)

.MOUSSAID ABDELKHALAQ

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

غاية)31)ديس 10.

وتسجال) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلشركة بالسجل يلتجاآي لل حك ة)

أكتولر) (14 بتاآيخ) يلتجاآية بالرلاط،)

2121،)تحت آقم)155313.

170 P

PEGASUSMED
بتاآيخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم) يلرلاط  ب دينة  (2121 يوفاو) (2

يملسؤولاة) ذيت  شركة  تأسيس 

يملحدودة ذيت شريك وحاد م يزيتها)

كالتالي):

(: يالجت اعاة) يلتس اة 

.PEGASUSMED

وشريء) با   (: يلشركة) موضوع 

يملعديت يملعلوماتاة.

بصفة عامة كل يلع لاات يملالاة،)

يلتجاآية ويلصناعاة يملرتبطة بشكل)

مباشر أو غي1 مباشر ب وضوع يلشركة)

وكذي ج ا  يلع لاات من شأنها تن اة)

يلشركة.

سافاة بوشعرة) (: يملقر يالجت اعي)

 557 آقم) يس اعال  موالي  شاآع  (2

سادي مو�سى سال.
يلرأس ال):)آأس ال يلشركة حدد)

على) مقس ة  دآهم،) (111.111 في)

1111)حصة يجت اعاة من فئة)111 

دآهم للحصة كالتالي):

بنبغديد) للساد  حصة  (1111

ح زة.

:)تبتدئ من فاتح) يلسنة يلتجاآية)

كل) من  ديس 10  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

يملدة):)99)سنة.
باملحك ة) يلتجاآي  يلسجل  آقم 

يلتجاآية)34563.

171 P

NYS EDUCATION
بتاآيخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

يلرلاط) ب دينة  (2121 أغسطس) (5

يملسؤولاة) ذيت  شركة  تأسيس  تم 

م يزيتها) وحاد  بشريك  يملحدودة 

كالتالي):

 NYS (: يالجت اعاة) يلتس اة 

.EDUCATION SARL AU

يلتكوين) (: يلشركة) موضوع 

يملست ر.

بصفة عامة كل يلع لاات يملالاة،)

يلتجاآية ويلصناعاة يملرتبطة بشكل)

ب وضوع) مباشر  غي1  أو  مباشر 

من) يلع لاات  ج ا   وكذي  يلشركة 

شأنها تن اة يلشركة.

شاآع) (،37 (: يالجت اعي) يملقر 

 3 يلطابق) (6 إدآيس يألك10 شقة آقم)

حسان يلرلاط.
يلرأس ال):)آأس ال يلشركة حدد)

على) مقس ة  دآهم،) (111.111 في)

1111)حصة يجت اعاة من فئة)111 

دآهم للحصة كالتالي):
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نهاآ يالدآي�سي):)1111)حصة.
:)تبتدئ من فاتح) يلسنة يلتجاآية)
كل) من  ديس 10  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
يملدة):)99)سنة.

باملحك ة) يلتجاآي  يلسجل  آقم 
يلتجاآية)155199.

172 P

RFTECHNO
SARLAU

: يلعرفي) يلعقد  تسجال   تاآيخ 
بالرلاط) (2121 أكتولر) (12

بالخصائص يلتالاة):
ردمة) (: يالجت اعي) يلهدف 

معلوماات))م10مج،)مص م).
شبكة يالتصال ويالتصاالت.

دآهم) (111.111 (: يملال) آأس 
فئة)) من  حصة  (111 إلى) مقس ة 
1.111)دآهم للحصة يلويحدة موزعة)

بين يلشركاء)على يلشكل يلتالي):
فويل ودغي1ي)1111)حصة.

من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلتأسيس يلنهائي.

8)زفقة) 31)شقة) يملقر يالجت اعي):)
موالي أح د لوكالي حسان يلرلاط.

يلتساي1):)فويل ودغي1ي.
يلتوقا ):)فويل ودغي1ي.

(: يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  آقم 
.155445

173 P

JM TOURS
يملقر يالجت اعي : 65، شاآع يلديرلة 

ج الة 3 ق ج يلديآ يلباضاء
يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 
بتاآيخ بوجدة  يملنعقد   يالستثنائي 
14)سبت 10)2121،)قرآ شركاء)شركة)
 111.111 آأس الها) (،JM TOURS
(،65 (: يالجت اعي) مقرها  دآهم،)
ق ج يلديآ) (3 شاآع يلديرلة ج الة)

يلباضاء،)ما يلي):
 1111 تفويت) على  يملصادقة 
يلساد) ملكاة  في  يجت اعاة  حصة 
يلساد لفائدة  يصبان   سفاان 
حصة) (511 أصبان) يإلله  عبد 
مح ود) يلساد  ولفائدة  يجت اعاة 

أصبان)511)حصة يجت اعاة.

يصبان) سفاان  يلساد  يستقالة 

يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 

.WA141198(آقم

يصبان) يإلله  عبد  يلساد  تعاين 

لبطاقة) يلحامل  للشركة  مسي1ي 

.BH441725(يلتعريف يلوطناة آقم

يألسا�سي) يلقافون  على  يملصادقة 

يلجديد للشركة.

باملحك ة) تم  يلقافوني  يإليديع 

بتاآيخ يلباضاء،) بالديآ   يلتجاآية 

5)أكتولر)2121،)تحت آقم)795197.
من أجل يلنشر

يملسي1 عبد يإلله أصبان

174 P

STE ED-DERYASI PRO

SARLAU

آقم يلسجل يلتجاآي : 155477

تكوين شركة محدودة يملسؤولاة 
ذيت يلشريك يلوحاد

بالرلاط) مؤآخ  محضر  ب قت�سى 

وض ) تم  (2121 أكتولر) (5 بتاآيخ)

يلقويفين يألساساة لشركة محدودة)

يملسؤولاة ذيت يلشريك يلوحاد ذيت)

يمل يزيت يلتالاة):

يلهدف):

متنوعة) إنشاءيت  أو  أع ال 

)مقاول).

تاجر.

يملقر):)ع اآة آقم)31)شقة آقم)8 

حسان) شاآع موالي أح د يلوكالي،)

يلرلاط.

ب ا) يملال  آأس  حدد  (: يملال) آأس 

قدآه)111.111)دآهم.

غي1) ملدة  يلشركة  تديآ  (: يلتساي1)

محدودة من طرف):)يلدآيا�سي يفاس.

بكتابة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

بالرلاط) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

تحت آقم) (،2121 أكتولر) (27 بتاآيخ)

.118547

175 P

STE ABW INDUSTRIES
SARL

آقم يلسجل يلتجاآي : 154919
تكوين شركة محدودة يملسؤولاة

بالرلاط) مؤآخ  محضر  ب قت�سى 
وض ) تم  (2121 ماي) (19 بتاآيخ)
يلقويفين يألساساة لشركة محدودة)

يملسؤولاة ذيت يمل يزيت يلتالاة):
يلهدف):

يإلنشاءيت يملعدفاة))مقاول).
أو) )تاجر  ويلتصدير) يالستي1يد 

وساط).
يملقر):)ع اآة آقم)31)شقة آقم)8 
حسان) شاآع موالي أح د يلوكالي،)

يلرلاط.
ب ا) يملال  آأس  حدد  (: يملال) آأس 

قدآه)111.111)دآهم.
غي1) ملدة  يلشركة  تديآ  (: يلتساي1)
بدآ) يلت اآ  (: طرف) من  محدودة 

ويلشرقاوي ياسين.
بكتابة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
بالرلاط) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 
2121،)تحت آقم) 27)سبت 10) بتاآيخ)

.117821
176 P

SOCIETE INSELEC SUD
SARL

سجل تجاآي آقم 19525
تغاي1 شركة

يلتغاي1) تم  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بامل يزيت يلتالاة):

يلتشطاب يألولي في يلشركة.
باملحك ة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
26)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)2121/3297.
177 P

اموبلي البويهي
IMMOBILIER EL BOUIHI

SARL UNIQUE
في مؤآخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
يلقافون) تم وض   (2121 أكتولر) (14
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

محدودة ذيت يملويصفات يلتالاة):

يلبويهي«) »يموللي  (: يلتس اة)
محدودة مسؤولاة  ذيت  شركة 

 IMMOBILIER EL BOUIHI SARL
UNIQUE

يلهدف يالجت اعي):)وكالة عقاآية)/)
أع ال متنوعة.

 1 آقم) يلشقة  (: يالجت اعي) يملقر 
آقم) ع اآة  يألول  بالطابق  يلكائنة 
شاآع عبد هللا كنون حي يلسالم) (63

أكادير.
سنة) (99 (: يالجت اعاة) يملدة 
يبتديء)من تاآيخ تسجالها في يلسجل)
يلتجاآي عدي إذي تم يلحل يملسبق أو)

يلت ديد.
يتكون من) (: يلرأس ال يالجت اعي)

111.111)دآهم.
تساي1 يلشركة):)يلحسين يلبوهي.

يلسجل) في  يلتقاد  تم  (: يلتقااد)
 2121 أكتولر) (26 بأكادير) يلتجاآي 
تحت آقم)116959)للسجل يلتحلالي)

آقم)49283.
178 P

STE KIDACH - TRAV
SARL AU

AU(CAPITAL(DE : 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : N° 619, Ouest
Ecole(My(Abdellah, Hay(Sahra

TAN-TAN
بتاآيخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم تأسيس شركة) (2121 سبت 10) (8
بامل يزيت) محدودة  مسؤولاة  ذيت 

يلتالاة):
 KIDACH - TRAV (: يلتس اة)

ش.م.م.
619،)غرب) :)آقم) يملقر يالجت اعي)
حي) هللا،) عبد  موالي  يألمي1  مدآسة 

يلصحريء،)طافطان.
دآهم) (111.111 (: يلرأس ال)
فئة) من  حصة  (1111 على) مقس ة 

111)دآهم.
يلهدف):)أشغال يملاكافاك،)أشغال)

متعددة.
يلشركاء):)يلشريك يلوحاد يلساد)

يلقاديش عبد يلعزيز.



عدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121)الجريدة الرسمية   21866

يملدة):)99)سنة.

يلتساي1):)تساي1 يلشركة حالاا من)

طرف يلساد يلقاديش عبد يلعزيز.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة بطافطان بتاآيخ)21)أكتولر)

2121،)تحت آقم)2121/581.

179 P

أث افاة ملساكني عصام

تجزئة يلااس ين ع اآة)K6)شقة آقم)132)مرينا)

دوآ تامسنة

يلهاتف):)16.66.44.15.11

شركة بالتيننيوم سيرجكال
ش.ذ.م.م

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة

ب قت�سى أفظ ة يلشركة يملوقعة)

 2121 أكتولر) (4 بتاآيخ) بالرلاط 

مسؤولاة) ذيت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملويصفات يلتالاة):

يلتس اة يالجت اعاة):)

 PLATINIUM SURGICAL

.SARL AU

وشريء) با   (: يالجت اعي) يلغرض 

يلطباة) يالستهالكاة  ويملويد  يلعديت 

يستي1يد) يلتديول،) ويلجريحاة،)

وتصدير.

 2 أبي هريرة) (9 (: يملقر يالجت اعي)

ويد يلذهب ت اآة.

دآهم) (111.111 (: يلرأس ال)

 111 حصة بقا ة) (1111 مقسم إلى)

يلنحو) على  موزعة  يلويحدة  دآهم 

يلتالي):

يلسادة هند علوش)1111)حصة.

مج وع يلحصص):)1111)حصة.

يلتساي1):)يلساد هند علوش.

من) تبتدئ  (: يالجت اعاة) يلسنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديس 10.

يملدة):)99)سنة.

بالسجل) يلقافوني  يإليديع  تم 

بت اآة) يالبتديئاة  باملحك ة  يلتجاآي 

آقم) تحت  (2121 أكتولر) (26 بتاآيخ)

.2191

180 P

BUSINVEST
SARL

AU(CAPITAL(DE : 10.000 DHS

SIEGE(SOCIAL : LOT(N° 59

 LOTISSEMENT AL YOSR

SKHIRAT

شركة محدودة يملسؤولاة

ب قت�سى عقد عرفي حرآ بت اآة)

تم وض ) (،2121 سبت 10) (31 بتاآيخ)

ذيت) لشركة  يألسا�سي  يلقافون 

محدودة يملسؤولاة راصاتها كالتالي):

(- آشادة) يلري�سي  (: يلشركاء)

جالوآيني ستافافو.

BUSINVEST - SARL(:(يلتس اة

يلهدف):)يستغالل مقهى.
تجزئة) (59 آقم) (: يملقر يالجت اعي)

يليسر يلصخي1يت.

من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)

تكوينها يلنهائي.
في) محدد  يلشركة  آأس ال 

111.111)دآهم.

:)تسي1 يلشركة من طرف) يلتساي1)

يلري�سي آشادة.

يلقافوني) يإليديع  تم  (: يإليديع)

يملحك ة) لدى  يلتجاآي  بالسجل 

 6689 آقم) تحت  بت اآة،) يالبتديئاة 

بتاآيخ)26)أكتولر)2121.

181 P

 BITUMES ET
APPLICATIONS

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملنعقد بتاآيخ)7)أكتولر)2121)لشركة)

(،BITUMES ET APPLICATIONS

إشاآة) إضافة  يملساه ون  قرآي 

 BITUMES ET APPLICATIONS -

ك ا) على تس اة يلشركة،) (BITUMA
تم تغاي1 يلفصل يلثاني من يلقافون)

يألسا�سي للشركة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (26 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)118518.
ملخص من أجل يلنشر

182 P

 GARE ROUTIERE شركة
 DE VOYAGEURS DE KSAR

EL KEBIR
ش.م

يملقر يالجت اعي : 113، شاآع 
يلزآقطوني، يلقصر يلكبي1

ب قت�سى محضر يملجلس يإلديآي)
 GARE ROUTIERE DE شركة) في 
 VOYAGEURS DE KSAR EL KEBIR
2119،)تقرآ) 29)ماآس) بتاآيخ) ش.م،)

ما يلي):
آئيسا) بازي  آشاد  يلساد  تعاين 
 GARE شركة) في  يإلديآي  لل جلس 
 ROUTIERE DE VOYAGEURS DE
آئيسا) (: ولالتالي) (KSAR EL KEBIR

مديري عاما للشركة.
لهذي) يلقافوني  يإليديع  تم  وقد 
يملحضر باملحك ة يالبتديئاة بالقصر)
(،2121 أكتولر) (26 بتاآيخ) يلكبي1،)
تحت آقم)2121/712)ب لف يلسجل)

يلتجاآي آقم)217.
183 P

ASR MECANIQUE
SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
لشركة) (2121 أكتولر) (8 في) يملؤآخ 
ذيت) شركة  (ASR MECANIQUE
مقرها) يملحدودة،) يملسؤولاة 
أيوب) إقامة  كافة  زفقة  يالجت اعي 

م.ج مكناس.
قد تقرآ):

على) ويلتشطاب  يلتصفاة 
يلشركة.

تقرير يلتصفاة وإبريء)يملصفي.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (14 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)328.
184 P

RED MED FINANCES
SARL

تفويت حصص
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
18)أغسطس) يملنعقد بالرلاط بتاآيخ)

2121،)قرآ يلشركاء)ما يلي : 

يجت اعاة) حصة  (2375 تفويت)

م لوكة للساد عبد يلسالم يعبابو في)

شركة آيد ماد فانونس لفائدة شركة)

آيد ماد كابيتال باآتني1.

تعديل يلهدف يالجت اعي للشركة.

تحاين يلقافون يألسا�سي للشركة.))

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

26/11/2121)تحت آقم)118514.
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 SOCIETE NARIMANE

BEAUTY CARE

SARL AU

Société à Responsabilité Limitée

à Associe Unique

Au(Capital(de 100.000 Dhs

Siège(social : MAG(N°2 IMM 39

 Lotissement AL HORYA ZONE

COMMERCIALE TABRIKT

SALE 

غي1) يلعام  يلج    ملديوالت  تبعا 

 2121 ماي) (15 يلعادي يملنعقد يوم)

 NARIMANE BEAUTY لشركة)

CARE SARL AU محدودة يملسؤولاة 

برأس ال 111.111 دآهم تم يالتفاق 

على ما يلي :

تغاي1 مقر يلشركة :

إقامة  تانسافت  زفقة   21  : من 

سلمى شقة 8 أكديل يلرلاط.

 39 يلع اآة   2 آقم  متجر   : إلى 

يلتجاآية  يملنطقة  يلحرية  تجزئة 

تابريكت سال.

إضافة نشاط جديد للشركة :

يلفضاة  يملجوهريت  وصن   با  

بالتقساط.

يلقافوني) يإليديع  وض   تم  وقد 

لدى يملحك ة يالبتديئاة بسال بتاآيخ)

18)أكتولر)2121)تحت آقم)34741.

186 P
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STE PNEUMATIQUE RANA
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 Siège(social : Lot(N°5 MAG(EN
 RDC KARIAT OULAD MOUSSA

AVENUE HASSAN II SALE
شركة) تأسيس  على  يالتفاق  تم 

حسب يملعطاات يلتالاة):
 PNEUMATIQUE(يلتس اة):)شركة

.RANA SARL AU
 51 تجزئة آقم) (: يملقر يالجت اعي)
والد) قرية  يلسفلي،) بالطابق  متجر 

مو�سى،)شاآع يلحسن يلثاني،)سال.
يلهدف):)با  يلعجالت بالتقساط،)
يملعامالت) ج ا   وتصدير  يستي1يد 

يلتجاآية.
من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)

تأسيس.
يملال) آأس  عدد  (: يلرأس ال)

111.111)دآهم.
تسي1 من طرف يلساد) (: يلتساي1)
مح د بلعالم،)يملزديد سنة)18)يوفاو)
ويلقاطن بإقامة س ي1يميس،) (1981
سعاد) تجزئة  (6 شقة) (،12 ع اآة)

حجي،)سال.
لقد تم يإليديع يلقافوني باملحك ة)
 2121 أكتولر) (25 يالبتديئاة بسال في)

تحت آقم)34771.
187 P

STE ATYTRAV
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 Siège(social : IMM 58 APRT

 N°04 2ETAGE(AVENUE
 ALLAL BEN ABDELLAH HAY

ENNAHDA 2, TEMARA
يلغي1) يلعام  يلج    ملديوالت  تبعا 
 2121 ماي) (15 يوم) يملنعقد  يلعادي 
لشركة)ATYTRAV SARL AU)محدودة)
دآهم) (111.111 برأس ال) يملسؤولاة 

تم يالتفاق على ما يلي):
1)-)تفويت يلحصص):

إلى) هوكش  يبريهام  يلساد  من 
يلساد يبريهام عتاق.

2)-)تغاي1 يلشكل يلقافوني للشركة
من شركة ذيت مسؤولاة محدودة)

إلى شركة ذيت مسؤول وحاد.
3)-)تغاي1 مقر يلشركة):

من):)ع اآة آقم)31)يلشقة آقم)8 
شاآع موالي يح د يلوكالي،)حسان،)

يلرلاط.
4)يلطابق) 58)يلشقة) إلى):)يلع اآة)
يألول،)شاآع عالل يبن عبد هللا،)حي)

يلنهضة)2،)ت اآة.
هو) عتاق  يبريهام  يلساد  (- (4

يملسي1 يلوحاد ويلقافوني للشركة.
يلقافوني) يإليديع  وض   تم  وقد 
لدى يملحك ة يالبتديئاة بت اآة بتاآيخ)

5)أكتولر)2121)تحت آقم)134421.
188 P

 STE BUREAU MILLENIUM
 DES ETUDES ET DE

CONSEIL
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 Siège(social : IMM 58 APRT

 N°04 2ETAGE(AVENUE
 ALLAL BEN ABDELLAH HAY

ENNAHDA 2, TEMARA
يلغي1) يلعام  يلج    ملديوالت  تبعا 
 2121 ماي) (15 يوم) يملنعقد  يلعادي 
 STE BUREAU MILLENIUM(لشركة
 DES ETUDES ET DE CONSEIL
برأس ال) يملسؤولاة  محدودة  (SARL
على) يالتفاق  تم  دآهم  (111.111 

ما يلي):
تغاي1 مقر يلشركة):

من):)ع اآة آقم)31)يلشقة آقم)8 
شاآع موالي يح د يلوكالي،)حسان،)

يلرلاط.
4)يلطابق) 58)يلشقة) إلى):)يلع اآة)
يألول،)شاآع عالل يبن عبد هللا،)حي)

يلنهضة)2،)ت اآة.
يلقافوني) يإليديع  وض   تم  وقد 
لدى يملحك ة يالبتديئاة بت اآة بتاآيخ)
11)أكتولر)2121)تحت آقم)134379.
189 P

CRELLEC
يلي) ما  تم  عرفي  عقد  ب قت�سى 
مسؤولاة) ذيت  شركة  تأسيس 

محدودة):
.CRELLEC((:(يلتس اة

يلتجاآة،) (: يالجت اعي) يلهدف 
يلتصدير ويالستي1يد.

آأس ال يلشركة):)111.111)دآهم)
مقسم إلى)1111)حصة من فئة)111 

دآهم للحصة يلويحدة.
من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلتأسيس يلنهائي أي من تاآيخ وض )

يلسجل يلتجاآي.
يناير) فاتح  من  (: يملالاة) يلسنة 
ديس 10 من كل سنة ما عدي) (31 إلى)

يلسنة يألولى من تاآيخ يلتسجال.
يلتساي1):)يلساد ما ون زآفاد.

يملقر):)28)شاآع موالي يس اعال،)
شقة)19،)حسان،)يلرلاط.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)118517.
190 P

ميبيمو
MEBIMMO

شركة ذيت مسؤولاة محدودة
آأس الها : 111.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : 15، شاآع يألبطال، 
شقة آقم 4، أكديل، يلرلاط

يلسجل يلتجاآي آقم 138315 يلرلاط
با  حصص يجت اعاة

يلعام) يلج    ملحضر  تبعا  (- (1
بتاآيخ)2)سبت 10)2121،)قرآ يلشركاء)

باإلج اع ما يلي):
إعطاء)مويفقتهم للبا  يملقت1ح من)

طرف):
يلساد سينا يألباض ل)151)حصة)

يلتي كان ي لكها بالشركة،)بنسبة):
لفائدة) يجت اعاة  حصة  (111

يبنسة صوفاا يألباض)؛
لفائدة) يجت اعاة  حصة  (51

يبنسة لانا يألباض.
يلساد مريد يألباض ل)211)حصة)
511)حصة يلتي) يجت اعاة من أصل)

كان ي كلها بالشركة،)بنسبة):

لفائدة) يجت اعاة  حصة  (111
 MOURAD EL BIED شركة)
مسجلة) (INVESTISSEMENTS
بالسجل يلتجاآي بطنجة تحت آقم)

34421)؛
لفائدة) يجت اعاة  حصة  (51

يبنسة لانا يألباض)؛
لفائدة) يجت اعاة  حصة  (51
 AFRICAINE SOCIETE شركة)
 INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
يلتجاآي) بالسجل  مسجلة  (SICAF

بطنجة تحت آقم)1987.
قبول كل من يبنسة صوفاا يألباض،)
 MOURAD(يبنسة لانا يألباض،)شركة
 EL BIED INVESTISSEMENTS
 AFRICAINE SOCIETE وشركة)
 INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

SICAF)كشركاء)جدد.
سبت 10) (8 بعقود با  بتاآيخ) (- (2

2121،)قام كل من):
يلساد سينا يألباض ببا )151)حصة)
251)حصة يلتي) يجت اعاة من أصل)

كان ي لكها بالشركة،)بنسبة):
لفائدة) يجت اعاة  حصة  (111

يبنسة صوفاا يألباض)؛
لفائدة) يجت اعاة  حصة  (51

يبنسة لانا يألباض.
 211 ببا ) يألباض  مريد  يلساد 
 511 أصل) من  يجت اعاة  حصة 
بالشركة،) ي كلها  كان  يلتي  حصة 

بنسبة):
لفائدة) يجت اعاة  حصة  (111
 MOURAD EL BIED شركة)

INVESTISSEMENTS)؛
لفائدة) يجت اعاة  حصة  (51

يبنسة لانا يألباض)؛
يجت اعاة) حصة  (51
 AFRICAINE شركة) لفائدة 
 SOCIETE INDUSTRIELLE ET

.COMMERCIALE SICAF
3)-)تبعا ملحضر بتاآيخ)23)سبت 10)

2121،)قرآ يلج   يلعام ما يلي):
معاينة يلبا  يملذكوآ أعاله)؛

من يلنظام) و7) (6 تعديل يملادتين)
يألسا�سي فتاجة لذلك)؛



عدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121)الجريدة الرسمية   21868

تحاين يلنظام يألسا�سي ومالئ ته)

م  أحكام يلقافون)21.19.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم  (- (4

يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 

 2121 أكتولر) (21 بتاآيخ) بالرلاط 

تحت آقم)118425.

بتعديل) يلتصريح  وض   (- (5

يلسجل يلتجاآي بكتابة يلضبط لدى)

بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية   يملحك ة 

 9797 آقم) تحت  (2121 أكتولر) (21

من يلسجل يلت1تابي.
من أجل يلنشر ويإلشهاآ

يلتساي1

191 P

LOUNALINE TRAV
لوفالين طريف ش.م.م ش.و

يلرأس ال يالجت اعي : 111.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : يلشقة آقم 8 

يلع اآة آقم 56 تجزئة يملجاد، طريق 

يملهدية، سال

مؤآخ) توثاقي  عقد  ب قت�سى 

قد) (2121 أكتولر) (8 بتاآيخ) سال  في 

يملسؤولاة) ذيت  شركة  تأسيس  تم 

ويهدف) ويحد  بشريك  يملحدودة 

نشاطها يالجت اعي):)أشغال يلتزلاج.
آأس ال يلشركة):)111.111)دآهم)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

111)دآهم للحصة يلويحدة.

 1111 لبنة) قفساوي  يلسادة 

حصة.

سنة) (99 يلشركة) نشاط  (: يملدة)

يلنهائي أي من) يلتأسيس  من  يبتديء)

تاآيخ وض  يلسجل يلتجاآي.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

31)ديس 10 من كل سنة ما عدي يلسنة)

يألولى تبتدئ من تاآيخ يلتسجال.

يلع اآة) (،8 يلشقة آقم) (: يلعنوين)
آقم)56)تجزئة يملجاد،)طريق يملهدية،)

سال.
قفساوي) يلسادة  (: تساي1) تحت 

لبنة.

مقادة بالسجل يلتجاآي):)34757.

192 P

STE SOUHA BUSINESS
SARL AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة 
بشريك ويحد

يلرأس ال يالجت اعي للشركة : 
111.111 دآه ا

بتاآيخ) عرفي  عقد   ب وجب 
تم وض  يلقافون) (2121 سبت 10) (24
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

محدودة بشريك وحاد ما يلي):
 STE SOUHA (: يلتس اة) (- (1

.BUSINESS SARL AU
سنة) (99 (: مدة قاام يلشركة) (- (2

يبتديء)من تاآيخ تأسيسها يلنهائي.
للشركة من) يالجت اعي  يملقر  (- (3
زفقة) (،3 يلشقة آقم) (،58 ع اآة آقم)

سبو،)أكديل،)يلرلاط.
 4)-)يلرأس ال يالجت اعي للشركة):)
 1111 إلى) مقسم  دآه ا  (111.111
حصة) كل  مقديآ  يجت اعاة  حصة 

111)دآهم.
من) يلشركة  تسي1  (: يلتساي1) (- (5

طرف يلسادة سكانة حشالف.
6)-)يلغرض):)يك ن غرض يلشركة)
يإلديآية) يالستشاآيت  (: يلي) فا ا 

بج ا  أفويعه.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلتجاآية بالرلاط بتاآيخ)18)أكتولر)2121 
تحت آقم يلسجل يلتجاآي)155343 

آقم يإليديع يلقافوني)118375.
193 P

CAFE LE SICILIEN
SARL

للج  ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
 CAFE LE يلعام غي1 يلعادي لشركة)
SICILIEN SARL)بتاآيخ فاتح سبت 10)

2121)بسال تقرآ ما يلي):
1)-)يملصادقة على تفويت حصص):

عادل) يلساد  من  حصة  (26 با )
يلبهلولي) رديجة  للسادة  يلرهوي 
بسعر)111)دآهم للحصة يلويحدة)؛

عادل) يلساد  من  حصة  (24 با )
يملهضاني) هللا  عبد  للساد  يلرهوي 

بسعر)111)دآهم للحصة يلويحدة.

من) و7) (6 يلفصل) تعديل  (- (2

يلقافون يألسا�سي للشركة.

يألسا�سي) يلقافون  تعديل  (- (3

للشركة.

باملحك ة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

يالبتديئاة بسال بتاآيخ)18)أكتولر)2121 

تحت آقم)37653.

194 P

SIFIAS SERVICE
SARL AU

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة بشريك وحاد

 ب قت�سى عقد عرفي بسال بتاآيخ)

يلقافون) تم وض   (،2121 أكتولر) (4

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

ذيت) وحاد،) بشريك  يملحدودة 

يلخصائص يلتالاة):

 SIFIAS (: يالجت اعاة) يلتس اة 

.SERVICE SARL AU

يلهدف يالجت اعي):)منعش عقاآي.
زفقة) (32 آقم) (: يالجت اعي) يملقر 

يلنهضة،) حي  (،5 قطاع) فتال،) عين 

يلقرية،)سال.

يملدة يالجت اعاة):)99)سنة يبتديء)

من تاآيخ تأسيسها.

حدد) (: يالجت اعي) يلرأس ال 

 111.111 مبلغ) في  يلشركة  آأس ال 

دآهم موزعة على)1111)حصة من فئة)

111)دآهم للحصة وزعت ك ا يلي):

 1111 لق ان) يلصافي  يلساد 

حصة)؛

مج وع يلحصص)1111)حصة.

من) تبتدئ  (: يالجت اعاة) يلسنة 

فاتح يناير إلى)31)ديس 10 من كل سنة.

يلساد) تعاين  تم  (: يلتساي1)

يلصافي لق ان ك سي1 للشركة ملدة)

غي1 محدودة.

تم يإليديع يلقافوني بكتابة يلضبط)

بتاآيخ) بسال  يالبتديئاة   باملحك ة 

11)أكتولر)2121)تحت آقم)37591.

195 P

LYCEE CARTHAGE PRIVE
SARL

 حل يلشركة
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
23)أغسطس) يملنعقد بالرلاط بتاآيخ)

2121،)قرآ يلشركاء)ما يلي):
1)-)يلحل يلحبي للشركة.

يلدين) ج ال  يلساد  تعاين  (- (2
فارت مصفي للشركة.

 3)-)حدد مقر يلتصفاة بالعنوين)
يلتالي):)2)شاآع آقم)32،)مدينة سادي)

قاسم.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة ب دينة سادي قاسم بتاآيخ)

5)أكتولر)2121)تحت آقم)498.
196 P

AQUA CAFE
SARL

ب وجب يلج   يلعام فوق يلعادة)
 2121 سبت 10) (27 بتاآيخ) للشركاء)
شركة) (AQUA CAFE SARL لشركة)
بشريك) يملحدودة  يملسؤولاة  ذيت 
دآهم) (111.111 آأس الها) وحاد 

قرآوي ما يلي):
1)-)يملصادقة على تفويت يلحصص.
يلقافون يألسا�سي م ) تحاين  (- (2

تقسام جديد لرأس ال يلشركة.
3)-)تس اة مسي1 جديد للشركة.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 
 2121 أكتولر) (25 بتاآيخ) بالرلاط 

تحت آقم)118481.
197 P

STE SHAZIL TRAD
SARL

بتاآيخ)14)أكتولر)2121)ول وجب)
عقد يلج   يلعام يالستثنائي يملسجل)

بالرلاط):
قرآ يلشريك يلوحاد ما يلي):

أمانة) يلع ريوي  يلسادة  تفويت 
بالشركة) ت لكها  يلتي  حصة  (511
 111 ب) يلعزيز  عبد  يلعالم  للساد 

دآهم للحصة يلويحدة.
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يستقالة يلسادة صفاء)ح اموش)
من تساي1 يلشركة.

يلعزيز) يلعالم عبد  تعاين يلساد 
ك سي1 للشركة ملدة غي1 محدودة.

تم يإليديع يلقافوني بكتابة يلضبط)
لدى يملحك ة يلتجاآية بالرلاط بتاآيخ)
25)أكتولر)2121)تحت آقم)118468.
198 P

 STE D’INDUSTRIE
 ALIMENTAIRE 
AL BOUGHAZ

ش.ذ.م.م
شركة ذيت مسؤولاة محدودة
ذيت آأس ال : 111.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : طنجة، منطقة 
صناعاة جزفاية، قطعة 179

تكوين شركة ذيت مسؤولاة محدودة
مؤآخ) عرفي  سند  ب قت�سى  (- (1
 2121 سبت 10) (31 بتاآيخ) بطنجة،)
ومسجل بتاآيخ)4)أكتولر)2121)وتحت)
 212111847317149 يإليديع) آقم 
ذيت) شركة  وإقامة  إنشاء) تم  فقد 
تتض ن) ويلتي  محدودة  مسؤولاة 

يمل يزيت يلتالاة):
 STE D’INDUSTRIE (: يلتس اة)
 ALIMENTAIRE AL BOUGHAZ

ش.ذ.م.م.
يلهدف):)ين يلشركة تهدف إلى):

يملويد) وتوزي   إفتاج  (: أساسا)
يلغذيئاة)؛

شريء)ولا  وتوزي  وتسويق وترويج)
منتج) أي  وتصدير  ويستي1يد  ونشر 
يلالزمة) يألفويع  ج ا   من  مويد  أو 
يملذكوآة) يألشااء) وإفجاز  مل اآسة 

أعاله)؛
شريئح وفقافق)؛

يالستي1يد ويلتصدير بشكل عام.
يلع لاات) كل  (: ع وما) أكث1 
يملالاة) يلصناعاة،) يلتجاآية،)
ويلعقاآية أو يلغي1 يلعقاآية ورصوصا)
مباشرة عالقة  لها  يلتي   يلس سرة 
يألهديف) بأحد  مباشرة  غي1  أو  (
م اثل هدف  كل  أو  يلذكر   يلسالفة 

)أو مشابه.

يوم) من  تنطلق  سنة  (99 (: يملدة)
يلتأسيس.

ب) حدد  (: يالجت اعي) يملال  آأس 
 1111 إلى) مجزئ  دآهم  (111.111
 111 قا ة) ذيت  يجت اعاة  حصة 

دآهم للويحد رصصت ل):
يلساد يلخ ي�سي عبد يلعزيز)611 

حصة يجت اعاة)؛
يلسادة زكري فاط ة يلزهريء)111 

حصة يجت اعاة)؛
 111 جيهان) يلخ ي�سي  يبنسة 

حصة يجت اعاة)؛
يبنسة يلخ ي�سي هالة)111)حصة)

يجت اعاة)؛
يبنسة يلخ ي�سي لانا)111)حصة)

يجت اعاة.
فقدي) يلقا ة  أديء) مقابل   ويلكل 

ملا مج وعه)111.111)دآهم.
من) أكث1  أو  ويحد  (: يلتساي1)

يملسي1ين بصالحاة ويسعة.
عين يلساد يلخ ي�سي عبد يلعزيز)

مسي1 للشركة ملدة غي1 محدودة.
من) تنطلق  (: يالجت اعاة) يلسنة 

فاتح يناير إلى)31)ديس 10.
يلصافاة) يلنتائج  ين  (: يلنتائج)
يلقافوفاة) يالقتطاعات  بعد  للشركة 
ويلتنظا اة،)تقسم بين يلشركاء)على)
حسب عدد يلحصص يمل لوكة لكل)

ويحد منهم.
تم إفجازه) (: يإليديع يلقافوني) (- (2
لدى كتابة يلضبط باملحك ة يلتجاآية)
تحت) (2121 أكتولر) (14 بطنجة يوم)
يلسجل يلتجاآي آقم)121899)وتحت)

آقم يإليديع)246998.
مستخلص مطابق لألصل

يلتساي1

199 P

TRANS MAES
ش.ذ.م.م

شركة ذيت مسؤولاة محدودة 
لشريك وحاد

ذيت آأس ال : 111.111 دآهم
يملقر يالجت اعي : طنجة، 47 شاآع 

يلحسن يلثاني، طابق 2 آقم 5
تكوين شركة ذيت مسؤولاة محدودة

مؤآخ) عرفي  سند  ب قت�سى  (- (1

 2121 أكتولر) (4 بتاآيخ) بطنجة،)

ومسجل بتاآيخ)8)أكتولر)2121)وتحت)

 212111864497149 يإليديع) آقم 

ذيت) شركة  وإقامة  إنشاء) تم  فقد 

مسؤولاة محدودة لشريك وحاد ويلتي)

تتض ن يمل يزيت يلتالاة):

 TRANS MAES (: يلتس اة)

ش.ذ.م.م لشريك وحاد.

يلهدف):)ين يلشركة تهدف إلى):

غي1) يألمتعة  فقل  (: أساسا)

يملصحولة)؛

يالستي1يد ويلتصدير بشكل عام.

يلع لاات) كل  (: ع وما) أكث1 

يملالاة) يلصناعاة،) يلتجاآية،)

ويلعقاآية أو يلغي1 يلعقاآية ورصوصا)

مباشرة عالقة  لها  يلتي   يلس سرة 

يألهديف) بأحد  مباشرة  غي1  أو  (

يلسالفة يلذكر أو كل هدف م اثل أو)

مشابه.

يوم) من  تنطلق  سنة  (99 (: يملدة)

يلتأسيس.

ب) حدد  (: يالجت اعي) يملال  آأس 

 1111 إلى) مجزئ  دآهم  (111.111

 111 قا ة) ذيت  يجت اعاة  حصة 

دآهم للويحد رصصت ل):

 1111 يلحسين) أبقوي  يلساد 

حصة يجت اعاة.

فقدي) يلقا ة  أديء) مقابل   ويلكل 

ملا مج وعه)111.111)دآهم.

من) أكث1  أو  ويحد  (: يلتساي1)

يملسي1ين بصالحاة ويسعة.

أبقوي مح د عادل) يلساد  عانا 

ويلساد أبقوي مني1 مسي1ين للشركة)

ملدة غي1 محدودة.

من) تنطلق  (: يالجت اعاة) يلسنة 

فاتح يناير إلى)31)ديس 10.

يلصافاة) يلنتائج  ين  (: يلنتائج)

يلقافوفاة) يالقتطاعات  بعد  للشركة 

ويلتنظا اة،)تقسم بين يلشركاء)على)

حسب عدد يلحصص يمل لوكة لكل)

ويحد منهم.

تم إفجازه) (: يإليديع يلقافوني) (- (2
لدى كتابة يلضبط باملحك ة يلتجاآية)
تحت) (2121 أكتولر) (14 بطنجة يوم)
يلسجل يلتجاآي آقم)121897)وتحت)

آقم يإليديع)246997.
مستخلص مطابق لألصل

يلتساي1

200 P

SOPIRLOBAD
ش.ذ.م.م

طنجة 2، ساحة يلكويت، طابق 5 
آقم 26

آأس ال : 111.111 دآهم
يلسجل يلتجاآي آقم 24617

تفويت يلحصص يالجت اعاة
بتاآيخ) راص  سند  ب وجب  (- (I
بتاآيخ) ومسجل  (2121 أكتولر) (4 
وتحت آقم يإليديع) (2121 أكتولر) (8
شركاء) يقرآ  (212111864667149
يلشركة يملذكوآة في ففس يلاوم ما يلي):

مح د) أبقوي  يلساد  فوت 
يالجت اعاة) حصصه  مج وع  عادل 
لصالح) يجت اعاة  حصة  (31
يلحصص) يلحسين  أبقوي  يلساد 
عليها) يتوفر  كان  يلتي  يالجت اعاة 
ديرل شركة ذيت مسؤولاة محدودة)
ذ.م.م) (SOPIRALOBAD يملس اة)
دآهم) (111.111 آأس ال قدآه) ذيت 
ساحة) (2 ومقرها يالجت اعي بطنجة)
يلكويت طابق)5)آقم)26،)يملساه ون)
يلاوم) من  يعتباآ  يلشركة  أن   قرآوي 

4)أكتولر)2121.
يلساد) شركة  من  يالنسحاب 

أبقوي مح د عادل.
يلجاآي) يلاوم  حتى  مستوفى 

يلقافون يألسا�سي للشركة.
يلقافون) من  و7) (6 يملويد) تعديل 

يألسا�سي.
تم) يلقافوني  يإليديع  إن  (- (2
إفجازه لدى كتابة يلضبط باملحك ة)
يلتجاآية بطنجة يوم)12)أكتولر)2121 

تحت آقم يإليديع)246843.
مستخلص مطابق لألصل

يلتساي1

201 P



عدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121)الجريدة الرسمية   21870

 SERVICE GARDIENNAGE
INTERNATIONAUX

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
آأس الها : 91.111 دآهم

في) مؤآخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم تأسيس) ( بالرلاط) (2121 يولاو) (8
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة ويلتي)

تح ل يلخصائص يلتالاة):
يلتس اة):

 SERVICE GARDIENNAGE  
.INTERNATIONAUX

 58 يلع اآة) (: يالجت اعي) يلهدف 
يلشقة آقم أ3)زفقة ويد سبو،)أكديل،)

يلرلاط.
من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلتأسيس يلنهائي.
يلرأس ال):)91.111)دآهم مقس ة)
دآهم) (111 حصة من فئة) (911 إلى)

للحصة يلويحدة.
يلساد مح د حديدة)311)حصة)؛
يلساد مح د يلحرفي)311)حصة)؛
يلساد يبريهام يلريجي)311)حصة.
حديدة) مح د  يلساد  (: يلتساي1)

ويلساد مح د يلحرفي.
من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

31)ديس 10.
يلتجاآية) يملحك ة  (: يإليديع)
 2121 أكتولر) (18 بتاآيخ) بالرلاط 

تحت آقم)118411.
يلسجل يلتجاآي آقم):)155367.

202 P

GESTION HALIMA SYNDIC
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

آأس الها : 91.111 دآهم
في) مؤآخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم تأسيس) ( بالرلاط) (2121 يولاو) (8
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة ويلتي)

تح ل يلخصائص يلتالاة):
 GESTION HALIMA (: يلتس اة)

.SYNDIC
يلهدف يالجت اعي):)يلحريسة.

 31 يلع اآة) (: يالجت اعي)  يملقر 
شاآع موالي يح د لوكالي،) (8 شقة)

حسان،)يلرلاط.

من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلتأسيس يلنهائي.

يلرأس ال):)91.111)دآهم مقس ة)
دآهم) (111 حصة من فئة) (911 إلى)

للحصة يلويحدة.
يلساد مح د حديدة)311)حصة)؛
يلساد مح د يلحرفي)311)حصة)؛
يلساد يبريهام يلريجي)311)حصة.
حديدة) مح د  يلساد  (: يلتساي1)

ويلساد مح د يلحرفي.
من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

31)ديس 10.
يلتجاآية) يملحك ة  (: يإليديع)
 2121 أكتولر) (18 بتاآيخ) بالرلاط 

تحت آقم)1184111.
يلسجل يلتجاآي آقم):)155365.

203 P

CASA AUTOMATION
ش.م.م

شركة ذيت مسؤولاة محدودة
برأس ال : 151.111 دآهم

يملقر يألسا�سي : 23، شاآع سادي 
بنوآ، إقامة يلزهريء، يلطابق يلثاني، 

آقم 12، عين برجا، يلديآ يلباضاء
ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بالديآ)
 2121 ديس 10) (17 بتاآيخ) يلباضاء)
ويلساد) بوعشرة  رالد  يلساد  باع 
يوسف لخريف على يلتويلي)511)سهم)
و1111)سهم على يلتويلي في يلشركة)
ياسين) يلدين  فخر  يلساد  يملذكوآة 
سهم ويلساد) (1111 بصفته مشت1يا)
 511 مشت1يا) بصفته  ياسين  يونس 
من) (7 سهم ولالتالي تم تعديل يملادة)

يلنظام يألسا�سي.
رالد) يلساد  يلشريكين  يستقالة 
لخريف) يوسف  ويلساد  بوعشرة 
ياسين) يلدين  فخر  يلساد  وتعاين 
غي1) ولفت1ة  للشركة  وحاد  ك سي1 

محدودة ولتوقاعه يلوحاد.
للشركة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلتجاآية) باملحك ة  يلضبط  بكتابة 
 759685 آقم) تحت  يلباضاء) بالديآ 

بتاآيخ)31)ديس 10)2121.
لل ستخلص ويلباان

204 P

FONCIERE TO
SARL AU

يملقر : ع اآة 1157 يلتقسام والد زعي1 
آقم 1، عين يلعودة

يلسجل يلتجاآي بت اآة آقم 132657
تغاي1 يلنظام يألسا�سي):)يلزيادة في)
آأس يملال عن طريق تعويض يلديون)
وتغاي1) يلدف   ويملستحقة  يلسائلة 

يلنظام يألسا�سي.
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
 2121 سبت 10) (31 بتاآيخ) يملنعقد 
 FONCIER TO SARL AU لشركة)
تقرآ) دآهم  (11.111 يلرأس ال) ذيت 

باإلج اع ما يلي):
)مساه ة)) (6 يملادتين)  تعديل 
بعد زيادة آأس يملال) )آأس يملال)) و7)
عن) بتعويض  دآهم  (91.111 ب بلغ)
دين سائل ومستحق يلدف  مصادق)
يلساد) لصالح  قافوني  محاسب  من 

تاشفين أوآحو.
للنظام) و7) (6 آقم) يملادة  تغاي1 

يألسا�سي.
لقد تم يإليديع بالسجل يلتجاآي)

تحت آقم)6688.
205 P

STE SOBAJ CAR
SARL

AU(CAPITAL 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : AV(EL(MAJD

 LOTISSEMENT(BAHJA 5 MAG 1
CYM, RABAT

RC : 124233 IF : 20765439
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

124233
 تفويت حصص

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
ت ت) (2121 يولاو) (21 في) يملؤآخ 
يملصادقة على تفويت يلسادة أولهري)
من) يجت اعاة  حصة  (251 موالتي)
يلساد) لفائدة  حصة  (1111 أصل)

باجي زكرياء.
زكرياء) باجي  يلساد   تفويت 
أصل) من  يجت اعاة  حصة  (751
1111)حصة لفائدة يلساد آزق هللا)

يلصالحي.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يولاو) (21 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)117723.

206 P

STEEL TRAVEZ
SARL AU

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة ذيت شريك ويحد

ب قت�سى عقد عرفي بسال بتاآيخ)
تم وض  يلقافون) ( (2121 أكتولر) (12

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة ذيت يلخصائص يلتالاة):

يلتس اة يالجت اعاة):

.STEEL TRAVEZ SARL AU 

يلهدف يالجت اعي):)

ويلج لة) بالتجزئة  يلتجاآة 

لل نتجات يلغذيئاة)؛

تفاوض.

سعاد) تجزئة  (: يالجت اعي) يملقر 

1)طريق) ألف شقة) (87 حجي،)ع اآة)

يملهدية،)سال.

يملدة يالجت اعاة):)99)سنة يبتديء)

من تاآيخ تأسيسها.

 111.111 (: يالجت اعي) يلرأس ال 

دآهم موزع على)1111)حصة من فئة)

111)دآهم للحصة وزعت ك ا يلي):

يلساد سفاان يلزهري)1111)حصة.

يلسنة يالجت اعاة):)تبتدأ من فاتح)

يناير إلى)31)ديس 10 من كل سنة.
يلزهري) يلساد سفاان  (: يلتساي1)

مسي1 وحاد للشركة ملدة غي1 محدودة.

تم إيديع يلسجل يلتجاآي ب كتب)

بالرلاط) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

آقم) تحت  (2121 أكتولر) (25 بتاآيخ)

.34765

207 P

AC SEW MAROC
ش.م.م شريك وحاد

تسجال يلشركة بالسجل يلتجاآي 
بطنجة

 AC«(1)-)على إثر فقل مقر يلشركة

شريك ش.م.م   »SEW MAROC



21871 الجريدة الرسميةعدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121) 

وحاد من مكناس، 22 من مكناس 45 

زفقة يلريزي يلسعادة إلى طنجة، 357 

حي يلصناعي كزفاية يلطابق يألآ�سي، 

يلغي1  يلعام  يلج    ب قت�سى  يملقرآ 

يلعادي ملساهمي يلشركة في 19 أبريل 

 AC SEW« شركة  سجلت   ،2121

في  وحاد  MAROC« ش.م.م شريك 

يلتجاآي بطنجة، يوم فاتح  يلسجل 

أكتولر 2121 تحت آقم 121479.

بقلم  يلقافوني  يإليديع  تم   -  2

يملحك ة يلتجاآية بطنجة بتاآيخ فاتح 

أكتولر 2121 تحت آقم 8615.
لإلشاآة ويلنشر

 Francisco Jose DA FONSECA(يملسي1):)يلساد

LOPES

208 P

GROUPEMENT JGHIDRAT
مج وعة ذيت يلنف  يالقتصادي

I)-)ب وجب عقد عرفي مؤآخ في)11 

ذيت) مج وعة  تأسيس  (2121 ماي)

يملويصفات) لها  يالقتصادي  يلنف  

يلتالاة):

 GROUPEMENT (: يلتس اة)

.JGHIDRAT

يألشغال) (: يالجت اعي) يلهدف 

يملختلفة أو يلبناء.

يالستغالل يلغابوي.

يلجوهرة) عين  (: يالجت اعي) يملقر 

سادي بورلخال تافلت.

يملدة):)99)سنة من تاآيخ يلتأسيس.

يملج وعة) تأسست  (: يلرأس ال)

بدون آأس ال.

يلساد) تعاين  (: يملج وعة) تساي1 

يلرفاعي) ويلساد  يح د  قشقاش 

مح د ك تصرفين لل ج وعة.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم  (- (II

يلضبط باملحك ة يالبتديئاة بتافلت)

سبت 10) (16 بتاآيخ) (218 آقم) تحت 

.2121
للنسخ ويلباان

يلوكال

209 P

STARBORN PERCEPTION
SARL AU

تأسيس شركة محدودة يملسؤولاة 
لشريك وحاد

مؤآخ) عرفي  عقد  ب قت�سى  (- (1

تم) قد  (،2121 ماي) (17 يوم) بسال،)

يملسؤولاة) محدودة  شركة  تأسيس 

لشريك وحاد ويلتي تح ل يلخصائص)

يلتالاة):

 STARBORN (: يلتس اة)

لشريك) ش.م.م.) (PERCEPTION

وحاد.
دآهم) (11.111 (: آأس ال يلشركة)

 111 حصة بث ن) (111 مقس ة على)

كلها) تكتتب  يلويحدة  للحصة  دآهم 

وتحرآ كلاا عند يالكتتاب.

شاآع فاس) (22 (: يملقر يالجت اعي)

شقة آقم)5)سال.

تطوير) (: يالجت اعي) يلهدف 

تكنولوجاا) مجال  في  نشاط  أي 

يلرق اة) ويلتكنولوجاا  ويملعلومات 

ويلتقناات يلحديثة.
حلول) ولا   وتطوير  برمجة 

تكنولوجاا يملعلومات.

يلحساب يلعلمي وتقاام يلباافات)

يلرق اة.

ويلدآيسات) يلباافات  تحلال 

ويملشوآة للشركات.

يلع لاات) ج ا   عامة  ولصفة 

يلتجاآية ويلصناعاة ويلطباة وشبه)

يلطباة ويلسااحاة ويملالاة ويلحرفاة)

ويلعقاآية) ويملنقولة  ويلزآيعاة 

ويلخدماة يملرتبطة بشكل مباشر أو)

بأي) أو  يلشركة  بغرض  مباشر  غي1 

صلة) ذيت  أو  م اثلة  أررى  أشااء)

تسهال) ذلك.) تفعل  أن  يحت ل  أو 

يمتديده أو تطويره.

من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلتأسيس يلنهائي.

تتض ن يلسنة) بشكل يستثنائي،)

منذ) يملنق�سي  يلوقت  يألولى  يملالاة 
تسجال يلشركة في يلسجل يلتجاآي)

حتى)31)ديس 10)2121.

يلساد) يلشركة  يسي1  (: يلتساي1)

36)زفقة) ع ر بريدة يلقاطن بالرلاط،)

مصعب يبن ع ي1 يلسوي�سي ويلحاملة)

آقم) يلوطناة  يلتعريف  لبطاقة 

.A638711

3)-)يالفدآيج في يلسجل يلتجاآي):)

سجلت يلشركة في يملحك ة يلتجاآية)

 16 يوم) (34451 آقم) تحت  بسال 

سبت 10)2121.
لإلشاآة ويلنشر

يلساد بريدة ع ر

210 P

LES PORTES DE L’OPTIQUE
SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

آأس الها 111.111 دآهم

مقرها يالجت اعي : 5 مكرآ ع اآة ب 

إقامة 3 ماآس - سال

ICE : 000101601000030

IF : 3379359 / RC : 13877

تفويت حصص
وتغاي1 يلشكل يلقافوني
وتعاين مسي1 جديد

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

ت ت) (2121 سبت 10) (27 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

تفويت يلساد إدآيس سادي) (- (1

من) يجت اعاة  حصة  (651 صفوين)

651)حصة ي تلكها في آأس ال) أصل)

بوشعاب) يلساد  لفائدة  يلشركة 

يلزآويلي بتاآيخ)27)سبت 10)2121.

من) يلقافوني  يلشكل  تغي1  (- (2

يملحدودة«) يملسؤولاة  ذيت  »شركة 

إلى)»شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)

ب ساهم وحاد«.

بوشعاب) يلساد  تعاين  (- (3

يليسر) بتجزئة  يلساكن  يلزآويلي 

طريق يلقناطرة) (4 فاال آقم) وزآقاء،)

يلوطناة) للبطاقة  ويلحامل  مهدية 

ك سي1) (AB88961 آقم) للتعريف 

جديد ملدة غي1 محددة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (18 بتاآيخ) بسال  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)957.

211 P

SLOW AND NASTY
SARL AU

يستثنائي) عام  ج    ب قت�سى 
قرآ) (15/11/2121 يلرلاط) في  حرآ 

 SLOW« للشركة) يلوحاد  يلشريك 

AND NASTY  SARL AU«))ما يلي):
تحويل يملقر يالجت اعي):)12)مكرآ)
يملحاط) (13 آقم) شقة  لبان  زفقة 
يلرلاط إلى)))زفقة يلبندقاة ع اآة آقم)

11)شقة)28)يملكتب يالول على يلا ين)

يلرلاط.
يلقافون) من  (4 يملادة) تعديل 

يألسا�سي للشركة.

تم يإليديع يلقافون بكتابة يلضبط)

باملحك ة يلتجاآية يلرلاط تحت آقم)

118512)بتاآيخ)26/11/2121.

212 P

RL FOOD
SARL

إغ إل فود
عقد تساي1 حر ألصل تجاآي 

RL FOOD إغ إل فود  
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

»إغ) يلشركة) أعطت  (31/18/2121
يلتجاآي)) بالسجل  يملسجل  إل فود«)

128695)باملحك ة يلتجاآية بالرلاط)
يلتجاآي) لألصل  يلحر  يلتساي1  حق 

يلكائن بشاآع جبل عاا�سي ع اآة آقم)

33)يلطابق يلسفلي يكديل يلرلاط.)

قولة) مالود  يلساد  لفائدة 

(،31/16/1975 بتاآيخ) يملزديد 

يلوطناة)) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 

يالفبعاث) بحي  ويلساكن  (GB45719
زفقة سادي عالل يلبحريوي آقم)216 

سال.

فاتح) من  تبتدئ  ( سنة) ملدة 

11/19/2121)إلى)11/19/2122.

213 P
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SAMPI GARD
SARL

آأس الها : 131.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : 61 تجزئة يملحاط 

يلطابق يلثاني يلشقة آقم 3 ت اآة

بت اآة،) عرفي  عقد  ب قت�سى 

قرآ شركاء) (،2121 أكتولر) (7 بتاآيخ)

ما) ش.ذ.م.م.) كاآد«) »سامبي  شركة)

يلي):

من) يالجت اعي  يملقر  تحويل  (- (1

يلثاني) يلطابق  يملحاط  تجزئة  (61«

يلشقة آقم)3)ت اآة«)إلى)»)حي يملنصوآ)

25)ع اآة ي) يلذهبي إقامة فخالة آقم)

يلشقة)9)يستوديو)2)ت اآة«.

 111 بقا ة) حصة  (311 با ) (- (2

دآهم) (31.111 ب بلغ) للحصة  دآهم 

من طرف يلسادة هدى آودين لفائدة)

يلسادة يلزهريء)يل10كي.

3)-)تعديل يلقافون يألسا�سي.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

6674)في) يالبتديئاة بت اآة تحت آقم)

25)أكتولر)2121.

214 P

 GROUPE SCOLAIRE AAHED

DARWA PRIVE
SARL

مج وعة مديآس عهد يلدآوة 

يلخاصة ش.م.م

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تجزئة رديجة 2، بقعة 7، يلدآوة، 

برشاد

يلسجل يلتجاآي 4857

وفاة شريك
يملصادقة على يلقافون يألسا�سي

يلج  ) محضر  ب قت�سى  (- (1

برشاد) في  يملنعقد  يالستثنائي  يلعام 

لشركة) (2121 أغسطس) (19 بتاآيخ)

يلدآوة) عهد  مديآس  »مج وعة 

يملسؤولاة  ذيت  شركة  يلخاصة« 

 1.111.111 آأس الها  يملحدودة، 

دآهم تقرآ ما يلي :

تسجال وفاة أحد شركاء يلشركة 

يملرحوم عبد هللا يلح ديني.

تغاي1 يلفصول 6 و 7 من يلقافون 

يألسا�سي للشركة.

يملصادقة ويقريآ يلقافون يألسا�سي 

يلجديد.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم  (- (2

يلضبط باملحك ة يالبتديئاة ب10شاد)

آقم) تحت  (2121 أكتولر) (12 بتاآيخ)

.1251

باان مختصر

215 P

INSTITUT OKAD

SARL

معهد عكاظ ش.م.م

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

زفقة 9 تجزئة يلنصر ويامنة، سادي 

مومن، آقم 32، يلديآ يلباضاء

يلسجل يلتجاآي 111587

وفاة شريك
يملصادقة على يلقافون يألسا�سي

1)-)ب قت�سى محضر يلج   يلعام)

يالستثنائي يملنعقد في يلديآ يلباضاء)

لشركة) (2121 أغسطس) (18 بتاآيخ)

»معهد عكاظ« شركة ذيت يملسؤولاة 

 1.111.111 آأس الها  يملحدودة، 

دآهم تقرآ ما يلي :

تسجال وفاة أحد شركاء يلشركة 

يملرحوم عبد هللا يلح ديني.

تغاي1 يلفصول 6 و 7 من يلقافون 

يألسا�سي للشركة.

يملصادقة ويقريآ يلقافون يألسا�سي 

يلجديد.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم  (- (2

بالديآ) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

 2121 أكتولر) (18 بتاآيخ) يلباضاء)

تحت آقم)796926.
باان مختصر

216 P

SOCIETE ESPACE ADAMA
SARL

شركة إسباس عظ ة ش.م.م

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

ب شاآك وحاد

61، شاآع لالياقوت زيوية مصطفى 

يملعاني يلطابق 2 يلرقم 62، يلديآ 

يلباضاء

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

مؤآخ) عرفي  عقد  ب قت�سى  (- (1

يولاو) فاتح  بتاآيخ  يلباضاء) يلديآ  في 

يلتأسي�سي) يلقافون  وض   تم  (2121

محدودة) مسؤولاة  ذيت  لشركة 

ب شاآك وحاد ذيت يمل يزيت يلتالاة :

عظ ة  إسباس   : يلتس اة 

.(ESPACE ADAMA(

يلهدف يالجت اعي : ترلاة يملوي�سي.

 : يملاشاة  وترلاة  يملاشاة  تجاآة 

يألبقاآ، يألغنام ويلدويجن يلبلدي.

يلزآيعاة  يألآي�سي  يستغالل 

يلقطاع  في  يالستث اآيت  وتحقاق 

يلزآيعي.

منتجات  في  ويملتاجرة  تسويق 

يأللبان وج ا  يملنتجات يلزآيعاة.

يلع لاات  كل  عامة  ولصفة 

يملالاة،  يلصناعاة،  يلتجاآية، 

بطريقة  يملرتبطة  ويملنقولة  يلعقاآية 

من  بأي  مباشرة  غي1  أو  مباشرة 

يألهديف يملبينة أعاله ويلتي ت كن من 

تن اة يلشركة.

شاآع   ،61  : يالجت اعي  يملقر 

يملعاني،  مصطفى  زيوية  لالياقوت 

يلطابق 2، آقم 62، يلديآ يلباضاء.

يملدة : 99 سنة يبتديء من تاآيخ 

يلتأسيس.

في  محدد  يلرأس ال   : يلرأس ال 

 1.111 إلى  111.111 دآهم مقس ة 

للحصة  دآهم   111 فئة  من  حصة 

يلويحدة ج اعها محرآة ومسندة إلى :

 1.111  : يلساد يلحسن أرطاب 

حصة.

يلقافوني  لالحتااط   %5  : يألآلاح 
يلشركاء سويء  تقدير  ويلباقي حسب 

يوزع أو ينقل.
مسي1  بصفة  تعاين   : يلتساي1 
يلساد  محددة  غي1  وملدة  للشركة 

يلحسن أرطاب.
بكتابة  يلقافوني  يإليديع  تم   -  2
بالديآ  يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 
 2121 أكتولر   25 بتاآيخ  يلباضاء 

تحت آقم 797398.
3 - تم تسجال يلشركة بالسجل 
آقم  تحت  يلباضاء  بالديآ  يلتجاآي 

.519987
باان مختصر

217 P

STE IP BRIDGE
SARL

شركة إب بريدج ش.م.م
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

ب شاآك وحاد
61، شاآع لالياقوت زيوية مصطفى 

يملعاني يلطابق 2 يلرقم 62،
 يلديآ يلباضاء

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

1)-)ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ في)
سبت 10) (27 بتاآيخ) يلباضاء) يلديآ 
يلتأسي�سي) يلقافون  وض   تم  (2121
محدودة) مسؤولاة  ذيت  لشركة 
ب شاآك وحاد ذيت يمل يزيت يلتالاة :

 IP( بريدج  إب   : يلتس اة 
.(BRIDGE

يلهدف يالجت اعي : شركة أع ال 
يلك باوتر.

تدقاق، يستشاآة، صاافة وتركاب 
تدآيب  يملعلومات،  تكنولوجاا 
تكنولوجاا  هندسة  يملستخدمين، 
يملعلومات، ح اية أفظ ة يملعلومات.

ردمات وأع ال تقناة يملعلومات 
وكابالت  يألمن،  رزيفات   : يملختلفة 
وكابالت  ويلتوصال،  يملوق ، 
أجهزة  وقااسات  يلشبكات، 
ويلدآيسات،  لالتصاالت،  يلك باوتر 

وإنشاء يلشبكات وتركابها.
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يلع لاات  كل  عامة  ولصفة 

يملالاة،  يلصناعاة،  يلتجاآية، 

بطريقة  يملرتبطة  ويملنقولة  يلعقاآية 

من  بأي  مباشرة  غي1  أو  مباشرة 

ت كن  ويلتي  أعاله  يملبينة  يألهديف 

من تن اة يلشركة.

شاآع   ،61  : يالجت اعي  يملقر 

يملعاني،  مصطفى  زيوية  لالياقوت 

يلطابق 2، آقم 62، يلديآ يلباضاء.

يملدة : 99 سنة يبتديء من تاآيخ 

يلتأسيس.

في  محدد  يلرأس ال   : يلرأس ال 

 1.111 إلى  111.111 دآهم مقس ة 

للحصة  دآهم   111 فئة  من  حصة 

يلويحدة ج اعها محرآة ومسندة إلى :

ياسين  مح د  موالي  يلساد 

لخضر : 1.111 حصة.

يلقافوني  لالحتااط   %5  : يألآلاح 

يلشركاء سويء  تقدير  ويلباقي حسب 

يوزع أو ينقل.

مسي1  بصفة  تعاين   : يلتساي1 

يلساد  محددة  غي1  وملدة  للشركة 

موالي مح د ياسين لخضر.

بكتابة  يلقافوني  يإليديع  تم   -  2

بالديآ  يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

 2121 أكتولر   25 بتاآيخ  يلباضاء 

تحت آقم 797399.

3 - تم تسجال يلشركة بالسجل 

آقم  تحت  يلباضاء  بالديآ  يلتجاآي 

.519989
باان مختصر

218 P

MARIBAT
SARL

شركة محدودة يملسؤولاة

آأس الها 25.111.111 دآهم

يملقر يلعام : يملج   يلصناعي 

للنويصر »SAPINO« يلديآ يلباضاء

غي1) يلعام  يلج    قريآ  ب قت�سى 

يلعادي،)يملنعقد ب قر يلشركة بتاآيخ)

21)سبت 10)2121،)قرآ شركاء)شركة)

»MARIBAT SARL«)ما يلي):

شركاء) أحد  بوفاة  يإلقريآ  (- (1
يلشركة)»يلفقاد مزون عبد يلسالم«)
يإلآيثة) وعقد  يلوفاة  شهادة  حسب 
يملويفقة) يلوآثة،) طرف  من  يملنجز 
كشركاء) يلشرعاين  وآثته  على 
يلحصص) وتوزي   للشركة  جدد 
يلشركة) آأس ال  من  ي تلكها  يلتي 
تبلغ) ويلتي  يلشرعاين  يلوآثة  على 

111.111)حصة.
شكل) على  بالتفويت  يإلقريآ  (- (2
يلشرعاين،) يلوآثة  بين  صدقة 
ويملويفقة) ذلك  على  يملصادقة 
للحصص) يلجديد  يلتقسام  على 

يالجت اعاة بانهم.
من) (8 و) (7 يلبندين) تعديل  (- (3

يلقافون يألسا�سي للشركة.
4)-)إلغاء)صالحاات يملسي1 يملتوفى)
برفقة) للشركة  جديد  مسي1  وتعاين 

يملسي1 يلحالي.
5)-)تحديث يلتوقا  يالجت اعي.

من يلقافون) (33 تعديل يلبند) (- (6
يألسا�سي للشركة.

7)-)إعطاء)يلصالحاات.
يلقافوني) يإليديع  تم  وقد 
يلباضاء) للديآ  يلتجاآية  باملحك ة 
تحت آقم) (2121 29)سبت 10) بتاآيخ)

.794611
219 P

PLANET BATTERY
SARL

شركة محدودة يملسؤولاة
آأس الها 5.111.111 دآهم

يملقر يلعام : 627، شاآع يباشعاب 
يلدكالي، يدآيساة 2 - يلديآ يلباضاء

ب قت�سى محضر يلج   يلعام غي1)
يلعادي،)يملنعقد ب قر يلشركة بتاآيخ)
21)سبت 10)2121،)قرآ شركاء)شركة)

»PLANET BATTERY«)ما يلي):
شركاء) أحد  بوفاة  يإلقريآ  (- (1
يلشركة)»يلفقاد مزون عبد يلسالم«)
يإلآيثة) وعقد  يلوفاة  شهادة  حسب 
يملويفقة) يلوآثة،) طرف  من  يملنجز 
جدد) يلشرعاين كشركاء) وآثته  على 
يلتي) يلحصص  وتوزي   للشركة 
على) يلشركة  آأس ال  من  ي تلكها 
 25.111 يلوآثة يلشرعاين ويلتي تبلغ)

حصة.

على شكل) بالتفويت  يإلقريآ  (- (2

يلشرعاين،) يلوآثة  بين  صدقة 

ويملويفقة) ذلك  على  يملصادقة 

للحصص) يلجديد  يلتقسام  على 

يالجت اعاة بانهم.

من) (8 و) (7 يلبندين) تعديل  (- (3

يلقافون يألسا�سي للشركة.

4)-)إلغاء)صالحاات يملسي1 يملتوفى)

برفقة) للشركة  جديد  مسي1  وتعاين 

يملسي1 يلحالي.

5)-)تحديث يلتوقا  يالجت اعي.
من يلقافون) (33 تعديل يلبند) (- (6

يألسا�سي للشركة.

7)-)إعطاء)يلصالحاات.

يلقافوني) يإليديع  تم  وقد 

يلباضاء) للديآ  يلتجاآية  باملحك ة 

تحت آقم) (2121 29)سبت 10) بتاآيخ)

.794619

220 P

DELISCOM
SARL

شركة محدودة يملسؤولاة
آأس الها 3.111.111 دآهم

يملقر يلعام : 13، حي ألحجاآي، 
شاوية - يلعاون

يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 

 21 بتاآيخ) يملنعقد  يلعادي،) غي1 

شركة) شركاء) قرآ  (،2121 سبت 10)

»DELISCOM SARL«)ما يلي):

شركاء) أحد  بوفاة  يإلقريآ  (- (1

يلشركة)»يلفقاد مزون عبد يلسالم«)

يإلآيثة) وعقد  يلوفاة  شهادة  حسب 

يملويفقة) يلوآثة،) طرف  من  يملنجز 

جدد) يلشرعاين كشركاء) وآثته  على 

يلتي) يلحصص  وتوزي   للشركة 

على) يلشركة  آأس ال  من  ي تلكها 

 15.111 يلوآثة يلشرعاين ويلتي تبلغ)

حصة.

على شكل) بالتفويت  يإلقريآ  (- (2

يلشرعاين،) يلوآثة  بين  صدقة 

ويملويفقة) ذلك  على  يملصادقة 

للحصص) يلجديد  يلتقسام  على 

يالجت اعاة بانهم.

من) (7 و) (6 يلبندين) تعديل  (- (3

يلقافون يألسا�سي للشركة.

4)-)إلغاء)صالحاات يملسي1 يملتوفى)

برفقة) للشركة  جديد  مسي1  وتعاين 

يملسي1 يلحالي.

5)-)تحديث يلتوقا  يالجت اعي.

من يلقافون) (14 تعديل يلبند) (- (6

يألسا�سي للشركة.

7)-)إعطاء)يلصالحاات.

وقد تم يإليديع يلقافوني باملحك ة)

  8 بتاآيخ) يلعاون  ملدينة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)3146.

221 P

BLINKIT SOLUTIONS

SARL

شركة محدودة يملسؤولاة

آأس الها 311.111 دآهم

 ROMANDIE« يملقر يلعام : مبنى

A« يلطابق يلثامن، شقة آقم 117، 

تقاط  شاآع بي1 أفزآين وزفقة لاباا - 

يلديآ يلباضاء 

يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 

يلشركة) ب قر  يملنعقد  يلعادي،) غي1 

شركاء) قرآ  (،2121 ماي) (21 بتاآيخ)

شركة)»BLINKIT SOLUTIONS«)ما)

يلي):

تفويت) على  يملصادقة  (- (1

يلشركاء) بين  يالجت اعاة  يلحصص 

وتج اعهم في أيدي شريك ويحد.

يلقافون) ومالئ ة  تحديث  ( (- (2

يألسا�سي للشركة تبعا لتحويل يلشكل)

يلقافوني للشركة من شركة محدودة)

محدودة) شركة  إلى  يملسؤولاة 

يملسؤولاة ذيت شريك يلوحاد.

3)-)إعطاء)يلصالحاات.

وقد تم يإليديع يلقافوني باملحك ة)

  29 بتاآيخ) يلباضاء) للديآ  يلتجاآية 

يوفاو)2121)تحت آقم)784653.

222 P
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BLINKIT SOLUTIONS
SARL AU

شركة محدودة يملسؤولاة ذيت 
يلشريك يلوحاد

آأس الها 311.111 دآهم
 ROMANDIE« يملقر يلعام : مبنى

A« يلطابق يلثامن، شقة آقم 117، 
تقاط  شاآع بي1 أفزآين وزفقة لاباا - 

يلديآ يلباضاء 
يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 
يلشركة) ب قر  يملنعقد  يلعادي،) غي1 
قرآ) (،2121 يولاو) (14 بتاآيخ)
 BLINKIT« لشركة) يلوحاد  يلشريك 

SOLUTIONS«)ما يلي):
ب بلغ) يلشركة  آأس ال  آف   (- (1
711.111)دآهم لانتقل من)311.111 
دآهم إلى)1.111.111)دآهم عن طريق)
يجت اعاة) حصة  (7.111 إصديآ)
للحصة) دآهم  (111 بقا ة) جديدة 
يلويحدة حرآت كلها بويسطة يألآلاح)

يملؤجلة.
من) (8 و) (7 يلبندين) تعديل  ( (- (2

يلقافون يألسا�سي للشركة.
3)-)تحديث يلتوقا  يالجت اعي.

4)-)إعطاء)يلصالحاات.
وقد تم يإليديع يلقافوني باملحك ة)
  21 بتاآيخ) يلباضاء) للديآ  يلتجاآية 

يولاو)2121)تحت آقم)787711.
223 P

YOURAN
SARL

شركة محدودة يملسؤولاة 
آأس الها 111.111 دآهم

يملقر يلعام : إقامة دياآ يالفدلس 
GH1، ع اآة 1، يملحل آقم 3، 

بوسكوآة - يلديآ يلباضاء 
يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 
يلشركة) ب قر  يملنعقد  يلعادي،) غي1 
بتاآيخ)13)سبت 10)2121،)قرآ شركاء)

شركة)»YOURAN SARL«)ما يلي):
ب بلغ) يلشركة  آأس ال  آف   (- (1
451.111)دآهم لانتقل من)111.111 
دآهم عن طريق (551.111 دآهم إلى)

يجت اعاة) حصة  (4.511 إصديآ)  
للحصة) دآهم  (111 بقا ة) جديدة 
يلويحدة حرآت كلها بويسطة يلديون)
يلحساب) على  ويلنافدة  يملؤكدة 

يلجاآي للشركة.
من) (8 و) (7 يلبندين) تعديل  ( (- (2

يلقافون يألسا�سي للشركة.
يألسا�سي) يلقافون  تحديث  (- (3

للشركة.
4)-)إعطاء)يلصالحاات.

وقد تم يإليديع يلقافوني باملحك ة)
  21 بتاآيخ) يلباضاء) للديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797152.
224 P

BAYLIS
SARL AU

في) يالستثنائي  يلعام  للج    تبعا 
محدودة) للشركة  يالجت اعي  يملقر 
يملسؤولاة لشريك وحاد قرآ ما يلي):

 1111 قرآ يلساد عازم ياسر با )
حصة يجت اعاة يلتي ي لكها للساد)

هشام مفضل.
من) ياسر  عازم  يلساد  يستقالة 
يلساد هشام) وتعاين  يلشركة  إديآة 

مفضل مديري لها.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 
يلرقم) تحت  (2121 5)أكتولر)

.795219
224P مكرر

TRSB
SARL AU

في) يالستثنائي  يلعام  للج    تبعا 
محدودة) للشركة  يالجت اعي  يملقر 
يملسؤولاة لشريك وحاد قرآ ما يلي):

 1111 قرآ يلساد عازم ياسر با )
حصة يجت اعاة يلتي ي لكها للساد)

مريد مكت�سي باهلل.
من) ياسر  عازم  يلساد  يستقالة 
مريد) يلساد  وتعاين  يلشركة  إديآة 

مكت�سي باهلل مديري لها.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 
يلرقم) تحت  (2121 5)أكتولر)

.795216

225 P

MEGA QUICK
SARL AU

في) يالستثنائي  يلعام  للج    تبعا 
محدودة) للشركة  يالجت اعي  يملقر 
يملسؤولاة لشريك وحاد قرآ ما يلي):

قرآ يلساد علي يلسامي با )1111 
حصة يجت اعاة يلتي ي لكها للساد)

هشام مفضل.
يستقالة يلساد علي يلسامي من)
يلساد هشام) وتعاين  يلشركة  إديآة 

مفضل مديري لها.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 
يلرقم) تحت  (2121 4)أكتولر)

.117981
226 P

ALTA NEGOCE
SARL AU

في) يالستثنائي  يلعام  للج    تبعا 
محدودة) للشركة  يالجت اعي  يملقر 
يملسؤولاة لشريك وحاد قرآ ما يلي):

قرآت يلسادة حااة يلسامي با )
حصة يجت اعاة يلتي ت لكها) (1111

للساد مريد مكت�سي باهلل.
يلسامي) يوسف  يلساد  يستقالة 
من إديآة يلشركة وتعاين يلساد مريد)

مكت�سي باهلل مديري لها.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 
يلرقم) تحت  (2121 4)أكتولر)

.117977
227 P

CLINIMED
SARL AU

في) يالستثنائي  يلعام  للج    تبعا 
محدودة) للشركة  يالجت اعي  يملقر 
يملسؤولاة لشريك وحاد قرآ ما يلي):

 1111 قرآ يلساد عازم ياسر با )
حصة يجت اعاة يلتي ي لكها للساد)

مح د ح اض.
من) ياسر  عازم  يلساد  يستقالة 
يلساد مح د) وتعاين  يلشركة  إديآة 

ح اض مديري لها.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

يلرقم) تحت  (2121 5)أكتولر)

.795215

228 P

STE FOOTBALL RABAT
SARL AU

 Ancienne(Carrière(Haj(Omar,

 Zone(Industrielle(Ouad(Ykam,

Ain(Atiq - Temara

إعالن عن رفض في يلرأس ال 
يالجت اعي

يالستثنائي) يملحضر  ب قت�سى 

 2121 أكتولر) (26 بتاآيخ) يملؤآخ 

 2121 أكتولر) (26 بتاآيخ) ويملسجل 

 RE44311 آقم) تحت  بالرلاط 

قرآ) (،OR35848 DV12966

يملذكوآة) للشركة  يلوحاد  يملساهم 

أعاله ما يلي):

يالجت اعي) يلرأس ال  رفض 

يالجت اعي) يلرأس ال  يصبح  بحاث 

 1.611.111 دآهم عوض) (961.111

دآهم بامتصاص يلعجز يملت1يكم.

تحديث أصول يلشركة.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم  قد 

بالرلاط) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

تحت آقم)118571)بتاآيخ)27)أكتولر)

.2121

229 P

STE CAFE BELGHAZI
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

بشريك وحاد
آأس ال يلشركة : 111.111 دآهم

آقم 7 زفقة ديلاا حي يلشاخ يملفضل 

سال

يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 

 CAFE شركة) لشركاء) يالستثنائي 

يملسؤولاة  ذيت  شركة   BELGHAZI

يملنعقد  وحاد  بشريك  يملحدودة 

بتاآيخ 11 أكتولر 2121 تم يالتفاق 

على ما يلي :
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تحويل يملقر يالجت اعي : 

من : آقم 7 زفقة ديلاا حي يلشاخ 

يملفضل سال.

إلى : يملتجرين 3 و 4 مشروع باتي 

 GH2-GH1 يلسكناة  يملج وعة 

ع اآة 36 عامر يلعاايدة سال.

إعادة صااغة يلقافون يألسا�سي.

يلتجاآي  بالسجل  يلتقااد  تم 

باملحك ة يالبتديئاة بسال تحت آقم 

.34191
ب ثابة مقتطف ولاان

230 P

MAFRAN ENERGIES 

ET SOURCING

SARL AU

آأس الها : 111.111 دآهم

مقرها يالجت اعي : يلشقة 21 يلطابق 

6 إقامة  أمي1ة 2 زفقة أبو يلحسن 

يملريني مكناس، عنوين يلتصفاة: 

يلزفقة 6 فاال آقم 5 يلطابق 1

حي بلي1

يلسجل يلتجاآي عدد 42359

يلعام) يلج    مديوالت  ب قت�سى 

 MAFRAN ENERGIES يالستثنائي)

بشريك) م  م  ش  (ET SOURCING

2121،)تقرآ) 15)أكتولر) ويحد بتاآيخ)

ما يلي):

يلتصفاة) حصالة  على  يملويفقة 

بتاآيخ)15)أكتولر)2121.

يلعلج) هللا  عبد  يلساد  يبريء)

لشركة) ك صفي  ملهامه  بالنسبة 

 MAFRAN ENERGIES ET

SOURCING)ش م م بشريك ويحد)

بدون شرط وال تقاد وإنهاء)يلتصفاة)

بتاآيخ)15)أكتولر)2121.

تم يإليديع يلقافوني لدى يملحك ة)

أكتولر) (15 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121،)تحت آقم)333.

231 P

STE THE BEST PETS
SARL

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
(،2121 أغسطس) (8 بتاآيخ) يلرلاط 
قد تم تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة)

يملحدودة.
.THE BEST PETS(:(يلتس اة

وشريء) با   (: يالجتاعي) يلهدف 
يلحاويفات يأللافة.

توزي  أغذية يلحاويفات يأللافة.
يستي1يد وتصدير.

آأس ال يلشركة):)111.111)دآهم)
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

111)دآهم للحصة يلويحدة.
يلساد برحوم يبريهام)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
511)حصة) ( يلساد بوفري يوسف)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلتأسيس يلنهائي أي من تاآيخ وض )

يلسجل يلتجاآي.
من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)
31)ديس 10 من كل سنة ما عدي يلسنة)

يألولى تبتدئ من تاآيخ يلتسجال.
يملقر):)ع اآة)31)شقة آقم)8)زفقة)
يلرلاط) لوكالي حسان  موالي يح د 

11111،)يملغرب.
يملسي1):)برحوم يبريهام.

(: يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  آقم 
.154833

232 P

KHALILBATI
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

ذيت شريك وحاد
عنوين مقرها يالجت اعي : 211 زفقة 
مصطفى يملعاني يلطابق يألول شقة 

6 يلديآ يلباضائ يملغرب
آقم يلسجل يلتجاآي 521113

في مؤآخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
2121،)تم يعديد يلقافون) أكتولر) (5 
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة):
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
شريك) ذيت  يملحدودة  يملسؤولاة 

وحاد.

متبوعة) (: يلشركة) تس اة 
تس اتها) ب ختصر  يالقتضاء) عند 

.KHALILBATI
أشغال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبناء.
عنويم يملقر يالجت اعي):)211)زفقة)
مصطفى يملعاني يلطابق يألول شقة)6 

يلديآ يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة)99)سنة.
 111.111 يلشركة) آأس ال  مبلغ 
دآهم مقسم إلى)1111)حصة م لوكة)

كلها للسادة ع ريني حسنى شا اء.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس ال 

ملسي1ي يلشركة.
يلسادة ع ريني حسنى شا اء)آقم)

.AD144419(يلبطاقة يلوطناة
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
بتاآيخ يلباضاء) بالديآ   يلتجاآية 
طريق) عن  (،2121 أكتولر) (25  
وسجلت) لالستث اآ  يلجهوي  يملكتب 
يلشركة بالسجل يلتجاآي تحت آقم)

.521.113
233 P

 STE CEDRIC GRAULET
PARIS

SARL AU
يلسجل يلتجاآي : 117519

يملقر يالجت اعي : آقم 12 شاآع 
يلنخال حي يلرياض يلرلاط

بتاآيخ) يلعرفي  يلعقد  ب قت�سى 
ويملسجل بتاآيخ) (،2121 9)أغسطس)

19)أغسطس)2121.
تم من رالله إتخاد يلقريآ يبتي):

للشركة) يالجت اعي  يملقر  تغاي1 
من محل)1)و2)آقم)1653)أمل)5)حي)
يلفتح يلرلاط إلى يملقر يلجديد آقم)12 

شاآع يلنخال حي يلرياض يلرلاط.
تغاي1))يلنشاط يالجت اعي للشركة)
مطعم) مشغل  (: أنشطة جديدة) إلى 
مخ0زة حلويات،) مقهى وأيس كريم،)
يلغذيئاة،) يملنتجات  با   م ون،)

تجاآة،)يستي1يد وتصدير.

يألسا�سي) يلقافون  تحديث 
للشركة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (25 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)9813.
يلسجل يلتجاآي آقم)117519.

234 P

ديوين يالستاذة إي ان ج جي

موثقة ب0ن سلا ان

شاآع يلحسن يلثاني،)يلع اآة)41،)يلطابق)2،)

يلرقم)5

DIYAR AMINE
شركة محدودة يملسؤولاة
آأس الها : 111.111 دآهم

مقرها : يلديآ يلباضاء 15، زفقة باي1 
باآين سادي بلاوط

سجلها يلتجاآي آقم : 261827
للج  ) آسمي  محضر  ب قت�سى 
تلقته يألستاذة) يلعادي،) يلغي1  يلعام 
ببنسلا ان) موثقة  ج جي  إي ان 
أغسطس) و31) يوفاو  (4 بتويآيخ)
شركة) أمين  دياآ  لشركة  (،2121
يلشركاء) ويفق  يملسؤولاة  محدودة 
على أن يتصدق يلساد عباس مر�سي)
لفائدة حفدته يبنسة زينب مر�سي،)
يبنسة رديجة مر�سي يلساد سعد)
مر�سي ويألنسة رولة مر�سي لحسابه)
يلحصص) ملج وع  وكذلك  يلجاآي 
يلشركة) في  له  يملنجزة  يالجت اعاة 
 18.34 يملس اة دياآ أمين ويملقدآة في)

يسهم مقس ة على يلشكل يلتالي):
يبنسة زينب مر�سي)3.78)أسهم.

 3.78 مر�سي) رديجة  يالنسة 
أسهم.

يالنسة رولة مر�سي)3.78)يسهم.
يلساد سعد مر�سي)7)أسهم.

حاث أن يلصدقة يملذكوآة أعاله)
تم إبريمها بين يلساد عباس مر�سي)
رديجة،) )زينب،) مر�سي) ويالروة 

سعد ورولة).
توثاقي) صدقة  عقد  ب قت�سى 
ج جي،) إي ان  يألستاذة  تلقته 
يوفاو (4 بتاآيخ) ببنسلا ان   موثقة 

)و)31)أغسطس)2121.
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بكتابة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
بالديآ) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 
(،2121 أكتولر) (18 بتاآيخ) يلباضاء)

تحت آقم)797165.
235 P

ل ب و ايموبيليي
شركة ذيت مسؤولاة محدودة

آيس الها يالجت اعي : 11.111 دآهم
يملقر يالجت اعي : مكتب 219 فضاء 

باكي زيوية زفقة مح د س احة 
وزفقة باي1 باآون يلديآ يلباضاء
يلرف  من آأس ال يلشركة من 

11.111 دآهم إلى 111.111 دآهم
يلعام يالستثنائي) يلج    ب وجب 
(،2121 سبت 10) (15 بتاآيخ) يملنعقد 
لشركة ل ب و إي ولالي،)شركة ذيت)
مسؤولاة محدودة آأس الها)11.111 
يلكائن مقرها بالديآ يلباضاء) دآهم،)
زفقة) زيوية  باكي  فضاء) (219 مكتب)
مح د س احة وزفقة باي1 باآون،)قرآ)

يلشركاء)ما يلي):
 11.111 آف  آأس ال يلشركة من)
بويسطة) دآهم،) (111.111 دآهم إلى)
911)حصة فقدية يجت اعاة) إصديآ)
دآهم للحصة) (111 جديدة من فئة)
وحرآت) يكتتبت  قد  يلويحدة،)

بكاملها.
يملويفقة على شريك جديد.

تعديل يلبندين)6)و7)من يلقافون)
يألسا�سي للشركة.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  وتم 
بالديآ) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 
(،2121 أكتولر) (12 بتاآيخ) يلباضاء)

تحت آقم)796314.
236 P

يئت افاة يس شهد لالستشاآة

يلهاتف):)1522611741

يلفاكس):)1522621741

AREO-C
تصحاح يسم يلساد سلا ان 

يلشحومي
تحاين يلنظام يألسا�سي للشركة

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
بحد) (2121 أغسطس) (25 بتاآيخ)

يلسويلم قرآ يلشركاء)ما يلي):

يلساد) السم  إضافي  تصحاح 
يملشاآك) يملدير  شحومي  سلا ان 
سلا ان) يلساد  لاصبح  للشركة 
لابي) يلشحومي  سلا ان  سا�سي 

.BE63474N(يلجنساة آقم يالقامة

تحاين يلنظام يألسا�سي للشركة.
كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 
بتاآيخ ب10شاد  يالبتديئاة   يملحك ة 
يإليديع) آقم  (2121 سبت 10) (28  

.1196/2121
237 P

LIL CONSULTING
SARL AU
الحل املسبق

يلعام) يلج    مديوالت  إثر  على 
يالستثنائي يملنعقدة))بتاآيخ)23)يولاو)
2121،)قرآ يملساهم يلوحاد لشركة)

LIL CONSULTING)ما يلي):
يلحل يملسبق للشركة.

تعاين يلساد مح د لحلو للقاام)
ب ه ة يلحل يلنهائي للشركة.

شاآع) (2 (: يلشركة) مقر  تعاين 
 21361 يملستشفاات) حي  بك انس 

يلديآ يلباضاء)ك قر لحلها يلنهائي.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
آقم) تحت  يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

33129)بتاآيخ)23)سبت 10)2121.
238 P

MOUSSE MEDIC
شركة محدودة يملسؤولاة
آأس الها : 111.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : آقم 12 إقامة 
يلنجاح حي يملنصوآ يلذهبي ت اآة

تأسيس) تم  عرفي  عقد  ب وجب 
شركة) (MOUSSE MEDIC شركة)
أكتولر) (6 بتايخ) يملسؤولاة  محدودة 

.2121
ذيت يمليزيت يلتالاة):

با  يألثاث ويملعديت يملنزلاة.
من) مكون  يلشركة  آأس ال 
 1111 إلى) مقسم  دآهم  (111.111
للحصة) دآهم  (111 فئة) من  حصة 

مقس ة على يلشكل يلتالي):

بوفوة) يح د  يلشكر  عبد  يلساد 
711)حصة.

 311 هديبل) صوفاا  يلسادة 
حصة.

محددة) غي1  ملدة  مسي1ة  يلشركة 
من طرف يلساد عبد يلشكر يح د)

يوفوة.
مدة يلشركة):)محددة في)99)سنة)
يبتديء)من تاآيخ تسجالها في يلسجل)

يلتجاآي.
باملحك ة) يلشركة  تسجال  تم 
أكتولر) (18 بتاآيخ) بت اآة  يالبتديئاة 

2121،)تحت آقم)134455.
239 P

SOMA DOC
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
فاال آقم 11 قطاع 1 زفقة كافاتاا

حي يلرياض يلرلاط يملغرب
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

155133
في) مؤآخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يولاو) (5
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة):
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  (: يلشركة) تس اة 
 SOMA ب ختصر تس اتها) يالقتضاء)

.DOC
غرض يلشركة بإيجاز):)مستلزمات)

يملكتب بالج لة.
:)فاال آقم) عنوين يملقر يالجت اعي)
1)زفقة كافاتاا حي يلرياض) 11)قطاع)

يلرلاط،)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 يلشركة) آأس ال  مبلغ 

دآهم مقسم كالتالي):
حصة) (411 يلساد يلدزيري فبال)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
يلساد يلدزيري ياسي1)311)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
 311 (: يلويدي) يلدزيري  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركة.

(: عنويفه) فبال  يلدزيري  يلساد 

فزدي) إقامة  مسكين  بني  زفقة  (38

يلسوي�سي يلرلاط.

وعنويفه) ياسر  يلدزيري  يلساد 

إقامة يلزيزينة دييتي) (4 ع اآة ي شقة)

بلعربي يلسوي�سي يلرلاط.

وعنويفه) يلويدي  يلدزيري  يلساد 

شاآع مح د يلسادس زفقة ييت) (51

باها يلسوي�سي يلرلاط.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يالس اء)

ومويطن مشت1ي يلشركة.

يلساد كرفال آشاد وعنويفه ح)3 

آقم)91)ح ي م يلرلاط.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

ماي) (11 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121،)تحت آقم)9353

240 P

سوفليت سريفيس
ش م م ذيت ش و

إقامة جنان يلنهضة ع اآة 46 شقة 

آقم 18 حي يلنهضة يلتوسعي، 

يلرلاط

يلعام) يلج    ملحضر  تبعا 

يالستثنائي للشركاء)بتاآيخ)25)أكتولر)

بتاآيخ يلرلاط  في  يملسجلة  (،2121 

 25)أكتولر)2121،)تقرآ ما يلي):

يمتديد يلغرض يالجت اعي للشركة)

يلهدف) يصبح  ولالتالي  يملذكوآة،)

يالجت اعي للشركة يملذكوآة ك ايلي):

معديت) با   (: يلتجاآية) يإلديآة 

يالتصاالت.

ويالنشاءيت) يلتشطاب  أع ال 

ويلتجديديت ويلتجهيزيت.

تحاين يلنظام يألسا�سي للشركة.

تم يإليديع يلقافوني لدى يملحك ة)

أكتولر) (27 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121،)تحت آقم)8561.

241 P
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DILIGOR

YEAC
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

قد تم وض  يلقافون يألسا�سي) سال،)

لشركة تح ل يلخصائص يلتالاة):

.YEAC(:(يلتس اة

ذيت) شركة  (: يلقافوفاة) يلصفة 

شريك) ذيت  يملحدودة  يملسؤولاة 

وحاد.

مطعم،) (: يالجت اعي) يلهدف 

يلجزيآة بالج لة،)تاجر يستي1يد.

يملشاآكة يملباشرة وغي1 يملباشرة في)

ج ا  يلع لاات يملالاة):)ويملنقولة وفي)

ج ا  يملنشآت يلتجاآية ويلصناعاة.

دآهم) (111.111 (: يملال) آأس 

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

111)دآهم للحصة.

من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)

يلتسجال في يلسجل يلتجاآي.

من فاتح يناير إلى)) (: يلسنة يملالاة)

31)ديس 10 من كل سنة ما عدي يلسنة)

يألولى تبتدئ من تاآيخ يلتسجال.

يملقر يالجت اعي):)15)شاآع يألبطال)

شقة)4)يلطابق)4)أكديل.

يلتساي1):)يلعرو�سي ياسين.

(: يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  آقم 

.155385

242 P

DILIGOR

APERO STORE
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

قد تم وض  يلقافون يألسا�سي) سال،)

لشركة تح ل يلخصائص يلتالاة):

.APERO STORE(:(يلتس اة

ذيت) شركة  (: يلقافوفاة) يلصفة 

يملسؤولاة يملحدودة.

يلهدف يالجت اعي):)با  يملشرولات)

يلغازية،)مطعم تاجر يستي1يد.

يملشاآكة يملباشرة وغي1 يملباشرة في)

ج ا  يلع لاات يملالاة):)ويملنقولة وفي)

ج ا  يملنشآت يلتجاآية ويلصناعاة.

دآهم) (111.111 (: يملال) آأس 

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

111)دآهم للحصة.

من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)

يلتسجال في يلسجل يلتجاآي.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

31)ديس 10 من كل سنة ما عدي يلسنة)

يألولى تبتدئ من تاآيخ يلتسجال.

يملقر يالجت اعي):)24)شاآع يألبطال)

شقة)4)يلطابق)4)أكديل.

يلتساي1):)يوسف يلك اتي.

(: يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  آقم 

.155395

243 P

STE FOOTBALL RABAT
SARL AU

 ENCIENNE CARRIERE HAJ

 OMAR ZONE INDUSTRIELLE

OUED YKAM AIN ATIQ-

TEMARA

زيادة في يلرأس ال يالجت اعي
يالستثنائي) يملحضر  ب قت�سى 

(،2121 أكتولر) (15 بتاآيخ) يملؤآخ 

 2121 أكتولر) (18 بتاآيخ) ويملسجل 

.RE43383(بالرلاط تحت آقم

للشركة) يلوحاد  يملساهم  قرآ 

يملذكوآة أعاله ما يلي):

يالجت اعي) يلرأس ال  في  زيادة 

يالجت اعي) يلرأس ال  يصبح  بحاث 

1.611.111)دآهم عوض)1.111.111 

يملساهم) ديئنات  بإدماج  دآهم 

يلوحاد.

تحديث أصول يلشركة.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم  قد 

بالرلاط) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

تحت آقم)118418)بتاآيخ)21)أكتولر)

.2121

244 P

ملين آ�سى
موثق بت اآة

28)ملتقى شاآع يلحسن يلثاني وشاآع يألمي1)
موالي آشاد،)يلطابق))يألول آقم)2،)ت اآة يملركز

BELLE FONCIERE
SARL AU

آيس الها : 16.111.111 دآهم
يملقر يالجت اعي : بالصخي1يت دويآ 

أوالد مسون س آ  صباح
تأسيس شركة

محرآ) توثاقي  عقد  ب قت�سى 
موثق) آ�سى  ملين  يألستاذ  ب كتب 
تم) (،2121 أكتولر) (5 بتاآيخ) بت اآة 
إعديد يلقافون يالسا�سي لشركة ذيت)

يملسؤولاة يملحدودة.
 STE BELLE FONCIERE(ويملس اة

.SARL
هدفها):)يلنشاط يلعقاآي.

ذيت) يلشركة  (: يلقافوني) يلشكل 
يملسؤولاة يملحدودة.

بالصخي1يت دويآ) (: يملقر يلرئي�سي)
مسون س آ صباح.

مبلغ) في  حدد  (: يلريس ال)
إلى) مقس ة  دآهم  (16.111.111
161.111)حصة من فئة)111)دآهم.

يلساد) تساي1 من طرف  (: يإلديآة)
يسامة يل10فو�سي.

بكتابة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
بت اآة) يالبتديئاة  باملحك ة  يلضبط 
تحت آقم) (،2121 أكتولر) (25 بتاآيخ)

سجل تجاآي عدد)134493.
245 P

FARAJ PECHE
S.A.R.L

تأسيس ش.ذ.م.م
ب قت�سى عقد عرفي محرآ بت اآة)
تحرير) تم  (،2121 أكتولر) في12)
لش.ذ.م.م.و) يألساساة  يلقويفين 

م يزيتها كالتلي):
 FARAJ PECHE SARL (: يلتس اة)

ش.ذ.م.م.
يلهدف):

يلصاد يلبحري بشكل عام.
في) ويلتصنا   يألس اك  تجاآة 

مجال يلصاد يلبحري بشكل عام.

ج ا ) ويستئجاآ  وتشغال  يقتناء)
يلسفن،)وكذلك إديآتها ويلتأجي1 بأي)

وسالة.
يالستي1يد ويلتصدير.

يلطازجة) يألس اك  تصدير 
ويملج دة.

يلنقل يلوطني ويلدولي للبضائ .
يلعزيز ديويري) شاآع عبد  (: يملقر)

إقامة علي شقة)3)بوجدوآ.
دآهم) (111111.11 (: يملال) آأس 
فئة) من  حصة  على1.111) مقس ة 
111)دآهم للويحدة يكتتبت وحرآت)

كلها من طرف):
يملعين) عبد  أكزوم  فرج  يلساد 

511)حصة.
يلساد سالفدوآ ينسينا فرج)511 

حصة.
تسي1 يلشركة ملدة غي1) (: يلتساي1)
محدودة من طرف يلساد فرج أكزوم)

عبد يملعين.
ويلساد سالفدوآ ينسينا فرج.

يإلمضاء):)تسند مه ة يلتوقا  م )
يملؤسسات) وج ا   يلبنكاة  يلوكالة 
يملشت1ك) يلتوقا   رالل  من  يملالاة 
للساد فرج أكزوم عبد يملعين ويلساد)

سالفدوآ ينسينا فرج).
فاتح) من  تبتدئ  (: يملالاة) يلسنة 

يناير وتنتهي في)31)ديس 10.
يوم) من  تبتدئ  سنة  (99 (: يملدة)

تقااد يلشركة بالسجل يلتجاآي.
تقااد) تم  (: يلتجاآي) يلسجل 
يلسجل) مصلحة  لدى  يلشركة 
يلتجاآي باملحك ة يإلبتديئاة بالعاون)
تحت عدد)38531)بتاآيخ)18)أكتولر)

.2121
من أجل يإلستخالص ويلباان

246 P 

REGAL EXPRESS
تصفاة يلشركة

ب قت�سى قريآ يلج   يلعام يلغي1)
بتاآيخ بالرلاط  يملنعقد   يلعادي 
يلشريك) قرآ  (2121 أغسطس) (12  
  REGAL EXPRESS لشركة) يلوحاد 
 25 شقة) (32 يلرئي�سي ع اآة) مقرها 
 إقامة جنان يلنهضة حي يلنهضة يلرلاط

)ما يلي):
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يلتصفاة يملبكرة للشركة.
يلسرغاني) يلغالي  يلساد  تعاين 

ك صفي للشركة.
للشركة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يملحك ة) لدى  يلضبط  بكتابة 
أكتولر) (26 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)118515.
247 P

ANWAR CITY شركة
ش.م.م

سكتوآ 25 ع اآة A إقامة آياض 
يلعطوآ بلوك C يلرلاط

تحويل يملقر يإلجت اعي من يلرلاط 
إلى ت اآة

غي1) يلعام  يلج    ملحضر  تبعا 
يولاو) (6 يلعادي يملؤآخ بالرلاط يوم)
 ANWAR شركة) قرآ شركاء) (،2121

CITYش.م.م ما يلي):
لشركة) يإلجت اعي  يملقر  تحويل 
يلرلاط  من  ش.م.م   ANWAR CITY
آياض) إقامة  (A ع اآة) (25 سكتوآ)
 3 إلى ت اآة سكتوآ) (C يلعطوآ بلوك)
آياض) (2 متجر آقم) (،174 إقامة آقم)
يوالد مطاع يبتديء)من)6)يولاو)2121.
من) (4 يلتعديل يملت1تب على يملادة)
يلقافون يألسا�سي تبعا لتحويل يملقر)

يإلجت اعي).
يألسا�سي) يلقافون  تحديث 

للشركة.
يإليديع يلقافوني):)تم لدى يملحك ة)
سبت 10) (13 يوم) بت اآة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)134169.
248 P

 LE PARFUMEUR LUX DE
RENOMS

ش.م.م
ذيت يلشريك يلوحاد

15 شاآع يألبطال شقة آقم 4 أكديل 
يلرلاط

تأسيس شركة محدودة يملسؤولاة 
ذيت يلشريك يلوحاد

يملؤآخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم (2121 سبت 10) (15 يوم) بالرلاط 

تأسيس شركة محدودة يملسؤولاة) (

ذيت) يلوحاد  يلشريك  ذيت 

يلخصائص يلتالاة):

 LE PARFUMEUR (: يلتس اة)

ذيت) ش.م.م.) (LUX DE RENOMS

يلشريك يلوحاد.

يلهدف يإلجت اعي):

تاجر.

يملقر يإلجت اعي):)15)شاآع يالبطال)

شقة آقم)4)أكديل يلرلاط.

تاآيخ) من  يبتديء) 99سنة  (: يملدة)

يلتسجال بالسجل يلتجاآي.

حدد) (: يإلجت اعي) يلرأس ال 
قدآه) مبلغ  في  يلشركة  آأس ال 

 111 إلى) دآهم مقس ة  (11.111.11

يلويحدة) قا ة  إجت اعاة  حصة 

دآهم،)ج اعها مكتتبة) (111.11 منها)

يوسف) يلساد  طرف  من  ومحرآة 

شرقاوي.

يوسف) يلساد  تعاين  (: يلتساي1)

غي1) ملدة  للشركة  ك سي1  شرقاوي 

محدودة.

تقااد) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

يلشركة بالسجل يلتجاآي لل حك ة)

يلتجاآية بالرلاط يوم)5)أكتولر)2121 

تحت آقم)155115.

249 P

ARCADELEC
شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

بشريك ويحد

 5 في) ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ 

أغسطس)2121)قرآ يلشركاء)ما يلي):

إقامة) من  يإلجت اعي  يملقر  تغاي1 
يح د) زفقة موالي  (8 آقم) شقة  (31

تجزئة) إلى  يلرلاط  حسان  يلوكالي 

3سادي مو�سى باب) محل) (21 مالكي)

يملريسة سال.

يلتجاآية) يملحك ة  عن  يلصادآ 

بالرلاط تحت آقم يلتقااد بالسجل)
يمللف) وض   آقم  (151177 يلتجاآي)

.118226

250 P

HOLDER CAR
SARL

يإلستثنائي) يلعام  يلج    قرآ 

ما) (2121 أغسطس) (24 يملنعقد يوم)

يلي):

يلدآهم) يبولكر  يلساد  تعاين 

مسي1 جديد للشركة ملدة غي1 محددة)

بجافب كل من يلسادة آشاد يمغاآ)

ودح ان يلدآهم وشفاق ح و يلطهرة)

ملدة غي1 محددة.

يلتوقا  يلبنكي.

يألسا�سي) يلقافون  على  يملصادقة 

للشركة.

:سلم من طرف) يإليديع يلقافوني)

 9 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية  يملحك ة 

.D111893(ف10يير)2121)تحت آقم

251 P 

EXPEDISSIMO
SARL

تأسيس شركة
EXPEDISSIMO(:(يسم يلشركة

.SARL

مقاول في فقل يلبضائ .

يالستي1يد) في  وساط  أو  تاجر 

ويلتصدير.

يملقر يإلجت اعي):)يلشقة)4)يلطابق)

يألول إقامة قادآ مرس يلخي1 ت اآة.

آأس ال يلشركة):)111.111)دآهم)

مقس ة ل):

111دآهم) ( فئة) من  حصة  (511

للحصة يلويحدة لفائدة يلساد عبد)

يلكريم يلخديمي.

111دآهم) ( فئة) من  حصة  (511

يلساد) لفائدة  يلويحدة  للحصة 

عث ان يلقسطالي.

يلتساي1):)يلساد عث ان يلقسطالي.

يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  آقم 

بت اآة) يإلبتديئاة  يملحك ة  لدى 

.134517

252 P

PNEUMATIQUE LYAMANI
SARL AU

تأسيس شركة
 PNEUMATIQUE(:(يسم يلشركة

.LYAMANI SARL AU

يلهدف يإلجت اعي):)

تاجر عجالت.

غسل يلسااآيت.

معديت ويكسسويآيت) با  وشريء)

يلسااآيت.

أشغال مختلفة ويلبناء.

تجزئة حويض) (: يإلجت اعي) يملقر 
يملاء)آقم)24)يلصخي1يت.

آأس ال يلشركة):)111.111)دآهم)

 111 فئة) من  1111حصة  مقس ة)

دآهم للحصة يلويحدة للساد عث ان)

يلا اني).

يلتساي1):)يلساد عث ان يلا اني.
يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  آقم 

.134439

253 P 

 HIDAYA ARBO

DEVELOPEMENT
SARL

تأسيس شركة
 HIDAYA ARBO (: يسم يلشركة)

.DEVELOPEMENT SARL AU

يلهدف يإلجت اعي):)

تسسي1 يالستغالل يلزآيعي.

يالستي1يد) في  وساط  أو  تاجر 

ويلتصدير.

حي) (5 أمال) (: يإلجت اعي) يملقر 
يملسي1ة آقم)229حي يعقوب يملنصوآ)

يلرلاط.
آأس ال يلشركة):)111.111)دآهم)

مقس ة):

دآهم) (111 فئة) من  حصة  (333

يلساد) لفائدة  يلويحدة  للحصة 

يلسايغ مح د بنسالم).

دآهم) (111 فئة) من  حصة  (333

يلساد)) لفائدة  يلويحدة  للحصة 

حكام يلحلو.
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دآهم) (111 فئة) من  حصة  (334

يلساد) لفائدة  يلويحدة  للحصة 

يلسايغ يح د.

يلتساي1):

)يلساد يلسايغ مح د بنسالم.

ويلساد حكام يلحلو.
يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  آقم 

بالرلاط) يلتجاآية  يملحك ة  لدى 

.155459

254 P

LA TOUCHE PARFAITE
تأسيس شركة

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تأسيس) ( قد تم) أغسطس2121) (27

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة ويلتي)

تح ل يلخصائص يلتالاة):

 LA TOUCHE (: يلـــتس ـــاــــــــة)

 .PARFAITE

يلهدف يالجت اعي:

يلشعر) تصفاف  صالون 

يلتج ال.) منتجات  ولا   ويلتج ال 

تجاآة),تصدير ويست1يد.)
 111.111 يلشركــة:) آأس ال 

دآهم..

من) يبتديء) سنة  (99 (: يملـــــــــــــــــدة)

يلتأسيس يلنهائي.)

زفقة) يالجت اعي:رريبكة  يملقر 

موالي عبد هللا ع اآة آقم)71)يلطابق)

2)يلشقة)3. 

آضا) يلساد  يلتسياــــــــــــــــر:)

( طايفي.)

أكتولر) (12 يلقافوني:) يإليديع 

 .2121
يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  آقم 

باملحك ة يالبتديئاة بخريبكة)))7293.

255 P

AMIWAL
يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 

وتعاين) يملسي1  الستقالة  يإلستثنائي 

مسي1 جديد ويلنظام يألسا�سي يملحين)

بتاآيخ)13)أكتولر)2121)تم ما يلي):

أمين) يلساد  يملسي1  يستقالة 

ولاد) يلساد  يملسي1  وتعاين  حجاجي 

حجاجي.

للشركة) يألسا�سي  يلنظام  تحاين 

وتعديل يلفصول يلتي ش لها يلتغاي1.

يلقافوني لدى كتابة) وتم يإليديع 

بالرلاط) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

آقم) تحت  (2121 أكتولر) (27 بتاآيخ)

.118578

256 P

KECH ABEILLES SCI
تأسيس يلشركة يملدفاة للعقاآيت

مؤآخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم) (2121 يوفاو) (21 ب ريكش بتاآيخ)

وض  قافون أسا�سي للشركة يملدفاة)

للعقاآيت.

.KECH ABEILLES SCI(:(يلتس اة

 1 يملسي1ة) حي  (: يإلجت اعي) يملقر 

 3 آقم) يلشقة  (،493 آقم) أ  حرف 

مريكش.

يلهدف يإلجت اعي):

شريء)ولا  يملباني وج ا  يلع لاات)

يلعقاآية يألررى.

:)تسي1 يلشركة من طرف) يلتساي1)

 OMAR HAMZA USAGE يلساد)

.HAMZA DEBBACHE

99)سنة تبتدئ من تاآيخ) ( (: يملدة)

يلتسجال بالسجل يلتجاآي.

يإلجت اعي) يلرأس ال 

بين) مقس ة  دآهم  (111.111.11

يلشركاء)على يلشكل يلتالي):

دباش) ح زة  ح زة  ع ر  يلساد 

81.111.11)دآهم.

 DOUADI يلسادة ساماة دويدي)

 EP. HAMZA SAMIA 21.111.11

دآهم.

باملحك ة) يلشركة  سجلت  وقد 

 5997 يلتجاآية ب ريكش تحت عدد)

يلسجل) (،2118 أغسطس) (6 بتاآيخ)

يلتجاآي عدد)91531.
للخالصة ويلباان

257 P

SALMA SMART TECIT
S.A.R.L AU

تكوين شركة محدودة يملسؤولاة 
ذيت يلشريك يلوحاد

بالرلاط) مؤآخ  محضر  ب قت�سى 
وض ) تم  (2121 سبت 10) (24 بتاآيخ)
يلقويفين يألساساة لشركة محدودة)
يملسؤولاة ذيت شريك يلوحاد ذيت)

يمل يزيت يلتالاة):
يلهدف):

ويألجهزة،) يألفظ ة  ج ا   تركاب 
ويملباعات،)ويلصاافة،)وإصالح أجهزة)

يلك باوتر.
أع ال أو تشياد متنوع.

زفقة) يملقاومة  شاآع  (: يملقر)
يلثالت) يلطابق  (21 ع اآة) يبادجان 

شقة آقم)8)يملحاط يلرلاط.
ب ا) يملال  آأس  حدد  (: يملال) آأس 

قدآه)111.111.11)دآهم.
تديآ يلشركة من طرف) (: يلتساي1)
ملدة) يلح ادي  يلدين  صالح  يلساد 

غي1 محدودة.
بكتابة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
بالرلاط) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 
آقم) تحت  (2121 أكتولر) (25 بتاآيخ)

يلسجل يلتجاآي)155419.
258 P

STE. AUTO ECOLE KAMRA
S.A.R.L AU

بالرلاط) مؤآخ  محضر  ب قت�سى 
بتاآيخ)16)سبت 10)2121)تم ما يلي):

حل يلشركة وتس اة فؤيد سوقي)
لتصفاة يلشركة ب قرها يإلجت اعي.

باملحك ة) تم  ( (: يلقافوني) يإليديع 
سبت 10) (26 يلتجاآية بالرلاط بتاآيخ)

2121)تحت آقم)118511.
259 P

STE. AKRAMINE CAFE
 SARL

بت اآة) مؤآخ  محضر  ب قت�سى 
بتاآيخ)21)أبريل)2121)تم تغاي1 بعض)

قويفين يلشركة وحدد ما يلي):

يلااس) يلساد  حصص  با  
مشويط ويلساد آشاد مطال كاملة)
ب بلغ) حصة  (3332 ب) تقدآ  ويلتي 
توفاق) يلساد  إلى  دآهم  (333.211

دولاجي)2511حصة.
 832 ستاني) جهان  ويلسادة 

حصة.
مشويط) يلااس  يلساد  يستقالة 

ويلساد آشاد مطال).
وتديآ يلشركة من طرف مسي1تها)
يلسادة جهان ستاتي ملدة غي1 محددة.
بكتابة) ( تم) (: يلقافوني) يإليديع 
بت اآة) يإلبتديئاة  باملحك ة  يلضبط 
آقم) تحت  (2121 أكتولر) (18 بتاآيخ)

.6647
260 P

STE WEST DEAL
SARL

تغاي1 يملقر يالجت اعي
يلعام) يلج    محضر  وفق 
يالستثنائي يملنعقد بتاآيخ)29)سبت 10)
لشركة) يالجت اعي  باملقر  (،2121
يملسؤولاة) ذيت  (،WEAST DEAL

يملحدودة قرآ يلشركاء)ما يلي):
للشركة) يالجت اعي  يملقر  تحويل 
يلثالث) يلطابق  زيز  ويد  زفقة  (4 من)
يالمم) شاطئ  بريستاجاا  يلى  أكديل 
 6 آقم) بشقة  (1 ب) (159 ع اآة)

يلجديدة.
تحديث يلنظام يالسا�سي للشركة)

م  يلتغاي1يت يلسابقة.
باملحك ة) يلقافوني  ياليديع  تم 
يكتولر) (12 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121،)تحت آقم)118247.
261 P

شركة �سي بابي
شركة ذيت مسؤولاة محدودة

آيس الها : 11.111 دآهم
ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)
يتفق يلج   يلعام) (،2121 يولاو) (14
مسؤولاة) ذيت  شركة  بابي  �سي 
 11.111 آأس الها) يقدآ  محدودة،)

دآهم.)على ما يلي):
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تغاي1 مقر يلشركة.

قرآ يلج   يلعام تغاي1 زيادة يسم)

تجاآي):)لوفادو كريش موفتيسوآي.

تحاين يلقويفين يالساساة لشركة.

بكتابة) يلقافوني  ياليديع  تم 

بالرلاط) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

تحت آقم) (،2121 أكتولر) (27 بتاآيخ)

.118571

262 P

شركة ايدكو
شركة ذيت مسؤولاة محدودة

بشريك وحاد
آيس الها : 11.111 دآهم

ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

12)أكتولر)2121،)تم تاسيس شركة))

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك)
دآهم.) (11.111 آأس الها) يلوحاد،)

تقرآ على ما يلي):

يلتس اة):)شركة ييدكو.

وتويبل) يلقهوة  با   (: يلهدف)

تحضي1) يالت  يصالح  بالتقساط،)

يلقهوة.

يملقر يالجت اعي):)أوالد عقبة مرس)

يلخي1 ت اآة.

يوم) من  يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلتأسيس.

حدد) (: يالجت اعي) يلريس ال 
11.111)دآهم) آيس ال يالجت اعي في)

مقسم يلى)111)حصة يجت اعاة يقدآ)

ب)111)دآهم لكل حصة.

يلسنة يالجت اعاة):)من فاتح يناير)

يلى)31)ديس 10.

تم تعاين يلساد) (: تساي1 يلشركة)

يح د يد كوجن ك سي1ة للشركة ملدة)

غي1 محددة.

توزي  يالآلاح):)من يالآلاح يلصافاة)

تؤرذ)5)%)لتكوين يالحتااط يلقافوني)

ويلباقي يوزع بين يلشركاء.

بكتابة) يلقافوني  ياليديع  تم 

بت اآة) يالبتديئاة  باملحك ة  يلضبط 

أكتولر) (27 بتاآيخ) (6696 آقم) تحت 

.2121

263 P

 STE KOUM ARCHITECTS &
PARTNERS

شركة ذيت مسؤولاة محدودة
بشريك وحاد
تاسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)
11)أكتولر)2121،)تم تاسيس شركة))
ذيت مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك)

يلوحاد،)بامل يزيت يلتالاة):
 STE KOUM (: يلتس اة)

.ARCHITECTS & PARTNERS
يلهندسة) (: يالجت اعي) يلهدف 

يملع اآية.
في) حدد  (: يلشركة) يلريس ال 
11.111)دآهم موزعة يلى)111)حصة)
قد تم) دآهم،) (111 يجت اعاة بقا ة)
للسادة) ويسندها  باكاملها  تحريرها 

زكاة يلدويبي.
من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلتاسيس يلنهائي أي من تاآيخ وض )

يلسجل يلتجاآي.
يناير) فاتح  من  (: يملالاة) ييلسنة 
ماعدي يلسنة يالولى) ديس 10.) (31 يلى)

تبتدئ من تاآيخ يلتسجال.
يملقر يالجت اعي):)15)شاآع يالبطال)

شقة آقم)4)يكديل يلرلاط.
تساي1 يلشركة):)تم تعاين يلسادة)
للبطاقة) يلحاملة  يلدويبي  زكاة 
يلوطناة آقم)AA6141)وذلك ملدة غي1)

محدودة.
باملحك ة) يلتجاآي  يلسجل  آقم 

يلتجاآية بالرلاط)155485.
مقتطف من أجل يالشهاآ

264 P

STE NATUREL PHARMA
شركة ذيت مسؤولاة محدودة

بشريك وحاد
آيس الها : 111.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : ع اآة 58 شقة آقم 
3أ زفقة ويد سبو يكديل يلرلاط

تاسيس شركة
مؤآخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
)ويملسجل) (،2121 41)سبت 10) بتاآيخ)
بالرلاط بتاآيخ)17)سبت 10)2121،)تم)
وض  يلقافون يالسا�سي لشركة ذيت)
وحاد) بشريك  يملحدودة  يملسؤولاة 

باملويصفات يلتالاة):

 STE A NATURAL (: يلتس اة)

.PHARMA

ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

شقة) (58 ع اآة) (: يملقر يالجت اعي)
آقم)3أ زفقة ويد سبو يكديل يلرلاط.

يستي1يد) (: يالجت اعي) يلهدف 

من) جزء) أو  كل  وتصنا   وتوزي  

يلغذيئاة) يملك الت  منتجات معديت 

ويملستحضريت يلطباة وشبه يلطباة)

ومستحضريت يلتج ال ويلج ال من)

يلتخصصات) وج ا   يالفويع  ج ا  

يملنتجات) يفويع  وج ا   مجت هة،)

يلغذيئاة ويملك الت يملتعلقة بصحة)

يالنسان ويلحاوين.

من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلتأسيس يلنهائي للشركة.

 111.111 (: يلشركة) يلريس ال 

حصة) (1111 يلى) مقس ة  دآهم 

111)دآهم للحصة) يجت اعاة بقا ة)

ومحرآة) كلاا  مكتتبة  يلويحدة،)

باك لها فقدي لفائدة):

يلحامل) آييس  يونس  يلساد 

آقم) يلوطناة  يلتعريف  لبطاقة 

مانة) فاال  (: ب) يلقاطن  (A331578

شاآع مح د يلسادس يملنزه) (13 كلم)

يلصخي1يت ت اآة.

يناير يلى) ( :)من فاتح) يلسنة يملالاة)

31)ديس 10 من كل سنة))ماعدي يلسنة)

يالولى تبتدئ من تاآيخ يلتاسيس يلى)

31)ديس 10)2121.

تساي1 يلشركة من طرف) (: تساي1)

يلساد يونس آييس يلحامل لبطاقة)

 A331578 آقم) يلوطناة  يلتعريف 

شاآع) (13 كلم) مانة  بفاال  يلقاطن 

يلصخي1يت) يملنزه  يلسادس  مح د 

بصفته مسي1ي قافوفاا وحادي) ت اآة،)

للشركة ملدة غي1 محدودة.

ياليديع) تم  (: يلتجاآي) يلسجل 

)باملحك ة يلتجاآية بالرلاط) يلقافوني)
2121،)آقم يلتقااد) 5)أكتولر) بتاآيخ)

بالسجل يلتجاآي)155195.

265 P

STE MONDSAOUD
SARL

يلهاتف : 15.37.71.55.31
EMAIL : benyoussef.fid@

GMAIL.COM
في) مؤآخ  توثاقي  عقد  ب قت�سى 
قد) (2121 21)سبت 10) يلرلاط بتاآيخ)
يملسؤولاة) ذيت  شركة  تاسيس  تم 

يملحدودة.
فروع أو وكاالت يلشركات يلتجاآية)

يلتي يوجد مقرها بالخاآج.
يلهدف يالجت اعي):)تجاآة.

آيس ال يلشركة):)111.111)دآهم)
فئة) من  حصة  (1111 يلى) مقس ة 

111)دآهم للحصة يلويحدة.
س اعال سعود)341)حصة.

يما ة سعود)331)حصة.
لطافة مندآ)331)حصة.

يلتأسيس) من  سنة  (99 (: يملدة)
يلسجل) وض   تاآيخ  من  أي  يلنهائي 

يلتجاآي
من فاتح يناير يلى) (: يلسنة يملالاة)
31)ديس 10 من كل سنة ماعدي يلسنة)

يالولى تبتدئ من تاآيخ يلتسجال.
شاآع يلحسن يلثاني) (378 (: يملقر)

شقة آقم)2)يلرلاط.
حامل) كديح  مح د  (: يملسي1)

.V47513(يلبطاقة يلوطناة آقم
يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  آقم 
يلتجاآية) باملحك ة  يلضبط  كتابة  (:
(،2121 أكتولر) (27 بتاآيخ) بالرلاط 
تحت آقم يلسجل يلتجاآي)155495.
266 P

STE CAMIL FRUIT
SARL

منعقد) عام  ج    ب وجب  قرآ 
تم تاسيس) (،2121 فوف10) (11 بتاآيخ)

شركة ذيت يلخصائص يلتالاة):
.CAMIL FRUIT(يلتس اة):)شركة

يقامة يلحديقة) (: يملقر يالجت اعي)
سوس شقة آقم)17)ع اآة)15)طابق)

5)يلحي يملح دي يكادير.
يملدة):)99)سنة يبتديء)من تسجالها)

في يلسجل يلتجاآي.
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ويلتعبئة) يالفتاج  (: يلهدف)
يلتسويق،) ويلتصدير،) ويالستي1يد 

يستغالل ج ا  يالآي�سي يلزيآعاة.
في) حدد  (: يلشركة) آيس ال 
 1111 يلى) مقس ة  دآهم  (111.111
للحصة) دآهم  (111 فئة) من  حصة 

يلويحدة حرآت كاملة.
:)يلشركة تسي1 من طرف) يلتساي1)

كامل يملويلي يلعريقي.
بكتابة) يلقافوني  ياليديع  تم 
باكادير) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 
تحت آقم) (،2121 ديس 10) (8 بتاآيخ)
آقم) يلتجاآي  يلسجل  (،97415

.45325
267 P

STE MEHALLAWI CENTER
SARL AU

 6 في) مؤآخ  عقد  ملقريآيت  تبعا 
يلقافون) وض   تم  (،2121 يكتولر)
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يالسا�سي 
يملحدودة بالشريك يلوحاد بامل يزيت)

يلتالاة):
 STE  MEHALLAWI (: يلتس اة)

.CENTER SARL AU
مح د) شاآع  (: يالجت اعي) يملقر 
3و4  يملحل) (1 يدم) يقامة  يلخامس 

تابريكت سال.
يملوضوع):)يلحالقة ويلتج ال..

من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلتأسيس يلفعلي للشركة.

:)تسي1 يلشركة من طرف) يلتساي1)
يبتسام يملحالوي ملدة غي1 محددة.

آيس ال يلشركة):)111.111)دآهم)
سعر)111)دآهم للحصة مقس ة ك ا)

يلي):
يبتسام يملحالوي)...)1111)حصة.

يملج وع).....)1111)حصة.
من) تبتدئ  (: يالجت اعاة) يلسنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديس 10.
بكتابة) يلقافوني  ياليديع  تم 
بسال)) يالبتديئاة  باملحك ة  يلضبط 
تحت آقم) (،2121 يكتولر) (21 بتاآيخ)

.34743
268 P

STE OPHTALMO SERVICE
SARL AU

يلزيادة في آيس ال يلشركة
ب قت�سى محضر يلج   يلعام غي1)
أغسطس) (31 يلعادي يملنعقد بتاآيخ)
لشركة) يالجت اعي  باملقر  (،2121
(،OPHTALMO SERVICE SARL AU

تقرآ ما يلي):
يلشركة) آيس ال  في  يلزيادة 
باضافة)911.111)دآهم من يلحساب)
يلجاآي لشريك))يلى)111.111)لاصبح)

1.111.111)دآهم.
يلقافون) من  و7) (6 يملادة) تعديل 

يالسا�سي للشركة.
تعديل يلقافون يالسا�سي.

باملحك ة) يلقافوني  ياليديع  تم 
أكتولر) (27 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121،)تحت آقم)118625.
269 P

STE DIX VINS
رتم يلتصفاة

قرآ) (،2121 يولاو) (29 بتاآيخ)
(،DIX VINS يلشريك يلوحاد بشركة)
يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 
 111.111 آيس الها) وحاد،) بشريك 
 1 يملح دية،) تصفاتها  مقر  دآهم،)

زفقة يملبناء.
يقريآ يلتقرير ويلحسابات يملقدمة)
ع لاات) وكذلك  يملصفي  طرف  من 

يلتصفاة ويبريء)ذمة يملصفي.
معاينة يلتصفاة.

يلضبط) بكتابة  ياليديع  سيتم 
باملحك ة يالبتديئاة باملح دية.

للتخلاص ويالشاآة
يملصفي

270 P

 STE MARTUN
AMENAGEMENT

شركة ذيت مسؤولاة محدودة
بشريك وحاد

آيس الها : 111.111 دآهم
مقرها يالجت اعي : شقة آقم 4 
يلطابق يالول، تجزئة قادآ مرس 

يلخي1 ت اآة

تاسيس شركة
بتاآيخ عرفي  عقد   ب وجب 
ت ت يملصادقة)) (،2121 سبت 10) (27  
ذيت) لشركة  يالسا�سي  يلقافون  على 
وحاد) بشريك  يملحدودة  يملسؤولاة 

ذيت يلخصائص يلتالاة):
 MARTUN (: يلتجاآية) يلتس اة 

.AMENAGEMENT
ذيت) شركة  (: يلقافوفاة) يلصفة 

مسؤولاة محدودة بشريك وحاد.
يلهدف):)أشغال يلبناء)يملختلفة.

 4 آقم) شقة  (: يالجت اعي) يملقر 
يلطابق يالول،)تجزئة قادآ مرس يلخي1)

ت اآة.
آيس ال):)111.111)دآهم مقس ة)
حصة يجت اعاة من فئة) (1111 يلى)

111)دآهم للحصة يلويحدة.
يلزعامي) لالى  يلسادة  (: يلتساي1)

ملدة غي1 محدودة.
وقد تم ياليديع يلقافوني باملحك ة)
يالبتديئاة بت اآة تحت آقم يلسجل)
يكتولر) (14 بتاآيخ) (134435 يلتجاآي)

.2121
271 P

STE COTER PROD
SARL

شركة ذيت مسؤولاة محدودة
مقرها يالجت اعي : يلصخي1يت 

ج اعة يلصباح طريق يلفويآيت دويآ 
لحجر

ICE(N°: 000.045.839.000.067
آف  تم رفض آيس ال يلشركة

بقريآ من يلج   يلعام يالستثنائي)
(،2121 أكتولر) فاتح  بتاآيخ  يملنعقد 
برود«) »كوتي1  شركة) شركاء) قرآ 

ش.م.م.)ما يلي):
يآساء)آيس ال يلشركة برفعه ب ا)
بادماج) دآهم  (11.111.111 قدآه)
للشركاء) يلديئن  يلجاآي  يلحساب 
 111.111 ورلق) يملعدل  بنفس 
دآهم) (111 فئة) من  جديدة  حصة 
للويحدة ويتب  هذه يلع لاة رفض)
آيس ال ب ا قدآه)11.111.111)دآهم)
يلسابقة) يلخسائر  على  للتشطاب 
 111.111 ويلغاء) رفض  بويسطة 
للحصة) دآهم  (111 فئة) من  حصة 

ولنفس يملعدل.

من) يلريس ال  تحويل  تم  ولذلك 

 16.111.111 يلى) دآهم  (6.111.111

دآهم،)تم من)16.111.111)دآهم يلى)

6.111.111)دآهم،)حاث بقي مقسم)

حصة) (45.111 ب عدل) بين يلشركاء)

حصة) و6111) مح د  تغزيز  للساد 

للسادة فنيش صفاة و)3111)حصة)

ويالنسة) ع ر  تغزيز  يلساد  من  لكل 

تغزيز نهالة ويلساد تغزيز يس اعال.
يلقافون) من  (6 يلفصل) تغاي1 

يالسا�سي للشركة تبعا لذلك.

كتابة) لدى  يلقافوني  ياليديع  تم 

بالرلاط) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

آقم) تحت  (،2121 أكتولر) (28 يوم)

.118.618
مقتطف ولاان لالشهاآ

272 P

 STE INTERNATIONAL

 MOROCCAN

CONGLOMERATE
SARL

CAPITAL : 14.222.200 DHS

 SIEGE : RUE(MOULAYA

 IMMEUBLE 11 APP05 AGDAL

RABAT

ب وجب محضر بتاآيخ)15)سبت 10)

لشركة،) يلعام  يلج    تقرآ  (،2121

يلقريآي يلتالي):

(: شركة) تصفاة  عدم 

 INTERNATIONAL MOROCCAN

.CONGLOMERATE

بكتالة) يلقافوني  ياليديع  تم 

يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 

(،2121 أكتولر) (25 بتاآيخ) بالرلاط 

تحت آقم)118456.

يلسجل) بتعديل  يلتصريح  وض  

لدى) يلضبط  بكتابة  يلتجاآي 

 25 يملحك ة يلتجاآية بالرلاط بتاآيخ)

من) (9828 تحت آقم) (،2121 يكتولر)

يلسجل يلت1تيب.
من أجل يلنشر ويالشهاآ

يمضاء

273 P
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 STE COMMONS
MOROCCO

SARL
CAPITAL : 10.000 DHS

 SIEGE : QUARTIER(MERS
 SULTAN 179 ANGLE(DES

 BOULEVARD DE LONDRES
 ET DE LA RESISTANCE

CASABLANCA
ب وجب محضر بتاآيخ)21)سبت 10)
لشركة،) يلعام  يلج    تقرآ  (،2121

يلقريآي يلتالي):
(: شركة) تصفاة  عدم 

.COMMONS MOROCCO
بكتالة) يلقافوني  ياليديع  تم 
يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 
(،2121 أكتولر) (26 بتاآيخ) بالرلاط 

تحت آقم)797655.
يلسجل) بتعديل  يلتصريح  وض  
لدى) يلضبط  بكتابة  يلتجاآي 
 26 يملحك ة يلتجاآية بالرلاط بتاآيخ)
يكتولر)2121،)تحت آقم)36711)من)

يلسجل يلت1تيب.
من أجل يلنشر ويالشهاآ

يمضاء

274 P

STE AGRIMETIS
شركة ذيت مسؤولاة محدودة

آيس الها : 111.111 دآهم
مقرها يالجت اعي : يلطابق يالول 

آقم 5 ع اآة 94 زفقة فابولي يملحاط 
يلرلاط

يلسجل يلتجاآي آقم : 141867 
يلرلاط

با  حصة يجت اعاة يستقالة مسي1 
تعاين مسي1 جديد

يعادة صااغة يلقافون يالسا�سي.
(،2121 يولاو) (28 بتاآيخ) بعقد 
 ALREZK CAPITAL يلشركة) قامت 
مح د) يلساد  يلقافوفاين  م ثلها  في 
يس اعال حكم ويلساد فاضل حكم)
ببا )511)حصة يجت اعاة يلتي كافت)
لفائدة) (AGRIMETIS ت لكها بشركة)

يلساد ياسين عوني.

2121)قام) 28)يولاو) بعقد بتاآيخ)

 511 ببا ) يلري�سي  مروين  يلساد 

ي لكها) كان  يلتي  يجت اعاة  حصة 

يلساد) لفائدة  (AGRIMETIS بشركة)

مح د يلزآويلي.

بتاآيخ يلعام  يلج    ملحضر   تبعا 

شركاء) قرآ  (،2121 أغسطس) (2  

شركة)AGRIMETIS)ما يلي):

 511 يملعاينة))ويملصادقة على با )

ت لكها) كافت  يلتي  يجت اعاة  حصة 

في) (AL REZK CAPITAL يلشركة)

مح د) يلساد  يلقافوفاين  م ثلها 

يس اعال حكم ويلساد فاضل حكم)

يلساد) لفائدة  (AGRIMETIS بشركة)

ياسين عوني.

 511 يملعاينة ويملصادقة على با )

ي لكها) كان  يلتي  يجت اعاة  حصة 

بشركة) يلري�سي  مروين  يلساد 

مح د) يلساد  لفائدة  (AGRIMETIS

يلزآويلي.

مح د) يلساد  يستقالة  معاينة 

يلجنساة،) مغربي  حكم،) يس اعال 

بتاآيخ) يلرلاط،) بالسوي�سي  مزديد 

بالرلاط) قاطن  (،1991 أكتولر) (26

زفقة بني حكام) (،34 آقم) يلسوي�سي،)

يلوطناة) للبطاقة  حامل  يلسفريء،)

ك سي1) مهامه  من  (،A662261 آقم)

للشركة.

تعاين))يلساد ياسين عوني،)مغربي)

يلرلاط،) بحسان  مزديد  يلجنساة،)

يلقاطن) (،1981 أغسطس) (8 بتاآيخ)

بالقناطرة يملغرب يلعربي أ2)آقم)238 

يلوطناة) للبطاقة  حامل  يلريمي،) بئ1 

آقم)G259492،)بصفته مسي1 وحاد)

للشركة ملدة غي1 محدودة.

تعديل يملويد)6،7)و15)من يلقافون)

يالسا�سي فتاجة لذلك.

بكتالة) يلقافوني  ياليديع  تم 

يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 

(،2121 سبت 10) (22 بتاآيخ) بالرلاط 

تحت آقم)117667.

يلسجل) بتعديل  يلتصريح  وض  

لدى) يلضبط  بكتابة  يلتجاآي 

بتاآيخ بالرلاط  يلتجاآية   يملحك ة 

 21)سبت 10)2121،)تحت آقم)9144 

من يلسجل يلت1تيب.
من أجل يلنشر ويالشهاآ

يمضاء
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FIDUCIAIRE RECTY CONSEIL 
SARL AU

Comptable Agrée par l’Etat

BINAYAT AMEUR
SARL AU

26، شاآع مرس يلسلطان يلطابق 

يألول يلشقة 3 يلديآ يلباضاء

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

 4 في) ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 أكتولر)

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  يملحدودة 

بامليزيت يلتالاة):

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

مسؤولاة محدودة بشريك وحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

بنايات) (: يالقتضاء)ب ختصر تس اتها)

ع وآ.

يإلنعاش) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلعقاآي.

(،26 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يألول) يلطابق  يلسلطان  شاآع مرس 

يلشقة)3)يلديآ يلباضاء.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 (: مبلغ آأس ال يلشركة)

دآهم،)مقسم كالتالي):

1111)حصة) يلساد يع ر صديق)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

طرف) من  يكون  يلشركة  تساي1 

يلساد يع ر صديق يلحامل لبطاقة)

.BH327153(يلتعريف يلوطناة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
بتاآيخ يلباضاء) بالديآ   يلتجاآية 
28)أكتولر)2121)تحت آقم)797972.
276 P

FIDUCIAIRE RECTY CONSEIL

SARL AU

Comptable Agrée par l’Etat

ABRAJ TALEB
SARL AU

26، شاآع مرس يلسلطان يلطابق 
يألول يلشقة 3 يلديآ يلباضاء

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

في مؤآخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
2121)تم إعديد يلقافون) 29)سبت 10)
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامليزيت يلتالاة):
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

مسؤولاة محدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
أبريج) (: تس اتها) ب ختصر  يالقتضاء)

طالب.
يإلنعاش) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلعقاآي.
(،26 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يألول) يلطابق  يلسلطان  شاآع مرس 

يلشقة)3)يلديآ يلباضاء.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 (: مبلغ آأس ال يلشركة)

دآهم،)مقسم كالتالي):
 511 يلساد عبد يلرحام شعابي)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
حصة) (511 طالب) يلساد صالح 

بقا ة)111)دآهم للحصة.
طرف) من  يكون  يلشركة  تساي1 
يلحامل) يلرحام شعابي  يلساد عبد 
 PB21619(لبطاقة يلتعريف يلوطناة
ويلساد صالح طالب يلحامل لبطاقة)

.WB131275(يلتعريف يلوطناة
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
بتاآيخ يلباضاء) بالديآ   يلتجاآية 
28)أكتولر)2121)تحت آقم)797971.
277 P
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CAPMECA TECHNOLOGY
SARL

حل يلشركة
يلعام) يلج    قريآ  ب قت�سى 
بتاآيخ  يلغي1 عادي يملنعقد بالرلاط،)
يلشركة) قرآ شركاء) (2121 يولاو) (3  
CAPMECA TECHNOLOGY)مقرها)
6)زفقة ضاية عوي يلطابق يلريب  آقم)

16)أكديل يلرلاط ما يلي):
يلحل يملسبق للشركة.

روخي) يمال  يلسادة  تعاين 
مكان) وتحديد  للشركة  ك صفاة 

يلتصفاة ب قر يلشركة.
للشركة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يملحك ة) لدى  يلضبط  بكتابة 
أكتولر) (8 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 
سجل) (.118623 آقم) تحت  (2121

تجاآي آقم)96875.
مقتطف قصد يإلشهاآ

278 P

مكتب مح د بوزب 

ت اآة

 SOCIETE MULTI SERVICES
EL MAROUDI

س.ت. يلرلاط : 49449
تعديالت يلقويفين يألسا�سي للشركة

ب قت�سى عقد عرفي حرآ بت اآة)
يلج  ) قرآ  (،2121 أكتولر) (5 في)
 SOCIETE لشركة) يالستثنائي  يلعام 
 MULTI SERVICES EL MAROUDI
 1.221.111 آأس الها) ش.ذ.م.م،)
يحيى) سادي  بت اآة،) مقرها  دآهم،)

زعي1،)ص.ب.)آقم)3،)ما يلي):
طوطو) يملرحومة  وفاة  معاينة 

ررلوش وأيلولة حصصها للوآثة.
تغاي1 مدة يلتساي1.

يألساساة) يلقويفين  تحاين 
للشركة.

كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 
بالرلاط) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 
آقم) تحت  (2121 أكتولر) (13 بتاآيخ)

.118311
من أجل يالستخالص ويلباان

279 P

CLINIQUE RIAD SAFAA
SARL

: يلعرفي) يلعقد  تسجال   تاآيخ 
بالرلاط) (2121 سبت 10) (27

بالخصائص يلتالاة):
يلهدف يالجت اعي):)مقاول عقاآي.
دآهم) (111.111 (: يملال) آأس 
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 
دآهم للحصة يلويحدة موزعة) (111

بين يلشركاء)على يلشكل يلتالي):
 651 (: يلخااط) يي ان  يلسادة 

حصة.
(: يلزيهد) يلزهريء) فاط ة  يلسادة 

211)حصة.
يلساد ع ر دح اني):)151)حصة.

من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلتأسيس يلنهائي.

يملقاومة) شاآع  (: يالجت اعي) يملقر 
21)يلطابق) زفقة أبادجان إقامة آقم)
يلثالث يلشقة آقم)8)يملحاط يلرلاط.
يلتساي1):)يلسادة يي ان يلخااط.

يلتوقا ):
يلتوقا  مشت1ك إجباآي ما بين):

ويلسادة) يلخااط  يي ان  يلسادة 
فاط ة يلزهريء)يلزيهد.

أو يلسادة يي ان يلخااط ويلساد)
ع ر دح اني.

(: يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  آقم 
.155559

280 P

EURIKA EVENTS
SARL

: يلعرفي) يلعقد  تسجال   تاآيخ 
بالرلاط) (2121 سبت 10) (22

بالخصائص يلتالاة):
يلهدف يالجت اعي):

عرض) )حدث،) يلعروض) مقاول 
يألنشطة يلفناة ويإلبديعاة).

تأجي1 يملعديت) شريء،) )با ،) تاجر)
ومعديت) ويلبصرية  يلس عاة 

يإلضاءة).
دآهم) (111.111 (: يملال) آأس 
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 
دآهم للحصة يلويحدة موزعة) (111

بين يلشركاء)على يلشكل يلتالي):

 1111 (: يلحامض) هدى  يلسادة 
حصة.

من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلتأسيس يلنهائي.

يملقاومة) شاآع  (: يالجت اعي) يملقر 
21)يلطابق) زفقة أبادجان إقامة آقم)
يلثالث يلشقة آقم)8)يملحاط يلرلاط.
يلتساي1):)يلسادة هدى يلحامض.
يلتوقا ):)يلسادة هدى يلحامض.

(: يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  آقم 
.155557

281 P

ASTRA PROPRE
SARL

AU(CAPITAL(DE 10.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : 30, avenue

 Oqba, appt(n°12Bis, résidence
Nil, Agdal - Rabat
RC(N° : 144665

تغاي1 يملقر يالجت اعي للشركة
 ASTRA شركة) شركاء) يتخذ 
PROPRE SARL)رالل يلج   يلعام)
 2121 6)أغسطس) يالستثنائي بتاآيخ)

يلقريآ يلتالي):
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة):

من):)31)شاآع عقبة شقة آقم)12 
بيس إقامة يلنال أكديل يلرلاط.

تجزئة يلحديقة مشروع) (98 (: إلى)
يلضحى قطاع يلقدس يلعاايدة سال.

تحاين يلنظام يألسا�سي.
وقد تم يإليديع يلقافوني باملحك ة)
يلتجاآية بالرلاط تحت آقم)118471 

بتاآيخ)25)أكتولر)2121.
مقتطف من أجل يإلشهاآ

282 P

 ADVANCED DIGITAL شركة
SYSTEMS

شركة ذيت مسؤولاة محدودة
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
قد) بالرلاط  (2121 أكتولر) (4 بتاآيخ)
مسؤولاة) ذيت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بامل يزيت يلتالاة):

 ADVANCED (: يلتس اة)
.DIGITAL SYSTEMS SARL

يلخدمات) (: يالجت اعي) يلهدف 
يلتكنولوجاة يملعلوماتاة.

في) حدد  (: يلشركة) آأس ال 
 1111 إلى) موزعة  دآهم  (111.111
دآهم،) (111 حصة يجت اعاة بقا ة)
وإسنادها) بأك لها  تحريرها  تم  قد 
ويكنوز) بوحوش  علي  للشريكين 

يلااس.
من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلتأسيس يلنهائي أي من تاآيخ وض )

يلسجل يلتجاآي.
يناير) فاتح  من  (: يملالاة) يلسنة 
ديس 10 ما عدي يلسنة يألولى) (31 إلى)

تبتدئ من تاآيخ يلتسجال.
شاآع) (54 (: يالجت اعي) يملقر 

تنسافت شقة)1)أكديل،)يلرلاط.
:)تسي1 يلشركة من طرف) يلتساي1)
يلسفر) لجويز  يلحامل  بوحوش  علي 
غي1) ملدة  وذلك  (549987644 آقم)

محدودة.
باملحك ة) يلتجاآي  يلسجل  آقم 

يلتجاآية بالرلاط):)118628.
مقتطف من أجل يإلشهاآ

283 P

AFAQWEB
SARL

في مؤآخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم) قد  بالرلاط،) (2121 أكتولر) (15
وض  يلقافون يألسا�سي لشركة تح ل)

يلخصائص يلتالاة):
.AFAQWEB SARL(:(يلتس اة

ذيت) شركة  (: يلقافوفاة) يلصفة 
يملسؤولاة يملحدودة.

يلهدف يالجت اعي):
يملويق ) وتص ام  إنشاء)

يإللكت1وفاة.
مويق ) في  يلخدمات  تقديم 

يألفت1فت ويإلشهاآ ويلتص ام.
يملعلوماات) تكنولوجاا  تص ام 

وتطوير يلويب.
ويألجهزة) يملستلزمات  با  

ياللكت1وفاة.
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يلتجاآة يلعامة.

يالستي1يد ويلتصدير.
آأس يملال):)11.111)دآهم مقس ة)

دآهم) (111 حصة من فئة) (111 إلى)

للحصة يلويحدة موزعة على يلشكل)

يلتالي):

يلساد فؤيد مبشوآ):)51)حصة.

يلساد آضوين يومالك):)51)حصة.

من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلتأسيس يلنهائي.

يناير) فاتح  من  (: يملالاة) يلسنة 

ديس 10 من كل سنة ما عدي) (31 إلى)

تاآيخ) من  تبتدئ  يألولى  يلسنة 

يلتسجال.

آقم) ج  بلوك  (: يالجت اعي) يملقر 

يلطابق يلثالث ديوآ يلحومر حي) (82

يعقوب يملنصوآ يلرلاط.

يملسي1):)يلساد فؤيد مبشوآ.
(« آقم يلتقااد بالسجل يلتجاآي)

.155483

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية بالرلاط تحت آقم)118551 

بتاآيخ)27)أكتولر)2121.

284 P

STE UNIK KEBAP
SARLAU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

بشريك وحاد

تأسيس شركة
في يملؤآخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم تأسيس شركة) (2121 أكتولر) (11

بشريك) يملحدودة  يملسؤولاة  ذيت 

وحاد وذيت يلخاصاات يلتالاة):

 STE UNIK (: يالجت اعي) يإلسم 

.KEBAP SARLAU
م ول) (: يالجت اعي) يلنشاط 

يلحفالت.

حديقة ح رية) (: يالجت اعي) يملقر 

م.ج) (3 متجر) (2 إقامة) ب  شطر 

مكناس.

يملدة):)99)سنة.

فاتح) من  تبتدئ  (: يملالاة) يلسنة 

يناير إلى)31)ديس 10.

دآهم) (111.111 (: يلرأس ال)

كل) قا ة  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

يلويحدة،) للحصة  دآهم  (111 منها)

وزعت على يلشكل يلتالي):

(: يلحريكة) أمين  مح د  يلساد 

1111)حصة.

للساد مح د) (: يلتساي1 ويلتوقا )

أمين يلحريكة يملسي1 يلوحاد للشركة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (27 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

يلتجاآي) يلسجل  آقم  تحت  (2121

.54555

285 P

مزيآ أيت أوديت ويستشاآيت

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

آأس الها):)6.441.511)دآهم

مقرها يالجت اعي):)111،)شاآع عبد يملومن

يلديآ يلباضاء

 MAZARS AUDIT &

 CONSEIL

يلحل يملسبق للشركة
يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 

(،2121 أبريل) (12 بتاآيخ) يالستثنائي 

 MAZARS AUDIT(قرآ شركاء)شركة

CONSEIL &،)شركة ذيت يملسؤولاة)

 6.441.511 آأس الها) يملحدودة،)

بالديآ) يالجت اعي  مقرها  دآهم،)

يملومن) عبد  شاآع  زيوية  يلباضاء،)

وزفقة كالفون،)ما يلي):

معاينة ضااع أكث1 من ثالثة أآلاع)

يلرأس ال يالجت اعي للشركة.

عدم يلحل يملسبق للشركة.

أجل) من  يلصالحاات  إعطاء)

يلقاام باإلجريءيت يلقافوفاة.

سيتم يإليديع يلقافوني لدى كتابة)

ملدينة) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

يلديآ يلباضاء.
ب قت�سى مقتطف ولاان

مزيآ أوديت ويستشاآيت

286 P

DS SOLUTIONS
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

آأس الها : 11.111 دآهم

مقرها يالجت اعي : 61، شاآع اللة 

يلااقوت، يلطابق يلثاني، يلرقم 69

 يلديآ يلباضاء

تغاي1 يملسي1، تفويت حصص 
يجت اعاة ويلزيادة في يلرأس ال 

يالجت اعي للشركة
يلج   يلعام) محضر  ب قت�سى 

(،2121 يوفاو) (28 بتاآيخ) يالستثنائي 

 DS SOLUTIONS(قرآ شركاء)شركة

يملحدودة،) يملسؤولاة  ذيت  شركة 

مقرها) دآهم،) (11.111 آأس الها)

يالجت اعي بالديآ يلباضاء،)61،)شاآع)

يلرقم) يلطابق يلثاني،) اللة يلااقوت،)

69،)ما يلي):

يلساد) يملسي1  لوالية  حد  وض  

.Ahmed Ilias MIR

 Zakaria BOUTYA تعاين يلساد)

غي1) وملدة  للشركة  جديد  ك سي1 

محددة.

حصص) تفويت  على  يملصادقة 

 Slimane يلساد) وقبول  يجت اعاة 

BOUZIAN)كشريك جديد.

يالجت اعي) يلرأس ال  في  يلزيادة 

لجعله) دآهم  (91.111 ب بلغ) فقدي 

ينتقل إلى)111.111)دآهم)؛

يألسا�سي) للنظام  يملتالزم  يلتغاي1 

يلحصص) تفويت  لع لاة  تبعا 

يلرأس ال) في  ويلزيادة  يالجت اعاة 

يالجت اعي.

جديد) أسا�سي  فظام  إقريآ 

ومعدل))؛

أجل) من  يلصالحاات  إعطاء)

يلقاام باالجريءيت يلقافوفاة.

كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 

ملدينة) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

سبت 10) (24 بتاآيخ) يلباضاء) يلديآ 

2121)تحت آقم)793944.
ب قت�سى مقتطف ولاان

مزيآ أوديت ويستشاآيت
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يئت افاة يلقدس

11)زفقة بكين شقة آقم)3)يملحاط يلرلاط

يلهاتف/يلفاكس):)15.37.71.62.21

ميلتي موبيل سيرفيس
شركة ذيت مسؤولاة محدودة

بشريك وحاد
زفقة يسفي آقم 183 بحر هرهوآة 

ت اآة

تعديالت قافوفاة للشركة : تحويل 
يملقر يالجت اعي

يلعام) يلج    محضر  ب وجب 

يوفاو) (22 بتاآيخ) يالستثنائي يملنعقد 

2121)تقرآ ما يلي):

للشركة) يالجت اعي  يملقر  تحويل 
يألول) يلطابق  (: يلتالي) يلعنوين  من 
فابولي) زفقة  (94 ع اآة) (5 آقم) شقة 

إلى زفقة يسفي آقم) يلرلاط  يملحاط 

183)بحر هرهوآة ت اآة.
يلقافون) من  (4 يلبند) تعديل 

يملقر) لاصبح  للشركة  يألسا�سي 
يالجت اعي ديئم بالعنوين يلتالي):)زفقة)

يسفي آقم)183)بحر هرهوآة ت اآة.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 

بالرلاط بتاآيخ)13)يولاو)2121)تحت)
6681)ويلسجل) آقم يلسجل يلت1تابي)

يلتحلالي آقم)146827.

288 P

MAROC BRICOLAGE
SARL

برأس ال 111.111 دآهم

فقل يملقر يالجت اعي
يلعام) يلج    ملقتضاات  طبقا 

يالستثنائي يلذي ينعقد ب قر يلشركة)

بالرلاط) (2121 7)أكتولر) وسجل يوم)

تقرآ ما يلي):

فقل يملقر يالجت اعي):

قرآ يلج   يلعام يالستثنائي فقل)

تجزئة) إلى  للشركة  يالجت اعي  يملقر 
(- مطاع) يوالد  حي  (371 آقم) آياض 

ت اآة.

يلنظام) من  (4 يملادة) تعديل 

يألسا�سي.
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يلتحديث يلقافوني.
يلشكلاات يلقافوفاة.

وضعه) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
بتاآيخ) بسال  يالبتديئاة  باملحك ة 
آقم) (.37681 آقم) (2121 أكتولر) (7

يلسجل يلتجاآي)33957.
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ماكرسبايس كيدس مروكو
شركة ذيت مسؤولاة محدودة
يقدآ آأس الها ب 11.111 دآهم

وقف نشاط شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)
يلج  ) يتفق  بالرلاط  (2121 ماي) (5
كادس) »ماكرسبايس  لشركة) يلعام 
مسؤولاة) ذيت  شركة  مروكو«)
 11.111 يقدآ آأس الها ب) محدودة 

دآهم على ما يلي):
تصفاة يلشركة):)

يلسابق) يلحل  يلعام  يلج    قرآ 
كادس) »ماكرسبايس  لشركة) ألويفه 

مروكو«.
تعاين مأموآ يلتصفاة):

تقرير) على  يلعام  يلج    صادق 
مأموآ لتصفاة لشركة)»ماكرسبايس)
زينب) يلسادة  (: مروكو«) كادس 

يلوكالي.
قرآ يلج   يلعام) (: مقر يلتصفاة)
لتصفاة) محال  يالجت اعي  يملقر 

يلشركة.
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلضبط باملحك ة يالبتديئاة بالرلاط)
بتاآيخ)12)أغسطس)2121)تحت آقم)

.116789
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 SOCIETE AUTO ECOLE
E LHIDAYA
ش.م.م ش.و

آأس الها : 11.111 دآهم
يملقر يالجت اعي : كنفودة يملركز 

يلطابق يألول جريدة
بتاآيخ) عرفي  عقد  ب وجب 
تأسيس) تقرآ  (،2121 12)أغسطس)
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت)
يلشريك يلوحاد بالخصائص يلتالاة):

 SOCIETE AUTO (: يلتس اة)

ECOLE E LHIDAYA)ش.م.م ش.و.

ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 

يلشريك) ذيت  يملحدودة  يملسؤولاة 

يلوحاد.

يملركز) كنفودة  (: يالجت اعي) يملقر 

يلطابق يألول جريدة.

يلهدف يالجت اعي):)سااآة يلتعلام.

محدد) (: يالجت اعي) يلرأس ال 

 111 بقا ة) دآهم  (11.111 مبلغ) في 

للحصة.

يلتساي1):)تم تعاين يلاد عاشوآي)

عبد يلرحام يلحامل لبطاقة يلتعريف)

ك سي1) (FH47118 آقم) يلوطناة 

للشركة ملدة غي1 محدودة.

تم تسجال يلشركة لدى يملحك ة)

 38281 آقم) تحت  بوجدة  يلتجاآية 

بتاآيخ)22)أكتولر)2121.
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SOCIETE JANESE GROUP
SARLAU

في) مؤآخ  توثاقي  عقد  ب قت�سى 

قد) (2121 17)سبت 10) يلرلاط بتاآيخ)

تم تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة.

أع ال   : يالجت اعي  يلهدف 

يلتنظاف.

آأس ال يلشركة):)111.111)دآهم)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

111)دآهم للحصة يلويحدة.

مشكوآي آياض)1111)حصة.

من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلتأسيس يلنهائي أي من تاآيخ وض )

يلسجل يلتجاآي.

يناير) فاتح  من  (: يملالاة) يلسنة 

ديس 10 من كل سنة ما عدي) (31 إلى)

تاآيخ) من  تبتدئ  يألولى  يلسنة 

يلتسجال.

شاآع يلحسن يلثاني) (378 (: يملقر)

شقة آقم)2)يلرلاط.

حامل) آياض  مشكوآي  (: يملسي1)

.A738131(يلبطاقة يلوطناة آقم

يلتجاآي):) بالسجل  يلتقااد  آقم 

يلتجاآية) باملحك ة  يلضبط  كتابة 

 2121 أكتولر) (27 بتاآيخ) بالرلاط 

تحت آقم)R.C155489)يلرلاط.
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ARGYRIS - CONSULTING
SARLAU

يآجي1يس - كونسلتينج ش.م.م.ش.و

يلرأس ال يالجت اعي : 111.111 

دآهم

يملقر يالجت اعي : 378 شاآع يلحسن 

يلثاني شقة آقم 2 يلرلاط

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ بتاآيخ فاتح سبت 10)2121)قرآ)

(- يآجي1يس) يلوحاد لشركة  يلشريك 

 ARGYRIS ش.م.م.ش.و) كونسلتينج 

CONSULTING SARLAU - ما يلي :

تحويل يملقر يالجت اعي إلى : شقة 
آقم 9 يلطابق يلثالث شاآع يلحسن 

يلثاني كوملة 8 بوزفاقة.

يلنظام  من   4 يملادة  تعديل 

يألسا�سي.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 

 2121 أكتولر) (26 بتاآيخ) بالرلاط 

تحت آقم)118519
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اجري ديفلوبمانت افريكا
ش.م.م

يلرأس ال يالجت اعي : 111.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : 378 شاآع يلحسن 

يلثاني، آقم 2، يلرلاط

يملؤآخ) يلعام  يلج    ب قت�سى 

قرآ يلشركاء) (2121 يوفاو) (21 بتاآيخ)

يفريكا) ديفلول افت  يجري  لشركة 

 AGRI-DEVELOPPEMENT ش.م.م)

AFRICA SARL)ما يلي):

ديفلول افت) يجري  تصفاة  (- (1

AGRI- ش.م.م) يفريكا 

.DEVELOPPEMENT AFRICA SARL
تعاين يلساد آشاد يلدآدآي) (- (2

ك صفي للشركة.

3)-)تحديد يملقر يلرئي�سي لتصفاة)
يلشركة في يلعنوين يلتالي):)378)شاآع)

يلحسن يلثاني،)آقم)2،)يلرلاط.
تم يإليديع يلقافوني لدى يملحك ة)
أكتولر) (26 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)118511.
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WIJDANE.INJAZ
SARL AU

تبعا لقريآ يستثنائي من يلشريك)
 WIJDANE.INJAZ لشركة) يلويحد 
يملسؤولاة) ذيت  شركة  (SARL AU
مقرها) ويحد،) بشريك  يملحدودة 
آقم) يلهدى،) تجزئة  يالجت اعي 
C2/66،)قلعة يلسريغنة،)قد تم حل)
يلسادة) يملسي1ة  طرف  من  يلشركة 

وجدين يلزوزي،)وذلك منذ يلاوم.
حاث تم يإليديع يلقافوني))باملحك ة)
يوم) يلسريغنة  لقلعة   يالبتديئاة 
26)أكتولر)2121)تحت آقم)477/2121 

آقم يلسجل يلتجاآي)4225.
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 STE STATION DE SERVICE
JAID

SARL AU
آأس الها : 111.111 دآهم

مقرها يالجت اعي : شاآع مح د 
يلخامس، إفرين

في) مؤآخ  عرفي  لعقد   تبعا 
2121،)تم وض  محضر) 28)سبت 10)

يلج   يلعام يالستثنائي.
أشغال يلاوم):

دمج) رالل  من  آأس ال  زيادة 
يألآلاح غي1 يملوزعة)؛

مختلفات.
يلحل يألول):

آأس ال) زيادة  يلعام  يلج    قرآ 
دآهم) (2.891.111 ب بلغ) يلشركة 
يملوزعة) غي1  يألآلاح  دمج  رالل  من 
ب بلغ)2.891.111)دآهم ولالتالي فإن)
 2.991.111 يلشركة أصبح) آأس ال 

دآهم.
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يإليديع يلقافوني):)تم بكتابة يلضبط)
بتاآيخ) بأزآو  يالبتديئاة   باملحك ة 

6)أكتولر)2121)تحت آقم)75.
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CHAHB MARBRE
SARL

شركة مساه ة
آأس الها : 11.111 دآهم

يلكائنة ب : آقم 9، تجزئة مكتولة، 
سال يلجديدة

ملخص محضر يلج   يلعام 
يالسثنائي للشركة

1)-)في إطاآ يلج   يلعام يالستثنائي)
شركة) (CHAHB MARBRE لشركة)
يملنعقد) محدودة  مسؤولاة  ذيت 
ب) يلكائنة  (2116 فوف 10) (9 بتاآيخ)
آقم)9)تجزئة مكتولة،)سال يلجديدة،)
باإلج اع) يلشركة  مساه وي  تديول 

على ما يلي):
قريءة تقرير يلتساي1 يلذي قام به)

يلرئيس.
سابقة) بصفة  يلشركة  تصفاة 

ألوينها.
عبد) يألشهب  يلسادين  تعاين 
يلرزيق ولن شجاا يلحسين يملسؤولين)

عنها.
تم يإليديع يلقافوني للشركة) (- (2
باملحك ة) يلضبط  كتابة  لدى 
يالبتديئاة بسال بتاآيخ)3)يناير)2117 

تحت آقم)28151.
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 MALATH ASSURANCE ET
COURTAGE

 شركة محدودة يملسؤولاة 
ذيت شريك ويحد

يلسجل يلتجاآي ت اآة
RC : 134447

تأسيس
يألسا�سي) يلقافون  ب قت�سى  (- (I
تقرآ) (2121 أكتولر) (6 يملؤآخ بتاآيخ)
 MALATH يسم) تح ل  تأسيس 
 ASSURANCE ET COURTAGE
محدودة يملسؤولاة ذيت شريك ويحد)

راصاتها كالتالي):

 MALATH (: يلتس اة)
 ASSURANCE ET COURTAGE
محدودة يملسؤولاة ذيت شريك ويحد.
يلشركة ت اآس نشاطها) (: يلهدف)

باملغرب وراآجه):
وساط يلتأمين)؛

مهنة يلتأمين.
يلشركة) مقر  (: يالجت اعي) يملقر 
(،112 حدد في يلعنوين يلتالي):)ع اآة)
تجزئة) (،2 شقة آقم) يلطابق يلثاني،)
مرحات،)شاآع عبد يلكريم يلخطابي،)

ت اآة.
يملدة يلقافوفاة):)تأسست يلشركة)
تاآيخ) من  يبتديء) سنة  (99 ملدة)

يلتأسيس يلنهائي لها.
آأس ال) (: يالجت اعي) يلرأس ال 
يلشركة حدد في مبلغ)111.111)دآهم)
 111 من) حصة  (1111 إلى) قس ت 
وي ثل) كلاا  دف   حصة  لكل  دآهم 
مساه ة أفجزت فقدي لفائدة يلشركة)

من طرف):
يوبها) يوعلي  فاصل  يلساد 

111.111)دآهم.
بالكامل) يلحصص  هذه  تدف  

وتخصص كلها للشركة.
يلساد) يلشركة  يسي1  (: يلتساي1)
فاصل يوعلي يوبها،)يلقاطن ب آقم)5 
تجزئة صومعة حسان،) (،57 يلع اآة)
حي يالفبعاث،)ت اآة،)مغربي يلجنساة،)
مزديد بتاآيخ)11)ماآس)1989)ب طاطا،)

.JY5392(حامل للبطاقة يلوطناة آقم
تم يإليديع يلقافوني بالسجل) (- (II
يالبتديئاة) يملحك ة  لدى  يلتجاآي 

بت اآة تحت آقم)6137.
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SNSN TRAVAUX
SARL AU

إعالن عن تصفاة
يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 
يالستثنائي بتاآيخ)11)أغسطس)2121 
 SNSN TRAVAUX قرآ مسي1 شركة)
SARL AU)مقرها يالجت اعي بالرلاط،)
حي) يملنتزه،) حي  (4 شقة) (41 ع اآة)

يعقوب يملنصوآ،)ما يلي):

تصفاة يلشركة.
فوفل) علي  فايت  يلساد  تعاين 

مصفاا للشركة.
ففس) هو  يلشركة  تصفاة  مقر 

مقرها يالجت اعي.
يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
لدى) يلضبط  كتابة  لدى  يلقافوني 
بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية   يملحك ة 

7)أكتولر)2121)تحت آقم)118632.
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BREAK TIME COFFE
225، حي يلفتح إضافي، حي يعقوب 

يملنصوآ، يلرلاط
سجل تجاآي : 141213

ت.م.م : 112345448111133
يلويحد،) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
ب ثابة يلج   يلعام يالستثنائي بتاآيخ)
تفويت) تم  (،2121 سبت 10) فاتح 
 1111 مج وع يلحصص يالجت اعاة)
مح د،) رويدآ  يلساد  إلى  حصة 
يلساكن بالرلاط،)أمل)5)إضافي،)آقم)

.A3563(225)يملسي1ة ح.ي.م ب.ت.و
من) أمين  مغنين  يلساد  يستقال 

منصب يملسي1 للشركة
يعين يلساد رويدآ مح د،)يلساكن)
(،225 آقم) إضافي،) (5 أمل) بالرلاط،)
مسي1ي) (A563يملسي1ة ح.ي.م،)ب.ت.و

وحدي للشركة ملدة غي1 محدودة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (27 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)9951.
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BARBOUCHI TRANS
 ش.م.م

يلرأس ال يالجت اعي : 111.111 دآهم
 يملقر يالجت اعي : إقامة يلعال، 

آقم 21، تابريكت، سال
ب قت�سى يلج   يلعام يلتأسي�سي)
(،2121 سبت 10) (28 بتاآيخ) مؤآخ 
مسؤولاة) ذيت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بامل يزيت يلتالاة):
 BARBOUCHI شركة) (: يلتس اة)

TRANS)ش.م.م.

ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلوض  

مسؤولاة محدودة.

يلهدف):)مقاول في فقل يلبضائ .

يلعال،) ع اآة  (: يالجت اعي)  يملقر 
آقم)21،)تابريكت،)سال.

يملدة):)حددت مدة يلشركة في)99 

سنة تبتدئ من تاآيخ تأسيسها.

حدد) (: يالجت اعي) يلرأس ال 

 111.111 في) يالجت اعي  يلرأس ال 

حصة) (1111 على) مقس ة  دآهم 

موزعة) دآهم للويحدة،) (111 بقا ة)

على يلشكل يلتالي):

يلساد ح اد برلو�سي)251)حصة)؛

يلساد ع اد برلو�سي)251)حصة)؛

يلسادة سكانة برلو�سي)251)حصة)؛

يلسادة مرية حافي)251)حصة)؛

يملج وع)1111)حصة.

أسندت مه ة يلتساي1) (: يلتساي1)

ك سي1ة) برلوش  فاط ة  يلسادة  إلى 

غي1 شريكة ملدة غي1 محدودة لشركة)

.BARBOUCHI TRANS

يألسا�سي) يلقافوني  يلوض   تم 

للشركة حسب يلفصل)96.15.

يلسجل يلتجاآي آقم):)34761.

301 P

YAKLIN TRANS
 شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

بشريك ويحد
آأس يملال : 111.111 دآهم

حي يلباهاة، آقم 21، سادي قاسم

يفحالل مبكر للشركة

سجلها يلتجاآي آقم : 28239

يملسجل باملحك ة يالبتديئاة بسادي 

قاسم

يسي1) مح د  يلساد  من  بقريآ 

يلتعريف) لبطاقة  يلحامل  عبادة،)

يملسي1) (GK91396 آقم) يلوطناة 

تم) ك ا  للشركة،) يلويحد  ويلشريك 

ومحتويه) مض وفه  محضر  تحرير 

يفحالل مبكر للشركة وتصفاة يملقر)

بحي) يلكائن  للشركة،) يالجت اعي 

يلباهاة آقم)21،)سادي قاسم.
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يإليديع يلقافوني تم بكتابة يلضبط)
قاسم) بسادي  يالبتديئاة  باملحك ة 

يوم)6)أكتولر)2121)تحت آقم)514.
302 P

ZUMBA OPTIQUE
AU(CAPITAL(DE 100.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : IMM 02 MAG
 N°02 RESIDENCE(SAADA(AIN

ATIQ, TEMARA
بت اآة) مؤآخ  محضر  ب قت�سى 
وض ) تم  (2121 أكتولر) (14 بتاآيخ)
يلقويفين يألساساة لشركة محدودة)

يملسؤولاة ذيت يمل يزيت يلتالاة):
 ZUMBA OPTIQUE (: يلتس اة)

ش.م.م.
بصريات) أرصائي  (: يلهدف)

يلنظاآيت.
(،2 2)يملحل) :)ع اآة) يملقر يلرئي�سي)

إقامة يلسعادة عين عتاق،)ت اآة.
من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)

تكوين يلشركة.
ب ا) يملال  آأس  حدد  (: يملال) آأس 
على) مقسم  دآهم  (111.111 قدآه)
دآهم) (111 بنسبة) حصة  (1111
يلصندوق) في  ودفعت  للويحدة،)
يالجت اعي للشركة مقس ة ك ا يلي):

يلساد كريم يلطويل)511)حصة)؛
يلسادة شا اء)يلنصي1)511)حصة.

يألآلاح) من  (5 تؤرذ) (: يألآلاح)
يلصافاة للتأسيس يالحتااطي.

تديآ يلشركة من طرف) (: يلتساي1)
يلساد يبريهام عزيز ملدة غي1 محدودة.

بكتابة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
ت اآة) يالبتديئاة  باملحك ة  يلضبط 
آقم) تحت  (2121 أكتولر) (28 بتاآيخ)

يلسجل يلتجاآي)134537.
للباان ويلنشر

303 P

STE TIMACHOUINE
SARL 

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة

على إثر يلعقد يلعرفي يلذي وقعه)
شركاء)يلشركة أسفله،)تم وض  يلقويفين)

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألساساة 

محدودة ويلتي من رصائصها):

 STE (: يالجت اعاة) يلتس اة  (- (1

.TIMACHOUINE SARL

2)-)يملوضوع):)فقل يلبضائ  للغي1،)

فقل يملستخدمين،)يألشغال يملختلفة)

يلهاتف،) تثبت  أشغال  يلبناء،) أو 

أشغال يالستغالل يلغابوي.

3)-)يملقر يالجت اعي):)حي بوطلحة،)

مركز بوماة،)ع الة مادلت.

4)-)يملدة):)99)عاما.

دآهم) (111.111 (: يلرأس ال) (- (5

 111 1111)حصة بقا ة) مكوفة من)

يلشكل) على  موزعة  للحصة  دآهم 

يلتالي):

مح د أيت سعاد)611)حصة)؛

يملصطفى أولحسن)411)حصة.

6)-)يلتساي1):)أسند يلتساي1 للساد)

مح د أيت سعاد ملدة غي1 محدودة.

من فاتح) (: يلسنة يملحاسباة) (- (7

يناير إلى)31)ديس 10.

تم يإليديع يلقافوني) (: يإليديع) (- (8

تحت) ب ادلت  يالبتديئاة  باملحك ة 
أكتولر) (21 بتاآيخ) (2121/289 آقم)

2121)يلسجل يلتجاآي آقم)2953.

304 P

TASSAOUT TRAVEL
 ش.م.م

فقل يملسافرين

حي يملهتدون، آقم 26، رنافرة

فص يلتأسيس
بتاآيخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2121 أكتولر) (7

ذيت مسؤولاة محدودة باملويصفات)

يلتالاة):

 TASSAOUT ( شركة) (: يلتس اة)

.TRAVEL

مسؤولاة) ذيت  شركة  (: يلصفة)

محدودة.

يلنسوآ،) كهف  (: يالجت اعي) يملقر 

يملركز،)رنافرة.

يلرأس ال):)حدد في)111.111)دآهم)

حصة موزعة على) (1111 إلى) موزع 

يلشكل يلتالي):

يلحبيب دآو�سي)1111)حصة.

يلتساي1):)تساي1 يلشركة من طرف)

يلساد يلحبيب دآو�سي وذلك ملدة غي1)

محددة.

يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

يلقافوني للشركة لدى كتابة يلضبط)

بتاآيخ) بخنافرة  يالبتديئاة   باملحك ة 

26)أكتولر)2121)تحت آقم)2121/381 

يلسجل يلتجاآي آقم)4155.

305 P

SNACK ZAYANE
 ش.م.م

مأكوالت رفافة

حي يلفتح، يلزفقة 26 يلرقم 21، 

رنافرة

فص يلتأسيس
بتاآيخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2121 أكتولر) (6

ذيت مسؤولاة محدودة باملويصفات)

يلتالاة):

 SNACK ( شركة) (: يلتس اة)

.ZAYANE

مسؤولاة) ذيت  شركة  (: يلصفة)

محدودة.

يلفتح،) حي  (: يالجت اعي) يملقر 

يلزفقة)26)يلرقم)21،)رنافرة.

يلغرض):)يملأكوالت يلخفافة.

 111.111 في) حدد  (: يلرأس ال)

1111)حصة موزعة) دآهم موزع إلى)

على يلشكل يلتالي):

بناصر يلوهابي)1111)حصة.

يلتساي1):)تساي1 يلشركة من طرف)

يلساد بناصر يلوهابي وذلك ملدة غي1)

محددة.

يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

يلقافوني للشركة لدى كتابة يلضبط)

بتاآيخ) بخنافرة  يالبتديئاة  باملحك ة 

26)أكتولر)2121)تحت آقم)2121/381 

يلسجل يلتجاآي آقم)4153.

306 P

DROBEL TRAV
 ش.م.م

أشغال مختلفة
زفقة 22 يلرقم 25، حي يلفتح، 

رنافرة
فص يلتأسيس

بتاآيخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (2121 أكتولر) (8
ذيت مسؤولاة محدودة باملويصفات)

يلتالاة):
.DROBEL TRAV((يلتس اة):)شركة
مسؤولاة) ذيت  شركة  (: يلصفة)

محدودة.
يملقر يالجت اعي):)زفقة)22)يلرقم)25 

حي يلفتح،)رنافرة.
يلغرض):)أشغال مختلفة.

 111.111 في) حدد  (: يلرأس ال)
1111)حصة موزعة) دآهم موزع إلى)

على يلشكل يلتالي):
أيوب بلحويآ)511)حصة)؛
جويد دآو�سي)511)حصة.

يلتساي1):)تساي1 يلشركة من طرف)
دآو�سي) وجويد  بلحويآ  ييوب  يلساد 

وذلك ملدة غي1 محددة.
يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
يلقافوني للشركة لدى كتابة يلضبط)
بتاآيخ) بخنافرة  يالبتديئاة   باملحك ة 
21)أكتولر)2121)تحت آقم)2121/375 

يلسجل يلتجاآي آقم)4151.
307 P

 INSTITUT SUPERIEUR
 DINGENIERIE GEO

INFORMATIQUE
SARL AU 

AU(CAPITAL(DE 100.000 DH
 SIEGE(SOCIAL : 13, Avenue

Annaba Rabat
RC(N° : 153265

آف  آأس ال يلشركة ويعت اد يسم 
تجاآي

لشركة) يلوحاد  يلشريك  يتخذ 
 INSTITUT SUPERIEUR DINGENIERIE
بتاآيخ) (GEO INFORMATIQUE 

14)أكتولر)2121)يلقريآيت يلتالاة):
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يرتصاآي) (ISIGI كل ة) إضافة 

لالسم يلقافوني للشركة.

يلبالغ) يلشركة  آأس ال  آف  

111.111)دآهم موزع إلى)1111)حصة)

بقا ة)111)دآهم لكل ويحدة،)محرآة)

دآهم،) (511.111 ب بلغ) بالكامل 

لاصل بذلك إلى)611.111)دآهم عن)

حصة) (5111 وإصديآ) إنشاء) طريق 

منها) لكل  دآهم  (111 بقا ة) جديدة 

يتم تحريريها عند يالكتتاب عن طريق)

يملحددة) يلشركة  ديون  م   مقاصة 

يملقديآ ويملستحقة على يلشركة ك ا)

يملعد) يلحساب  كشف  في  مبين  هو 

من طرف يملدير ويملصادق علاه من)

قبل ربي1 يلحسابات يلساد يلطاهر)

يس اهري.

تحاين يلقافون يألسا�سي للشركة.

وقد تم يإليديع يلقافوني باملحك ة)

يلتجاآية بالرلاط تحت آقم)118553 

بتاآيخ)27)أكتولر)2121.
مقتطف من أجل يإلشهاآ

308 P

DC CONSULTING

SARL AU 

يلحل يلنهائي
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

قرآ) (2121 أكتولر) فاتح  يملنعقد 

 DC(يلساد يدآيس شعبي مسي1 شركة

CONSULTING SARL AU)شركة في)

يلتصفاة،)آأس الها)111.111)دآهم،)

زفقة ضاية عوي،) (6 مقرها يالجت اعي)

يلطابق)4)يلشقة)16،)أكديل،)يلرلاط.

بسبب) للشركة  يلنهائي  يلحل 

يلوض  يلصافي للشركة.

يلتسجال):)تم يلتسجال باملحك ة)

يلتجاآية بالرلاط يوم)26)أكتولر)2121 

تحت يلرقم)118533.
ملخص من أجل يلنشر

309 P

STE APIMO SERVICES
SARL AU 

AU(CAPITAL(DE 100.000 DH
 Siège(Social : 15 AVENUE(AL(ABTAL

APT(N°4 AGDAL- RABAT
يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 
 2121 أكتولر) (18 بتاآيخ) يالستثنائي 

تم يالتفاق على ما يلي):
يلساد) طلب  على  يملويفقة  ت ت 
يلحسين صدقي ببا )13)حصة لفائدة)
 1111 بث ن) يلساد جالل مجاهدي،)
بعد يملناقشة) دآهم للسهم يلويحد،)

ويفق يلج   يلعام على با  يألسهم.
للحصص) يلجديد  يلتقسام 

يصبح على يلشكل يلتالي):
يلساد جالل مجاهدي)111)حصة)

من فئة)1111)دآهم)؛
فئة) من  حصة  (111 يملج وع)

1111)دآهم.
تصبح) يألسهم  با   ع لاة  فتاجة 
شركة) (: للشركة) يلقافوفاة  يلصفة 
ذيت مسؤولاة محدودة ذيت مسؤول)

ويحد.
ثم قبول يستقالة يلساد يلحسين)
صدقي،)يلحامل للبطاقة يلوطناة آقم)

A692944)من طرف يلج   يلعام.
يلعام) يلج    قريآ  ب قت�سى 
إلى) يلشركة  تساي1  مه ة  أفاطت 
يلحامل) يلكبي1،) عبد  يلساد شروق 
 AD241121 آقم) يلوطناة  للبطاقة 
ولالتالي يصبح يملسي1 يلوحاد للشركة)

ملدة غي1 محدودة.
من) و13) (7 (،6 (،1 تعديل يلفصل)

يلقافون يألسا�سي للشركة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 
يلسجل) (118513 آقم) تحت  (2121

يلتجاآي آقم)94951.
310 P

M.T ABDERZAK
SARL AU 

إنشاء شركة ذيت مسؤولاة محدودة
 M.T ABDERZAK(:(يالسم يلتجاآي

.SARL AU
حي) (378 آقم) (3 بلوك) (: يلعنوين)

يلجديد،)يزآو،)ييت ملول.

يملهام):)أشغال مختلفة أو بناء.

آأس ال يلشركة):)111.111)دآهم.

يلساد يمزيل) (: يلتساي1 ويإلمضاء)

مح د.

تم يإليديع يلقافوني يألسا�سي لدى)

يالبتديئاة) باملحك ة  يلضبط  كتابة 

بإفزكان بتاآيخ)15)أكتولر)2121)تحت)

تحت) يلتجاآي  ويلسجل  (2197 آقم)

آقم)24515.

311 P

 JALALI TRAVAUX

يلعنوين : دويآ يغريين مركز ج اعة 

تامري فويحي أكادير

يلتأسيس
تحت) عرفي  عقد  ب قت�سى 

بتاآيخ) مؤآخ  يلشخ�سي  يإلمضاء)

يملصادقة) ت ت  (،2121 أكتولر) (12

ذيت) لشركة  يألسا�سي  يلقافون  على 

يلخصائص يلتالاة):

 JALALI (: يلقافوفاة) يلتس اة 

.TRAVAUX

ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 

مسؤولاة محدودة بشريك وحاد

يغريين  دويآ   : يالجت اعي) يملقر 

مركز ج اعة تامري فويحي أكادير.

يلغرض يالجت اعي : أشغال يلبناء 

وتزيين يلبنايات، شريء ولا  يلعقاآيت 

للبناء،  ويلصالحة  ويملجهزة  يملبناة 

مويد  تسويق  يملباني،  وتجهيز  كريء 

للبناء.  يملخصصة  وعقاقي1  يلبناء 

يلتجاآة يلعامة، يالسي1يد ويلتصدير.

يملعامالت  ج ا   عامة  ولصفة 

ويملبادالت يلتجاآية يلتي من شأنها أن 

تنمي وتوس  من نشاط يلشركة.

حدد   : يالجت اعي  يلرأس ال 

مدفوعة  كلها  دآهم   111.111 في 

ومحرآة بالكامل ومقس ة إلى 1111 

دآهم   111 بقا ة  يجت اعاة  حصة 

لل ساهم  وكلها  يلويحدة  للحصة 

ويلشريك يلوحاد يلساد جاللي أبو بكر.

يلتساي1 : تم تعاين يلساد جاللي 

أبو بكر مسي1ي وحادي للشركة ملدة غي1 

محدودة.

من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)
تسجال يلشركة في يلسجل يلتجاآي)

باملحك ة يملختصة.

من) تبتدئ  (: يالجت اعاة) يلسنة 

كل) من  ديس 10  (31 إلى) يناير  فاتح 

سنة.

يألآلاح):)تخصم ر سة باملائة من)

يلقافوني) يالحتااط  لتأسيس  يألآلاح 

ويلباقي يوض  تحت تصرف يلج عاة)

يلع وماة للشركة.

بكتابة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 

(،2121 أكتولر) (25 بتاآيخ) بأكادير 

ويملسجلة) (.116931 يلرقم) تحت 

بالسجل يلتجاآي يلتحلالي تحت آقم)

.49253
للنشر و يلباان

يملسي1

312 P

 STE AGADIR GARDE

SERVICES
SARL

تأسيس
ب قت�سى عقد عرفي للج   يلعام)

يلعادي يوم)7)ماي)2121)تم تأسيس)

يلشركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة):

 AGADIR GARDE (: يلتس اة)

.SERVICES
زفقة) (12 بلوك) (: يالجت اعي) يملقر 
216)آقم)93)يلفرح بنسركاو)-)أكادير.

مدة صالحاة يلشركة):)99)سنة.
آأس يملال):)111.111)دآهم.

يلشكل) على  وزعت  (: يلحصص)

يلتالي):

(: سعاد) يلشعوب  أبو  يلساد 

51.111)دآهم.

 51.111 (: آقاة) يلدآجة  يلسادة 

دآهم.

يلسنة يالجت اعاة):)من فاتح يناير)

إلى غاية)31)ديس 10.
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يلشعوب) أبو  يلساد  (: يلتساي1)
سعاد ويلساد يلكت وآ عبد يلكريم)

معا.
يلشعوب) أبو  يلساد  (: يلتوقا )
سعاد ويلساد يلكت وآ عبد يلكريم)

معا.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 111187 يلتجاآية بأكادير تحت آقم)
ولالسجل) (،2121 يولاو) (15 بتاآيخ)
يلتجاآي تحت آقم)47863)بتاآيخ)15 

يولاو)2121.
313 P

SOCIETE CHODRIX
SARL AU

ICE 002923733000040
CONSTITUTION

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة بشريك وحاد

آأس الها 111.111 دآهم
يملقر يالجت اع : محل تجاآي آقم 

FF375 بلوك F17 حي يلديرلة
أكادير

ب قت�سى عقد عرف محرآ بتاآيخ)
يلقافون) يفجاز  تم  (2121 أكتولر) (6
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
ذيت) وحاد  بشريك  محدودة 

يملويصفات يلتالاة):
 SOCIÉTÉ CHODRIX (: يلتس اة)

.SARL AU
:)منشأة معدفاة)/) غرض يلشركة)

يألع ال يملختلفة ويلبناء)/)يلتفاوض
يلتي) يلع لاات  يفجاز كل  وع وما 
مباشرة) غي1  أو  مباشرة  عالقة  لها 
بالع لاات يملذكوآة ويلتي من شانها)

أن تساهم في تن اة يلشركة.
ملدة) يلشركة  تأسست  (: يملدة)
من يوم تقاادها في) سنة يبتديء) (99

يلسجل يلتجاآي.
آأس ال) حدد  (: يلشركة) آأس ال 
دآهم) (111.111 مبلغ) ف  يلشركة 
مقسم إلى)1111)حصة من فئة)111 

دآهم لفائدة كل من):
 1111 (: يلبشاآي) إدآيس  يلساد 

حصة.

تم تعاين يلساد إدآيس يلبشاآي)

كامل) تح له  م   لشركة  ك سي1 

يلصالحاات حسب يلقافون يألسا�سي)

للشركة.

يلقافون بكتابة) يفجاز يإليديع  تم 

يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 

بأكادير بتاآيخ)13)أكتولر)2121)تحت)
آقم)116795.
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STE AGA-RENOV
SARL

شركة ذيت مسؤولاة محدودة .  
آأس الها : 111.111 دآهم

مقرها يالجت اعي: يلطابق يالآ�سي 

ع اآة 21 يقامة تاكمي شاآع يلقويت 

يملسلحة يمللكاة يكادير 

 تأسيس شركة
بتاآيخ)))) عرفي  عقد  ب قت�سى 

وض  قويفين) ( تم) (،2121 12يكتولر)

يلشركة ذيت يمليزيت يلتالاة:

. STE  AGA-RENOV(:(يلتس اة

ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 

.»SARL«((مسؤولاة محدودة

يلت1كابات) مقاول  (: يلهدف)

يلكهرلائاة و يلت1صاص يلصحي).

يالآ�سي) :يلطابق  يالجت اعي) يملقر 

ع اآة)21)يقامة تاكمي شاآع يلقويت)

يملسلحة يمللكاة يكادير.

99)سنة يبتدءي من تاآيخ) ( (: يملدة)

يلتأسيس.
)آأس ال):)حدد في مبلغ))111.111 

دآهم مقسم يلى)1111)حصة من فئة)

111)دآهم.

إلى) أسند  يلتساي1  (: يلتساي1)

يلعربي) مح د  بلعسري  يلسادين 

ويلبغديدي مصطفى.

بكتابة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 

بتاآيخ) (،116929 آقم) تحت  ألكادير 

25)يكتولر)2121
)من يجل يلنسخة و يلباان عن يملسي1

)))))يلساد بلعسري مح د يلعربي)))))
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شركة اكائيكس ش.م.م.                     
مقرها يالجت اعي :  آقم 67 شاآع 
غافدي يلطابق يالول حي يلديرلة 

يكادير
))ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)
8)أكتولر)2121،)تم إحديث يلقافون)
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة رصائصها كالتالي):
يالسم:)شركة يكائاكس ش.م.م.

يملوضوع):)توصال يملنتجات.
مقر يلشركة):)آقم)67)شاآع غافدي)

يلطابق يالول حي يلديرلة يكادير.
)مدة يلشركة):)99)سنة يبتدءي من)

يوم تأسيسها.
يلف) مائة  في  حدد  (: آأس الها) (
دآهم مقس ة إلى)1111)حصة٬)قا ة)
دآهم و موزعة) (111 كل ويحدة منها)

على يلطريقة يلتالاة:
 511 (: يلساد عبد يلرحام يلااس)

حصة.
 511 (: يلساد مح د ييت حساين)

حصة.
تساي1 وإديآة يلشركة):)عين يلساد)
عبد) يلساد  و  حساين  ييت  مح د 
يلرحام يلااس مسي1ين للشركة ملدة)

غي1 محدودة.
يإليديع) تم  ( (: يلقافوني) يإليديع 
باكادير) يلتجاآية  باملحك ة  يلقافوني 
يلسجل) (116896/2121 ( تحت آقم)

يلتجاآي))آقم)49223.
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STE  AGADIR HERSTELL
 SARL AU 

شركة ذيت مسؤولاة محدودة
بشريك وحاد
تاسيس شركة

يلصناعي) حي  (: يالجت اعي) مقرها 
ييت) شاآع مح د يلسادس آقم ي1-)

ملول
)يملهام)))))))):))ُمصِنّ  أجسام حديدية)

مجففة.)
 111.111 (: يلشركة) مال  آيس 

دآهم.
يلساد يلسويهي مح د) (: يلتساي1)

مشاآك وحاد و مسي1 للشركة.

تم يإليديع يلقافون يألسا�سي لدى)
يالبتديئاة) باملحك ة  يلضبط  كتابة 
(((،2121 أغسطس) (4 ( بتاآيخ) يفزكان 
تحت آقم))1693)))ويلسجل يلتجاآي)

تحت آقم))23983 .
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STE SAMIFISC 

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°11 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 16.11.82.46.25 / FIX :

15.28.23.28.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE AFNSOU CARS       
يألسا�سي) يلقافون  ب قت�سى 
تم) (،2121 أكتولر) فاتح  بتاآيخ 
يملسؤولاة،) تأسيس شركة محدودة 

(:
ُ
باملويصفات يلتالاة

يلتس اة):)شركة أفنسو كاآ.)))))))
.STE AFNSOU CARS  

بدون) يلسااآيت  كريء) ( (: يلهدف)
( ( سائق.)

يملحل يلتجاآي) ( (: يملقر يالجت اعي)
شاآع ع ر يملختاآ حي يملسي1ة)) (9 آقم)

يكادير.
يملدة)):))99)سنة ي يبتدءي من تاآيخ)

يلتأسيس.
)آأس الها):))111.111)دآهم.

)يلتساي1:))للساد أح د ويهي1.
))يإلمضاء):))للساد ح اد يلفائز.

باملحك ة) تم  يلقافوني  يإليديع  ( (
أكتولر) (15 بتاآيخ) الكادير  يلتجاآية 

2121،)تحت آقم)116845.  
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STE  ADM IMPORT
شركة ذيت مسؤولاة محدودة

 ذيت يلشريك يلوحاد
مقرها يإلجت اعي: آقم 1112 حي 

تالاال تكوين – يكادير
يلسجل يلتجاآي آقم : 49187

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (18
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة):
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ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤلاة 

يلوحاد.
ADM IMPORT):)تس اةيلشركة.
يلتجاآة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
مصفحة.)) أبويب  وتركاب  وتوزي  
يالستي1يد) يملصفحة.) يألبويب  فجاآة 

ويلتصدير.
آقم) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

1112)حي تالاال تكوين)،)يكادير.
)مبلغ آأس ال يلشركة):)111.111 

دآهم،)مقسم كالتالي):
(: يل10ودي) يلعرب  مجد  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.111

للحصة
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):)
يل10ودي) يلعرب  مجد  يلساد 
عنويفه مدينتي ع اآة)2)آقم)44)ج س)

4)سادي يل10فو�سي يلباضاء.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة):)
يل10ودي) يلعرب  مجد  يلساد 
عنويفه مدينتي ع اآة)2)آقم)44)ج س)
مسي1ي) يلباضاء) يل10فو�سي  سادي  (4

للشركة ملدة غي1 محدودة.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
من فاتح يناير إلى) يلسنة يملالاة:) (

31)دجن10.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (15 بتاآيخ) باكادير  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)116849.
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FIDUCIAIRE FB AUDIT ET CONSEIL SARL

Télé :15 28 81 66 84

 STE AT MOUTIA MULTI
 SUD

SARL AU
شركة  ذيت مسؤولاة محدودة 

بشريك ويحد
تأسيس شركة

طبقا للعقد يملؤآخ في)))18)أكتولر)
2121،))تم تأسيس شركة يملسؤولاة)

يملحدودة بالخصائص يلتالاة):))

 STE AT MOUTIA (: يالسم)
.MULTI SUD SARL AU

يلهدف):)))إغاثة يلعرلات.
 111.111 (: يملج وعة) آأس ال 

دآهم.
يملسي1:)عث ان مطا .

ييت) تودلي  حي  يالجت اعي:) يملقر 
ع ي1ة يشتوكة ييت باها.

يملدة):))99)سنة.
لل ج وعة) يلقافوني  ياليديع  تم 
يالبتديئاة) باملحك ة  بالسجل 
بتاآيخ) ( ( (2261 آقم) تحت  ( بإفزكان)

26/11/2121
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 STE ASKLOU
ARCHITECTUR

SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة

ذيت شريك ويحد
آأس الها : 111.111 دآهم

يملقر يالجت اعي: يلشقة آقم 11 
يلطابق 3 يقامة يمال  شاآع يملسي1ة 

يلخضريء  آقم 181 كل ام
تأسيس شركة

 15 ( ( ( ب قت�سى عقد عرفي بتاآيخ)
قويفين) وض   ( تم) (،2121 يكتولر)

يلشركة ذيت يمليزيت يلتالاة:
 STE  ASKLOU (: يلتس اة)

  . ARCHITECTURE
ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 
مسؤولاة محدودة))ديت شريك ويحد

.SARLAU
يلهدف:))مهندس).

 11 يلشقة آقم) (: ( يملقر يالجت اعي)
شاآع يملسي1ة) ( يقامة يمال) (3 يلطابق)

يلخضريء))آقم)181)كل ام.
99)سنة يبتدءي من تاآيخ) ( (: )يملدة)

يلتأسيس).
)آأس ال):)حدد في مبلغ))111.111 
دآهم مقسم يلى)1111)حصة من فئة)

111)دآهم.
)يلتساي1):)يلتساي1 أسند إلى يلساد)

بلفقاه عبد يلرحام.

بكتابة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

يالبتديئاة) يملحك ة  لدى  يلضبط 

((،365/2121 آقم) تحت  لكل ام 

بتاآيخ)))22)يكتولر))2121.
))من يجل يلنسخة و يلباان عن يملسي1

))))))يلساد بلفقاه عبد يلرحام)))))
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  STE AR PROJECT
مقرها يالجت اعي : حي  تالاال 

يلخويآيزمي 2 آقم 5 يكادير

تـــأسـيــس
ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ يكادير)

بتاآيخ)21)سبت 10)2121،)تم تأسيس)

صفاتها))) ( يملسؤولاة) محدودة  شركة 

ك ا يلي):)

.STE AR PROJECT(:(يلتس اة

أساسا) يلشركة  تهدف  ( يلهــدف:)

إلى:

قهوة،)مطعم وم ون حفالت.

وع وما ج ا  يلع لاات يلتجاآية)

يلصناعاة يملالاة و يلعقاآية يملتعلقة)

يألنشطة) وكل  يملذكوآة  باالنشطة 

شأفه) من  طاب   ذيت  أو  يملشابهة 

توسا  وتن اة يلهدف يالجت اعي.

تالاال) ( حي) (: يالجت اعي) يملقر 
يلخويآيزمي)2)آقم)5)يكادير.

من تاآيخ) 99)سنة يبتديء) ( (: يملدة)

يلتسجال بالسجل يلتجاآي باستثناء)

حالة يلت ديد أو يلفسخ يملسبق.

يلرأس ال):))حدد آأس ال يلشركة))

في)111.111)دآهم))مقسم))إلى)1111 

حصة.)

يملتوكل))))))))))))))))))))))) يس اء) يلسادة 

511)حصة.

يلساد آفاق اللي))511)حصة.

))يلتساي1):)يلسادة يس اء)يملتوكل)

)مسي1ين للشركة) و يلساد آفاق اللي)

بتوقاعات منفصلة و ذلك ملدة غي1)

محدودة.)

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (22 يوم) بأكادير  يلتجاآية 

2121،)تحت آقم)116913.
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STE AOUTA LUM 
S.A.R.L A.U 

مقرها يالجت اعي : آقم 13 مكرآ 
زفقة فاس يلحي يلصناعي يكادير

يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 

يلتأسي�سي بتاآيخ)13)سبت 10)2121،))

ت ت) ( ش.،) لاوم ذ.م.م،) يوتا  شركة 

يملصادقة على ما يلي):

يوتا) يلشركة  تس اة  ( (: يلتس اة)

لاوم)»ش.ذ.م.م)–)ش.و-«.)

يملقر) جعل  (: يلشركة) مقر 

يالجت اعي للشركة بالعنوين يلتالي):)
يلحي) فاس  زفقة  مكرآ  (13 آقم)

يلصناعي يكادير.
تحديد) تم  يلشركة:) آأس ال 
دآهم) (111.111 آأس ال يلشركة في)

مقس ة إلى1111)دآهم للحصة))111 

دآهم للحصة،)وموزعة كابتي:

111)حصة)) يلساد ييوب ضبشين)

111.111)دآهم.

فجاآة) ( (: يلشركة) أهديف 

يالفوكس) صناعة  ( ياللومناوم،)

وياللومناو،))يلحام ويشغال ويلتل ا )

ويلشريء) يلبا   يالفرشة،) صناعة 

به) ماله  لكل  ويالستي1يد  ويلتصدير 

صلة بهدف يلشركة.

ييوب) يلساد  يعت10  يلتسياـر:)

يوتا) لشركة  يلوحاد  يملسي1  ضبشين 

لاوم)»ش.)ذ.م.م.)ش.و«)).

 13 من) يبتديء) سنة  (99 يملــدة:)

سبت 10)2121.

يإليديع يلقافوني):)لقد تم يإليديع)

باكادير)) يلتجاآية  يملحك ة  لدى 

2121،))تحت آقم) 12)أكتولر) بتاآيخ)

116781)يلسجل يلتجاآي)49119.
يلـتـوقـا )
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 STE ALMULLAMAROC
شركة ذيت مسؤولاة محدودة

بج اعة) يلعرفي  للعقد  طبقا 

 2121 13)شتنبي1) إنشادن يملؤآخ في)

تم تأسيس شركة يملسؤولاة محدودة))))

بالخصائص يلتالاة):))
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.ALMULLAMAROC(:(يالسم

و يستي1يد) با  و شريء) ( ( ( (: يلهدف)

وتصدير يأللبسة يلجاهزة و يألثويب)

يلعطر) و  يلتج ال  مويد  و  وأدويت 

ويلنظافة و يألجهزة يملكتباة و يملنزلاة)

ويلسل  يلغذيئاة و يلفالحة.

آأس ال يملج وعة):)41111)دآهم)

):يمنة مح د علي يح د) ( يلتساي1)

يملال).

سوق) مركز  ( ( يالجت اعي:) يملقر 

أآبعاء)ييت بويلطاب ج اعة إنشادن)

إقلام يشتوكة ييت باها.)

يملدة):))99)سنة.

لل ج وعة) يلقافوني  ياليديع  تم 

باملحك ة) يلتجاآي  بالسجل 

يالبتديئاة))بإفزكان تحت آقم)2196،)

بتاآيخ)7)أكتولر)2121.
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 STE  ALI TAFILALT

BUILDING
شركة ذيت مسؤولاة محدودة

تأسيس شركة
طبقا للعقد يملؤآخ في)28)سبت 10)

محدودة) شركة  تأسيس  تم  (،2121

يملسؤولاة بالخصائص يلتالاة:

 ALI TAFILALT: يالسم)

.BUILDING

يلهدف:)أشغال يلبناء)و))يألشغال)

يلع وماة و يألع ال يملتنوعة.

آأس ال يلشركة):)111.111)دآهم

يلتساي1:أبزيز آشاد.

يلسجل يلتجاآي):)24551.

أيت) باري1  يالجت اعي:دويآ  يملقر 

ع ي1ة يشتوكة أيت باها.

)سنة99:)يملدة.

للشركة) يلقافوني  يإليديع  تم 

باملحك ة) يلتجاآي  بالسجل 

 24551 يإلبتديئاة إفزكان تحت آقم)

بتاآيخ)22)أكتولر)2121.
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 STE ABOU

INTERNATIONAL TRANS
شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد.

وعنوين مقرها يالجت اعي أوالد 

بريهام أوالد برحال83111- 

تاآوديفت يملغرب

يلسجل يلتجاآي آقم :8173

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (31

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ديت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ديت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

متبوعة) يلشركة  تس اة 

ب ختصر) يالقتضاء) عند 

 SOCIETE ABOU ( تس اتها)

.INTERNATIONAL TRANS

فقل) (: ( ( بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبضائ  للغي1.

فقل يألمتعة غي1 يملصحولة)»طرود)

ويلرسائل«.

يالستي1يد و يلتصدير.

أوالد) يالجت اعي:) يملقر  عنوين 

 -83111 برحال) أوالد  بريهام 

تاآوديفت يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 يلشركة) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلنهر:)) أبو  يلسادةسلوى 

دآهم) (111 بقا ة) 1111حصة 

للحصة.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء)):

عنوينها) يلنهر  أبو  سلوى  يلسادة 

دويآ بن حريبة يكلي تاآوديفت.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة):

عنوينها) يلنهر  أبو  سلوى  يلسادة 

دويآ بن حريبة يكلي تاآوديفت.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 25 ( ( بتاآيخ) بتاآوديفت  يالبتديئاة 

يكتولر)2121)تحت آقم)1973.
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 STE ABDRABOU BAZAR
SARL AU

آأس الها : 111111.11 دآهم
مقرها يالجت اعي : آقم 256 ع اآة 
آقم 98 يلشطر 17 مشروع يلنهضة 

حي يلسالم يكادير
 11 بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
باكادير قرآ مساهم) (،2121 سبت 10)

يلشركة ما يلي:
 STE ABDRABOU (: يالسم)

.BAZAR
هدف يللشركة):)با  وتوزي  ج ا )

( يملنتجات يملنزلاة).)
مقر يلشركة):)آقم)256)ع اآة آقم)
يلنهضة حي) مشروع  (17 يلشطر) (98

يلسالم يكادير).
 111.111 في) محدد  يلريس ال 
من) حصة  (1111 يلى) مقسم  دآهم 
دآهم للحصة يلويحدة تم) (111 فئة)
يكتتابها كلها للساد يلريجي عبد آلو).)

:)ثم تعاين يلساد يلريجي) يلتساي1)
غي1) ملدة  للشركة  ك سي1  آلو  عبد 

محدودة م  حق يالمضاء).
لتكوين) ( (5% يالآلاح يتم يقتطاع)
علاه) يملنصوص  يالحتااطي  يلرصاد 

قافوفاا).)
بكتابة) يلقافوني  ياليديع  ثم 
يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 
((،2121 سبت 10) (15 بتاآيخ) الكادير 

تحت آقم)116446  . 
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FIDUCIAIRE NADIM

ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

1666534378

STE  ABDEAIM FISH
S.A.R.L

مؤآخ) عرفي  عقد  ب وجب  ١ـ)
وض ) تم  أكتولر2121) (4 بباوكرى)
ذيت) لشركة  يألسا�سي  يلنظام 
تك ن) ويلتي  ( ( يملحدودة) يملسؤولاة 

م يزيتها فا ا يلي):

     STE  ABDEAIM FISH(:(يلتس اة

   .S.A.R.L

يلشركة) غرض  ي كن  يلغرض:)

لحساب) أو  يلخاص  لحسابها  سويء)

أي دولة أررى) وفي  يملغرب  في  يلغي1 

فا ا يلي):

 MARCHAND DE POISSONS

 FRAIS ET CONGELE/MAREYAGE

مقر يلشركة):)يوجد مقر يلشركة))

 DOUAR TAKAD SIDI BIBI

 . BIOUGRA

 99 يملدة:حددت مدة يلشركة في)

سنة يبتديءي من تاآيخ تكوينها يلنهائي.

آأس ال) يبلغ  (: يلشركة) آأس ال 

يلشركة مائة ألف دآهم)111111.11 

مقسم إلى ألف حصة ذيت مائة)111 

دآهم كقا ة لحصة ويحدة):)

 511 بصاصة) مح د  يلساد:)

حصة.

يلساد:)عبد يلديئم بنصفاة))511 

حصة).

يلسنة يملالاة:)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديس 10.)

مح د) ( يلشركة) يسي1  يلتساي1:)

بصاصة ملدة غي1 محدودة.)

كتابة) لدي  يلقافوني  يإليديع  تم 

إفزكان) يالبتديئاة  باملحك ة  يلضبط 

عدد)) تحت  أكتولر2121) (14 بتاآيخ)

.2121/2172
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 STE 365 MARINE GROUP

MOROCCO
تأسيس شركة

 2 مؤآخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

ذيت) تأسيس شركة  تم  يولاو2121)

وراصااتها) يملحدودة،) يملسؤولاة 

كالتالي:

ماآين) (365 ( شركة) يلتس اة:)

كروب موآوكو.

159)حي يلسالم) (: يملقر يالجت اعي)

يلدآيآكة أكادير.
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يلهدف يالجت اعي:

صاافة) يلبحرية,) يألع ال  ج ا  

وردمة يلريفعات.
مبلغ) في  حدد  يلشركة:) آأس ال 

على) مقس ة  دآهم  (111111.11

دآهم) (111 ( ( حصة من فئة) (1111

للويحدة.

تساي1 يلشركة:)يتم تساي1 يلشركة)

من طرف):

حسن.) بهي  �سي  فيت  يلساد 

ويلسادج ال مح د.

ويلساد ج ال يلع اآي.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 

بأكادير بتاآيخ)15)أكتولر)2121)تحت)
آقم)3449)سجل تجاآي آقم)43193.

إمضاء
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 STE AKDBOULA  
SARL AU

تأسيس شركة
 3 بتاآيــخ) عرفي  عـقــد  ب قتــ�سى 

تأسســت شــــركــة ذيت) سبت 212110)

يملسؤولاة يملحدودة ذيت يلخصائص)

يلتالاة):

. AKDBOULA(:(يلتس اة(-

-يلهـدف:)هدف يلشركة في يملغرب)

ك ا هو في يلخاآج هو):

يلتويصل) تقناات  في  ردمات 

ويلتسويق).

أشغال مختلفة).

-)يملقر يالجت اعي):)شاآع ولي يلعهد)

بطاطا.

دآهــم) (111.111, (11 يلرأس ال:) (-

1111)حصة ب بلغ)100,00  مقس ة)

دآهم للحصة موزعة كالتالي:

يلسادة يقديم زينبة)1111)حصة.

-)تساي1 يلشركة من طرف يلسادة))

يقديم زينبة.
يلتجاآي) بالسجــــل  يلتسجال  تــــم 

 7 باملحك ة يالبتديئاة بــطاطا بتاآيــــخ)

7)أكتولر)2121))تحت عدد):)95/21 .
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 AJARIF IMO
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة  ديت 

شريك ويحد
تأسيــس شركة

 - I)ب قت�سى عقد عرفي بتاآيخ)31 
شركة) تأسيس  تم  (، سبت 212110)
ذيت يملسؤولاة يملحدودة رصائصها)

كالتالــي):
  . AJARIF IMO((:يلتس اة(-

-)يلهدف يالجت اعي)):
-1)منعـش عقـاآي.

-يملقر يالجت اعي:)حي بن ع ر زفقة)
كلام)416)يفزكان أيت ملول.

-)يملدة):)99)))سنة.)
دآهم) (100.000,00 -يلرأس ال)
حصة يجت اعاة) (1111 مقس ة إلى)
111)دآهم للحصة يلويحدة) من فئة)
منتسبة للشريك):)يلساد يمكرود عبد)

يلقادآ1111)حصة يجت اعاة.
-يلتساي1:)يعهد بتساي1 يلشركة إلى)
يلساد يمكرود عبد يلقادآ ملدة غي1)
أما يلتوقا  فانسب للساد) محددة،)

يمكرود عبد يلقادآ.)
 -II))وقد))تم يإليديع يلقافوني بكتابة)
يالبتديئاة) يملحك ه  ( لدى) يلضبط 
أكتولر2121)تحت) بتاآيخ12) ( يفزكان)

آقم)2169.
للخالصة ويلباان

عن يملسي1
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 AGRISPHERE شركة
ش.م.م 

آأس الها : 111.111.11 دآهم
يملقر يالجت اعي : زفقة 3317، آقم 
265، ويلحوآي، يلدشي1ة، يفزكان

 ICE 002927195000074
RC N°24565

تأسيس يلشركة ذيت مسؤولاة 
محدودة

1.يلتأسيس:
مؤآخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم رلق) أكتولر2121) (11 بأكادير في)
فظام تأسيس يلشركة ذيت يمل يزيت)

يلتالاة:

مسؤولاة) ذيت  شركة  ( يلشكل):)
محدودة).

.AGRISPHERE((يلتس اة:))شركة
:)تهدف يلشركة إلى): يلهدف)

يملعديت) وتصدير  يستي1يد 
يلفالحاة.

(،3317 زفقة) ( (: يملقر يالجت اعي)
يلدشي1ة،) ويلحوآي،) (،265 آقم)

يفزكان.
مدة) حددت  (: يملدة يالجت اعاة)

يلشركة في)99)سنة.
يملش ر) يلساد  تعاين  يلتساي1:)
يلحسين)) تاعيشت  ويلساد  مح د 
مسي1ين مشاآكان في يلشركة ملدة غي1)

محدودة.
يلتوقا ):)ستلتزم يلشركة بالتوقا )
مح د،) يملش ر  يلساد  بين  يملشت1ك 

ويلساد تاعيشت يلحسين.)
آأس ال) حدد  ( يلشركة:) آأس ال 
يلشركة في)111.111.11)دآهم مجزأة)
على)1111)حصة من فئة)111)دآهم)
يلشكل) على  موزعة  يلويحد  للسهم 

يلتالي:
يملش ر مح د331حصة،) يلساد:)
أي:)33.000,00)دآهم)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 331 يلحسين) تاعيشت  يلساد:)
حصة،)أي:)33.000,00)دآهم.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
فابريزيو341  بي1لاتو  يلساد:)
حصة،)أي:)34.000,00)دآهم).))))))))))))))))))))))))
يإليديع) تم  يلقافوني:) يإليديع 
يلقافوني باملحك ة يإلبتديئاة بافزكان)
آقم) تحت  أكتولر2121) (22 ( بتاآيخ)

.2242
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 STE BISKAD TRANS
 SARL 

شركة بسكاد ترينس
 ش.م.م

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)
فاتح أكتولر2121)تم تأسيس شركة)

ذيت يمل يزيت يلتالاة:
يلتس اة):)))شركة بيسكاد ترينس)

ش.م.م.

يلهدف يالجت اعي:)

فقل يالشخاص لحساب يلغي1.)))

يلعنوين):حي يلعزيب يلقلاعة أيت)

ملول).

يملدة:))))99)سنة.

11. 111.111)دآهم) ( ( ( يلرأس ال:)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

111)دآهم.

من فاتح) ( ( ( ( يلسنة يالجت اعاة:)

يناير إلى)31)ديس 10 من كل سنة.

يسي1 يلشركة يلساد) ( ( ( يلتساي1:)

يكاسان) ويلساد  مح د  باكروين 

سعاد ملدة غي1 محدودة.)

يإليديع) تم  يلتجاآي:) يلسجل 

باملحك ة) يلضبط  بكتابة  يلقافوني 

أكتولر) (15 يالبتديئاة بافزكان بتاآيخ)

2121)تحت عدد2213.
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Cabinet

IDJAMAA CONSEILS 

 Siège social: 

 N°704,(LOT(MESUGINA,(DRARGA,

AGADIR

Tél  : 16-62-64-12-88

 E-mail:

Idjamaa.conseils@gmail.com

CONAZA FRERES SARL
يلعام)) ( يلج  ) ( ب قت�سى محضر)

ويلدي) (2121 سبت 10) (9 في) يملنعقد 

ذيت) شركة  تأسيس  ب وجبه  ثم 

مسؤولاة محدودة م يزيتها كالتالي):)

 CONAZA (: يلتجاآي) يالسم 

. FRERES SARL

مسؤولاة) ذيت  شركة  يلصفة:)

محدودة.

يلرأس ال):)1.111.111.11)دآهم.)

حاث يتوفر):

مح د يزملاض على5111  ( يلساد)

حصة.

 2511 يلساد مباآك يزملاض على)

حصة.

 2511 على) يزملاض  علي  يلساد 

حصة.
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يلهدف):
-)يلبناء)ويألشغال.
-يلهندسة يملدفاة.

-كريء)ياللاات
آقم) يألآ�سي  يلطابق  (: يلعنوين)
سعاد) سادي  مكرآ,تجزئة  (841

يلدآيآكة أكادير.
فاتح) من  تبتدئ  يملالاة:) يلسنة 

يناير إلى)31)ديس 10 من كل سنة.
يلتساي1:)تسي1 من طرف):

)يلساد مح د يزملاض.
)ويلساد مباآك يزملاض.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلتجاآية بأكادير في)26)أكتولر)2121 

تحت يلرقم يلت1تابي116961  .
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 STE COMPLEX INDUSTRIE
  AIT MELLOUL  CIAM

 SARL 
شركة كومبلكس يفدوستغري أيت 

ملول ساام ش.م.م
تأسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)
فاتح أكتولر2121))تم تأسيس شركة)

ذيت يمل يزيت يلتالاة:
كومبلكس) شركة  (: يلتس اة)

يفدوستغري أيت ملول ش.م.م.
يلهدف يالجت اعي:

)با  ج ا  أفويع مويد يينوكس).)))
 289 ))تجزئة تن ل آقم) ( يلعنوين:)

أيت ملول.
يملدة):99)سنة.

)يلرأس ال:))))11. 111.111)دآهم)
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

111)دآهم.
يلسنة يالجت اعاة):من فاتح يناير)

إلى)31)ديس 10 من كل سنة.
يسي1 يلشركة يلساد))) ( ( ( يلتساي1:)

آشدي ج ال ملدة))غي1 محدودة.)
يإليديع) تم  يلتجاآي:) يلسجل 
باملحك ة) يلضبط  بكتابة  يلقافوني 
 21 بتاآيخ) بافزكان  يالبتديئاة 

أكتولر2121)تحت عدد)2216.   
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 Sté DOE CONSTRUCTION
SARL AU

إعـــــــالن عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة
 27 بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة) تأسيس  تم  سبت 212110)

يلشريك) ذيت  يملحدودة  يملسؤولاة 

يلويحد بامل يزيت يلتالاة):

 Sté DOE (: يلتس اة)

.CONSTRUCTION SARL AU

:حي يملركز يسا). يملقر يالجت اعي)

 100.000,00 (: يلرأس ال)

1111)حصة من) دآهم مقس ة على)

فئة)100,00)دآيهم.

يلهدف):

)يلبناء)وأع ال أررى).

رولة) يلسادة  يلشريك يلويحد:)

ويلحاملة) يلجنساة،) مغرلاة  باج،)

آقم يلوطناة  يلتعريف  لبطاقة 

JZ6699 1111)حصة.

فاتح) من  :تبتدئ  يملالاة) يلسنة 

كل) من  ديس 10  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

من) حالاا  يلشركة  يلتساي1:تسي1 

رولة باج لفت1ة غي1) طرف يلسادة:)

محددة.

يلتسجال) :تم  يلسجل يلتجاآي)

بتاآيخ) بكل ام  يالبتديئاة  باملحك ة 

15)أكتولر2121)تحت آقم)3727.
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   DEEVLAP شركة
يلشقة يلكائنة برقم 11 ع اآة 71 

مج وعة A حي يلهدى يكادير

تـــأسـيــس
ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ يكادير)

تأسيس) تم  أكتولر2121،) (4 بتاآيخ)

صفاتها))) ( يملسؤولاة) محدودة  شركة 

ك ا يلي):)

.                    DEEVLAP:(يلتس اة

أساسا) يلشركة  تهدف  ( يلهــدف:)

إلى:

ويملويق ) يل10يمج  تص ام 

يإللكت1وفاة.)))))))

وع وما ج ا  يلع لاات يلتجاآية)
يلصناعاة يملالاة ويلعقاآية يملتعلقة)
يألنشطة) وكل  يملذكوآة  باالنشطة 
شأفه) من  طاب   ذيت  أو  يملشابهة 

توسا  وتن اة يلهدف يالجت اعي.
يلكائنة) يلشقة  (: يالجت اعي) يملقر 
حي) (A مج وعة) (71 ع اآة) (11 برقم)

يلهدى يكادير.
من تاآيخ) 99)سنة يبتديء) ( (: يملدة)
يلتسجال بالسجل يلتجاآي باستثناء)
يملسبق. يلفسخ  أو  يلت ديد  حالة 
يلشركة)) آأس ال  حدد  ( (: يلرأس ال)
إلى) ( مقسم) ( دآهم) (100.000,00 في)

1111)حصة).
-يلساد معاد بوكاو)511)حصة.
-يلساد مح د يمعو491)حصة.

يلتساي1):)يلساد معاد بوكاو مسي1)
للشركة))وذلك ملدة غي1 محدودة.)

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلتجاآية باكادير يوم)18)أكتولر2121  

تحت آقم)116869.
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 CREATIVE DESIGN  شركة
S.A.R.L

إعالن عن تأسيس
ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)
يلقويفين) وض   تم  سبت 212110) (8
ذيت) يملسؤولاة  محدودة  لشركة 

يمل يزيت يلتالاة)):
 CREATIVE DESIGN ( (: يلتس اة)
محدودية) :شركة  ( يلقافوني) يلشكل 

يملسؤولاة.
يلهدف):)يلديكوآ.

يملقريالجت اعي):)بلوك ب آقم)284 
حي يلهدى يكادير.

في)) حدد  يالجت اعي:) يلرأس ال 
 1111 إلى) مقسم  111111دآهم 

حصة من فئة)111)دآهم.
يلتساي1:)عين يلساد آضوين جويد)

مسي1ي للشركة ملدة ال محدودة.
لدى) يلقافوني  يإليديع  تم  وقد 
يلتجاآية) باملحك ة  يلضبط  كتابة 
آقم) أكتولر2121.) (15 باكادير بتاآيخ)
يلسجل يلتجاآي49179،)وتم ياليديع)

تحت آقم))116834.
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مكتب بري ا كوفطا
بلوك د2)آقم)3)حي يلديرلة يكادير

 CONSULTING MASTERS 

 AFRICA
ش م م 

آأس الها:  100.000,00 دآهم 

يملقر يالجت اعي : بلوك ف /13

 آقم 72 حي يلديرلة أكادير 

يلتأساـــــــــــــــس
توقا ) ذي  عرفي  عقد  ب وجب 

أكتولر2121  (5 (: راص يملؤآخ يوم)

ويملسجل باكادير يوم)7)أكتولر2121،)

لشركة) يألسا�سي  يلقافون  وض   تم 

ديت) محدودة  مسؤولاة  ذيت 

يلخاصاات يلتالاة:

 CONSULTING: -1يلتس اة)

MASTERS AFRICA))ش م م.)

-2يلهـــدف:))تهدف يلشركة باملغرب)

ك ا هو بالخاآج يلى):))

وتقديم) عامة  بصفة  يلتجاآة 

يلخدمات بشتى أفويعها).)

با ،)شريء،)كريء،يستي1يد وتصدير)

ولدون تحديد يلقائ ة.

شتى) في  يلشركات  مريفقة 

نشاطاتها.

يلخدمات) مجال  في  يلتكوين 

يملتعلقة بالفنادق ويملريفق يلسااحاة.)

تقديم يلخدمات يملتعلقة باملجال)

يلسااحي).

ولصفة عامة تنفاذ كل يلع لاات)

أو) يلعقاآ  في  ويملالاة  يلتجاآية 

يملنقوالت ذيت يلصلة يملباشرة آو غي1)

يملباشرة بالهدف يالجت اعي ويلتي من)

شأنها أن تساهم في إف اء)يلشركة.

بلوك ف/13  ( -3يملقر يالجت اعي:)
آقم)72)حي يلديرلة أكادير.

-4يملــــــدة:))99)سنة.

يإلجت اعي:) يلرأس ـــال  (5-

إلى)) مقس ة  100.000,00دآهم 

فئة) من  إجت اعاة  1111حصة 

يلويحدة) للحصة  دآهم  (100,00

موزعة كالتالي:

جوهانس) ماآك  جاسبي1  يلساد 

511)حصة.
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يلسادة بولكري هجر491)حصة.

في) فقدي  مساه ته  حسب  كل 
 1111 آأس ال يلشركة ب ا مج وعه)

حصة.

-6يلسنة يملالاة:)من فاتح يناير إلى)

31)ديس 10.

ملدة) يلشركة  يسي1  (: -7يلتساـــــــــي1)
بولكري) يلسادة  سنويت  ((3( تالت)

هجر.

كتابة) لدى  يلقافوني  ياليديع  تم 

باكادير) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

آقم) تحت  أكتولر2121) (22 يوم)
يلتجاآي) يلسجل  آقم  (116916

.49229
)))ب ثابة مقتطف ولاان

مكتب بري ا كوفطا) ((((
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CONCEPT AGRICOLE
آأس الهـا 111 11 دآهـم

مقـرهـا يالجت اعي : مركز سادي بابي 

–طريق تيزفيت-صندوق يل10يد آقم 

-721 إقلام شتوكة أيت باها

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة 

ب قت�سى عقد عرفي حرآ بسادي)

بابي بتاآيخ)14)أكتولر)2121)تأسيس)

يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  تم شركة 

باملويصفات يلتالاـة):

 CONCEPT (: يلتس ـاـة)

.AGRICOLE

ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 

مسؤولاة محدودة ذيت شريك وحاد.)

غرض يلشركة):)يستي1يد و تصدير)

و تسويق يملويد يلفالحاة.

حدد) (: يالجت اعي) يملال  يلرأس 

 11  111 في) يالجت اعي  يلرأس ال 

حصة) (111 على) موزع  وهو  دآهم،)

دآهم) (111 فئة) من  يجت اعاة 

للويحدة،)م نوحة كلها للساد مح د)

حطرلوش

يملـقـر يالجت اعي):)مركز سادي بابي)

آقم) يل10يد  تيزفيت-صندوق  طريق 

-721إقلام شتوكة أيت باها.

في محددة  يلشركة  مدة  (:  يملــدة)

 99)سنة.)

يلتساـاـر):)أسند يلتساي1 وملدة غي1)

محددة إلى يلساد مح د حطرلوش.

تم يإليـديع يلقـافوني بكتابة ضبط)

بتاآيخ) إلفزكان  يالبتديئاة  لل حك ة 

 2254 تحت آقم) (2121 أكتولر) (26  :

)سجل تجاآي عدد):)24577) 
ملخـص لغايـة يلنشـر
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 ECOLE CANADIENNE

 POUR LA FORMATION

 CINEMATOGRAPHIQUE ET

 AUDIOVISUEL «ECFCA «

 S.A.R.L

املدرسة الكندية للتدريب 
 السينمائي و السمعي البصري

ش.م.م
ينشاء شركة محدودة يملسؤولاة

بأكـادير) عرفـــي  عــقد  ب قت�سى 

تأسيس) تم  (2121 أكتولر) (5 بتاآيخ)

شركة محدودة يملسؤولاة)

يالسم):)يملدآسة يلكندية للتدآيب)
يلبصري) يلس عي  و  يلسين ائي 

ش.م.م)

في) يلتدآيب  (: يلشركة) هدف 

يلسين ائي بالتصوير  يملتعلقة   يملهن 
و يلس عي يلبصري)

مقر يلشركة):)أوآير يملركز)-)أوآير)

-)أكـــادير.

يملدة)):)محدودة في)99)سنة).))))

مبلغ) في  محدد  (: يلرأس ال)

يلى) مقس ة  دآهم  (111.111.11

111.11)دآهم) 1111)حصة من فئة)

للويحدة مقس ة كالتالي):

مح د مرويزي))1111)حصة).
مرويزي) مح د  يلساد  (: يلتساي1)

غي1) ملدة  و  للشركة  يلوحاد  يملسي1 

محدودة)

يلصافاة) يالآلاح  توزع  (: يالآلاح)

على) يلقافوفاة  يالقتطاعات  بعد 

يلشركاء.

بكتابة) يلقافوني  ياليديع  تم 

يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 

باكادير بتاآيخ)15)أكتولر)2121)تحت)
آقم)116832 .

يلخالصة و يلتذكي1:)
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شركة اد صالح مواد
ش.ذ.م.م- ش.و-

 SOCIETE ID SALAH

-MAOUAD S.A.R.L-A.U
كريج آقم 11 مركز تغي1ت سادي 

يفني

يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 

 21/16/2121 بتاآيخ) يلتأسي�سي 

شركة يد صالح مويد ذ.م.م)–)ش.و-«)

ت ت يملصادقة على ما يلي):

يد) يلشركة  تس اة  (- (: يلتس اة)

صالح مويد)»ش.ذ.م.م)–)ش.و-«)

يملقر) -جعل  (: يلشركة) مقر 

يلتالي) بالعنوين  للشركة  يالجت اعي 

مركز تغي1ت سادي) (11 كريج آقم) (:

يفني
تحديد) تم  يلشركة:) آأس ال 
دآهم) (111.111 آأس ال يلشركة في)

مقس ة إلى1111)دآهم للحصة)111 

دآهم للحصة))وموزعة كابتي:

حصة) (111 بكروآ) يح د  يلساد 

111.111)دآهم.

يملويد) با   (: يلشركة) أهديف 

يلغذيئاة يلعامة بالج لة ويلتقساط)

با  مويد يلبناء)وصناعة يلاجوآ)

فقل يلبضائ )

با  يلدقاق ويملويد يلفالحاة)

وحجر) ويلرمل  يالس نت  با  

يلكريفيت)

با  ويلشريء)ويلنكوص

)يلتصدير ويالستي1يد

يح د) يلساد  يعت10  (- يلتسياـر:)

يد) لشركة  يلوحاد  يملسي1  بكروآ 

صالح مويد)»ش.)ذ.م.م)–)ش.و-«)

من) يبتديء) سنة  (99 (- (: يملــدة)

.21/16/2121

يإليديع يلقافوني):)لقد ثم يإليديع)
بكل ام) يالبتديئاة  يملحك ة  لدى 
آقم) تحت  (26/18/2121 بتاآيخ)

.312/2121
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HOTIZON ZOHAL
تأسيس شركة

في) يملؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
28/19/2121)تم تأسيس شركة

أوغيزون زوحل).م.م.)م.)
يإلست1يد) يع ال  (- (:  هدفها)

و يلتصدير.
 14 آقم) مسكانة  زفقة   يلعنوين:)

و)16)إفزكان).
دآهم موزعة) (111.111 آأس الها)
حصة) كل  قا ة  حصة  (1111 إلى)

111دآهم)
عبد) يالجويدي  يلساد  تعاين  تم 
يلرزيق و بن يلشاخ مح د ك سي1ين)

للشركة ملدة غي1 محدودة.)
سنة) (99 :مدة ع ر يلشركة) يملدة)

من تاآيخ تأسيسها يلنهائي.
آقم) يإليضاحي  يلتجاآي  يلسجل 

 24567
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (25 يإلبتديئاة ألفزكان بتاآيخ)

2121)تحت آقم)2243. 
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 STE HIGOBAT شركة
يألسا�سي) يلقافون  ب قت�سى 
سبت 10) (22 بتاآيخ) يملؤآخ  للشركة 
بتاآيخ) بإفزكان  يملسجل  (،2121
آقم) تحت  (2221 سبت 10) (25
 R E : 2 0 2 1 0 0 1 4 5 1 9 1 2 0 7 5 ,
تكوفت) (OR:13386 /2121 Gratis
يملحددة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 
 STE (: ذيت يلشريك يلويحد مس اة)

HIGOBAT
آأس الها):)111.111)دآهم.

يلهدف يالجت اعي):)
يملباني)،)ويلت1ويج يلعقاآي.

شاآع) (161 آقم) (: يملقر يالجت اعي)
يلقا�سي عااض يلدشي1ة يلجهادية.
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من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)
تسجالها بالسجل يلتجاآي.)

آأس ال يلشركة مقسم ك ا يلي):
 1111 هللا) عبد  يلعددي  يلساد 

حصة.
تسي1 يلشركة):)من طرف يلعددي)
يلوحاد) يملسي1  بصفته  هللا  عبد 

لشركة ملدة غي1 محدودة.
من) تبتدئ  (: يالجت اعاة) يلسنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديس 10.
باملحك ة) تم  يلقافوني:) يإليديع  (
بتاآيخ) بإفزكان  يالبتديئاة 

12/11/2121)تحت آقم)2139.
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 STE GROUPE YOUSSEF
SOLEIMAN MAROC

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة للشريك يلوحاد 

ب قت�سى عقد عرفي حرآ في أكادير)
تأسيس) تم  (11/16/2121 بتاآيخ)
محدودة) مسؤولاة  ذيت  شركة 
للشريك يلوحاد لها يمل يزيت يلتالاة:

 STEGROUPE (: يلتس اة)
YOUSSEF SOLEIMAN MAROC

ش.م.م للشريك يلوحاد
يلهدف):)يإلصالحات يلبحرية)

)يملقر يالجت اعي):)دآب آيت كاوين)
يلجهادية) دشي1ة  (15 آقم) (612 زفقة)

إفزكان.
:)يلساد ولاد عاق لل دة) يلتساي1)

غي1 محدودة.)
آأس ال يلشركة)111.111)دآهم)

لدى) يلقافوني  يإليديع  تم 
بتاآيخ بإفزكان  يالبتديئاة   يملحك ة 

 2124 آقم) تحت  (2121/19/  29
سجل تجاآي آقم)24345.
)يلخالصة لإلشهاآ)
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GAFISH
تأسيس شركة.م.م.لشريك ويحد

بتاآيخ عرفي  عقد   ب وجب 
تم) بالعاون،) سجل  (2121/19/  21
وض  يلقافون يألسا�سي لشركة ذيت)
ويحد) لشريك  يملحدودة  يملسؤولاة 

بامل يزيت يلتالاة):

يلتس اة):)»GAFISH)«)شركة.م.م.)
لشريك ويحد.

دآهم) (111.111 (: يلرأس ال)
مقسم إلى)1111)حصة من فئة)111 
 ALESSANDRO دآهم لفائدةيلساد)

.LEVA
يلسي1ة) تجزئة  (: يالجت اعي) يملقر 
تاشفين) بن  يوسف  زفقة  يلخضريء)
يملر�سى) (12 شقة) مكرآ  (35 آقم)

يلعاون.
يملدة):)99)سنة.

يملويد) (: يالجت اعي) يلهدف 
يلغديئاة.

يالس اك.
يلساد) إلى  عهد  (: يلتساي1)

.ALESSANDRO LEVA
يلقافوني) يإليديع  تم  (: يإليديع)
بتاآيخ) بالعاون  باملحك ةيالبتديئاة 

18/11/2121)تحت آقم3237 
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FAROUK PRESTATIONS
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة 
RC : 47883/ AGADIR

تم تأسيس شركة ذيت مسؤولاة)
بتاآيخ) ويحد  شريك  من  محدودة 
مويصفتها) ثم  عرفي  عقد  بأكادير 

كالتالي):
 FAROUK (: يلتس اة)

.PRESTATIONS
يلهدف يالجت اعي):)مقاول أشغال)

متنوعة أو يلبناء.
مقاول يلبنايات.

تهائة ويلصرف يلصحي.
يلشركة) عند  (: يالجت اعي) يملقر 
 ETABLISSEMENT MAROCAIN
 DES TRAVAUX ET DES
 214 آقم) يلشقة  (PRESTATIONS
 II يفرني) يلسالم  آياض  (A5 ع اآة)

أكادير.
يملدة):)99)سنة.

 111.111 (: يالجت اعي) يلرأس ال 
حصة) (1111 إلى) مقس ة  دآهم 
دآهم للسهم) (111 يجت اعاة بقا ة)

مقس ة كالتالي):)

 1111 علوشة) يلعربي  يلساد 

حصة.

علوشة) يلعربي  يلساد  (: يلتساي1)

ك سي1 للشركة.

من) تبتدئ  (: يالجت اعاة) يلسنة 

فاتح يناير إلى)31)ديس 10.

يلفصل) مقس ة حسب  (: يألآلاح)

23)من قافون يلشركة.

إيديعه) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

باملحك ة يلتجاآية بأكادير تحت آقم))

111214)يوم)16/16/2121.
)للخالصة و يلباان)))
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STE LUSTRE SERVICE SARL
ب قت�سي عقد عرفي يملؤآخ بتاآيخ)

بإفزكان تم تأسيس) (2121 أكتولر) (4

يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 

تح ل يلخصائص يلتالاة):

 STE LUSTRE (: يلتس اة)

 SERVICE SARL

12)شاآع موالي) (: يملقر يالجت اعي)
آشاد تاآوديفت محل آقم)3.

آأس يملال):)111.111)دآهم.

يملدة):)99)سنة.

يملسي1):)يلسادة حفصة يلحصاك)

قاعة) (- يلفويتي1) دف   (: يلنشاط)

ياللعاب ياللكت1وفاة.

تم يإليديع يلقافوني لدى يملحك ة)

أكتولر) (25 تاآوديفت) يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)1977 .
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 «MICROWEST« شركة
ش م م

يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 

يلتأسي�سي يملؤآخ في)24/19/2121)تم)

وض  يلقافون يألسا�سي لشركة ذيت)

يملويصفات) مسؤولاة محدودة ذيت 

يلتالاة):

.»MICROWEST«(:(يلتس اة

موزع) (: يالجت اعي) يلهدف 

لل نتوجات بالج لة وفصف يلج لة)

ولالتقساط)/)تجاآة)؛

7)ع اآة) :)يلطابق) يملقر يالجت اعي)

(- يملقاومة) شاآع  تافاوين  E2إقامة 

أكادير.

سنة) (99 (: يالجت اعاة) يملدة 

يبتديء)من تاآيخ تسجالها في يلسجل)

يلتجاآي عدي إذي تم يلحل يملسبق أو)

يلت ديد.

من) يتكون  يالجت اعي:) يلرأس ال 

111.111)دآهم.

يلساد) تعاين  (: يلشركة) تساي1 

سعد) يشبان  ويلساد  طاآق  لعفو 

ك سي1ين للشركة ملدة غي1 محدودة.

يلسجل) في  يلتقاد  تم  (: يلتقااد)

بأكادير) يلتجاآية  لل حك ة  يلتجاآي 

عدد) تحت  (2121  /11/  25 بتاآيخ)

116919
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FIDUCIAIRE FB AUDIT ET CONSEIL SARL

Télé :15 28 81 66 84

STE MESGHOSSE SERVICE
SARL AU 

تأسيس شركة  ذيت مسؤولاة 
محدودة بشريك ويحد

في))) يملؤآخ  للعقد  طبقا 

شركة) تأسيس  تم  (15/11/2121

بالخصائص) يملحدودة  يملسؤولاة 

يلتالاة):))

 STE MESGHOSSE (: يالسم)

. SERVICE SARL AU

يلع وماة) يالشغال  ( (: يلهدف)

ويلبناء.

 111.111 ( يملج وعة) آأس ال 

دآهم.

يملسي1:)يلحسن مسغوس.

يحشاش) دويآ  (: يالجت اعي) يملقر 

سادي بابي يشتوكة ييت باها.

يملدة):))99)سنة.

لل ج وعة) يلقافوني  ياليديع  تم 

يالبتديئاة) باملحك ة  بالسجل 

بتاآيخ) ( ( (2219 آقم) تحت  ( بإفزكان)

.21/11/2121

 350 P
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)مكتب حسابات شحودي

زفقة)7)بلوك)1)آقم)98)شاآع يملقاومة بايت)

ملول،)86151،)بايت ملول يملغرب

 SOCIETE MEDMAB
NEGOCE

SARL  
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يالجت اعي:بلوك  14 
آقم 59 تجزئة ييت سعاد ييت ملول 

يملغرب
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

24521
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
تم إعديد) (2121 يكتولر) (7 يملؤآخ في)
ذيت) لشركة  يألسا�سي  يلقافون 
يملسؤولاة يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
((: تس اتها) ب ختصر  يالقتضاء)
  SOCIETE MEDMAB NEGOCE

SARL
1)-)أع ال) غرض يلشركة بإيجاز:)
 -  3 فكوص) (- (2 أو إنشاءيت متنوعة)
ويدويت) ولا  تجهيزيت يملكتب.) شريء)

يملكتب
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد مباآك يلويفي):))511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
 511 (: يلساد مح د ييت سوس)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة):
يلساد مباآك يلويفي))ومح د ييت)

سوس.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
بتاآيخ) بافزكان  يالبتديئاة 

18/11/2121)تحت آقم)2217.
351 P

 STE MARRAHARA RENT
CARS
تأسيس

ب قت�سى يلقافون يألسا�سي يملؤآخ)
تأسيس) ( (: (2121 11)سبت 10) ( بتاآيخ)
ذيت) يملسؤولاة  محدودة  شركة 

يلخصائص يلتالاة):)

 STE MARRAHARA RENT«
»CARS

يلهدف):)هدف يلشركة في يملغرب)
ك ا في يلخاآج هو:

تأجي1 يلسااآيت بدون سائق).)1-
يملدة):)99)سنة.

 111.111 في) حدد  (: يلرأس ال)
حصة) (1111 على) مقسم  دآهم 
يجت اعاة بقا ة)111)دآهم للويحدة)

وهي في فصيب):
شوط:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) يونس  يلساد 

511)حصة يجت اعاة.
ألقدي:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) مريم  يلسادة 

511)حصة يجت اعاة.)
تسي1 يلشركة وملدة غي1) يلتساي1:)
عدفان) يلساد  طرف  من  محدودة 

ألقدي.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
بتاآيخ) بالديرلة  يالبتديئاة 
آقم) تحت  (25/11/2121

.2269/19619
352 P

STE MAROC BTS
SARL AU

تـأسـيـس شــركة
بتاآيخ)) ( عرفي) عقد  ب قت�سى 
يلقافون) وض   تم  (11/11/2121
يلتاسي�سي لشركة محدودة يملسؤولاة)

تح ل يلخصائص يلتالاة):
 STE MAROC BTS«(:(يلـتـسـ اـــــــــــــــة

(»SARL AU
يملسؤولاة) ذيت  شركة  (: يلشكل)

يملحدودة ذيت يلشريك يلوحاد.
ج ا ) في  مقاول  (: يلـ ـوضـــــوع)
مقاول في يع ال) (/ يالشغال و يلبناء)

يملطاعم)/)تاجر.)
يلـ ـقر يالجـتـ اعــي)):شاآع عبد هللا)

يبن يلزولي1 آقم)74)يلعاون.
مــــــدة يلشركــــــة):))99))سنة.)

 111.111 (: يلشركـــة) آأس ـــال 
دآهم.

بويطاس) ( يلساد) يلـتسـاـاــــــــــــــــــر:)
يلوطناة) يلبطاقة  مصطفىرقم 

. JT37746

فاتح) من  (: يالجت ـاعاـة) ( يلسنة)
يناير إلى)31)دجن10 من ففس يلسنة.

لقد تم يلتسجال يلقافوني لدى) (
في) بالعاون  يالبتديئاة  يملحك ة 
   38421 يلسجل يلتجاآي تحت آقم)

بتاآيخ)11/11/2121.
353 P

MAGIC PASTRY
شركة ذيت مسؤولاة محدودة

تأسيس
على عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ) بناْء)
شركة) تأسيس  تم  (،19/17/2121
ذيت مسؤولاة محدودة)؛)رصائصها)

كالتالي):
باست1ي))) ماجاك  (: يلتس اة)
ذيت) شركة  (»MAGIC PASTRY«

مسؤولاة محدودة.)
يلغــــرض):

مخ0زة وحلويات)؛
يلرأس ـــال):)حدد آأس ال يلشركة)
دآهم،) ((81.111( ألف) ث افين  في 
 111 من) حصة  (811 إلى) مقسم 
دآهم،)))مكتتبة كلها،)منها)411)حصة)
لفائدة يلشريك بولريك ياسين و)411 
بولريك) للساد  يملتبقاة،) حصة،)

لحسن.
يملقريإلجت اعي) حدد  (: يملقــر)
زفقة) زيوية  (،29 آقم) (: في) للشركة 
(– تاغاف ين وزفقة أفزي،)حي يلسالم)

أكــــادير.
حددت مدة يلشركة في) ( (: ( يملــدة)
يلتقااد) تاآيخ  من  يبتديءي  سنة  (99

بالسجل يلتجاآي.
بولريك) يلساد  عين  (: يلتسياــــر)
(،JE257171 (: ت) و  ب  لحسن،)
غي1) ملدة  للشركة  وحاد  متصرف 

محدودة.)
يألآلاح) من  يخصم  (: يألآلـــــاح)
 5 نسبة) للشركة  يلسنوية  يلصافاة 
يالحتااط) تكوين  أجل  من  يملائة  في 
يلقافوني ويلباقي يوض  آهن تصرف)

يلشركاء.))))
يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليــديع 
يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلقافوني 
ألكــادير يوم)15/11/2121)تحت آقم)

.116.837

ولالسجـــــل يلتجـــاآي آقم)49.181.
من أجل يلخالصة ويلباان

يملسي1

354 P

Sté MOHAMED JAD PVC
 SARL AU 

تأسيس شركة
محرآ) عرفي  عقد  ب وجب  (- (1
تأسيس) تم  (2121/11/17 بتاآيخ)
ذيت) يملسؤولاة  محدودة  شركة 

شريك وحاد ذيت يمل يزيت يلتالاة):
 MOHAMED« شركة) (: يلتس اة)

JAD(PVC«)ش.م.م.
-)أشغال) :)فجاآة يألملناوم) يلهدف)

مختلفة أو أشغال يلبناء.
يملقر يالجت اعي):)آقم)11)بلوك)11 

شاآع))د حي الآيب تكوين أكادير.)
يملدة):)))99)سنة.

 111.111 ( (: آأس يملال يالجت اعي)
1111حصة من فئة) دآهم مجزأ إلى)

111)دآهم للحصة يلويحدة.
يلتساي1:)يلساد أح د يشااو.

يلسنة يالجت اعاة)):)تبتدئ يلسنة)
يالجت اعاة من فاتح يناير وتنتهي في)

آرر دجن10 من كل سنة.
لهذي) يلقافوني  يإليديع  وتم  (- (2
هائة) لدى  يلضبط  بكتابة  يملحضر 
تحت) بأكادير  يلتجاآية  يملحك ة 
يلتجاآي) ويلسجل  ( (116852 آقم)
آقم49191))بتاآيخ))2121/11/15م.

من يجل يلنسخة ويلباان

355 P

 SOCIETE MOHAMED
ISLAND FISH

 Société à Responsabilité Limitée
Au(Capital(de 100.000 Dhs
 Adresse: HAY(EL(AMAL ,EL

OUATIA ,TAN(TAN
ICE : 002779309000088

تـــأسيــس شركة
بتاآيخ) ( عرفي) عقد  ب قت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (،14/11/2121
يملحدودة بامل يزيت) ( ذيت يملسؤولاة)

يلتالاة):
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يلتس اة):)مح د يسالفد فيش.)
يملقر يالجت اعي):)حي يألمل))يلوطاة))

طافطان/
دآهم) (111.111 (: يلرأس ـــــــــــــال)
فئة) من  حصة  (1111 على) مقس ة 

111)دآهم.
)يلهـــــــــــــــــدف)):))))تجاآة يلس ك

يلشــــــــــــــركاء))):
))مح د يثرب)511))حصة).

زوهي1 يمقرشالت)511))حصة).
يملسي1 يلقافوني):))مح د يثرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
بتاآيخ) ( ( كل ام) يالبتديئاة 
 2121 آقم) تحت  (25/11/2121

 .239/
356 P

 STE MIFTAH FRUIT 
NEGOCE

»شركة مفتاح فروي فكوص« 
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

تأسيس
بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى  (- (1
شركة) تأسيس  تم  (14/11/2121

ذيت يملسؤولاة يملحدودة)
رصائصها كالتالي):

شركة مفتاح فروي) (« (: يلتس اة)
فكوص)»))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

يلهدف يالجت اعي))):)تاجر يلفويكه)
ويلخضرويت يلطازجة بالج لة

يالول) يلطابق  يالجت اعي:) يملقر  (
تجزئة يملستقبل) (،3 بلوك) (،35 آقم)

،ييت ملول)
يملدة):)99)سنة.

دآهم) (111.111 يلرأس ال)
1111)حصة يجت اعاة) مقس ة على)
من فئة)111)دآهم للحصة يلويحدة,)
(: كالتالي) ( يلشركاء) ( على) مقس ة 
حصة) (451 يلساد يلوحادي سعاد)
آقاة) يدبريهام  يلسادة  يجت اعاة,)
يلساد) يجت اعاة,) حصة  ( (451
يلوحادي عبد يلويحد))111)))))حصة)

يجت اعاة.)))
يلشركة) بتساي1  يتعهد  يلتساي1:)
إلى يلساد يلوحادي سعاد ملدة غي1)

محددة.

للساد) ينسب  يلبنكي:) يلتوقا  

يلوحادي عبد يلويحد

2)-)وقد تم يإليديع يلقافوني بكتابة)

يالبتديئاة) يملحك ة  لدى  يلضبط 

بتاآيخ) (2246 آقم) تحت  بإفزكان 
يلتجاآي) ويلسجل  (,25/11/2121

آقم))24571    
للخالصة و يلباان

عن يملسي1

357 P

 OPTIQUE AIT MATENE
ش.م.م 

آأس الها : 111.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : زفقة يملسجد مركز 

يولوز بلدية يولوز يقلام تاآوديفت

ICE 002921541000054

RC N°8147

تأسيس يلشركة ذيت مسؤولاة 
محدودة

1.)يلتأسيس):

مؤآخ) عرفي  عقد  ب قت�سى  (

رلق) تم  (31/19/2121 في) بأكادير 

فظام تأسيس يلشركة ذيت يمل يزيت)

يلتالاة:

مسؤولاة) ذيت  شركة  يلشكل):)

محدودة.

 OPTIQUE AIT((يلتس اة):))شركة

.MATENE

))):)تهدف يلشركة إلى): يلهدف)

بالتقساط) يلبصريات  با  

ويلج لة.
زفقة يملسجد) ( (: يملقر يالجت اعي)

يقلام) يولوز  بلدية  يولوز  مركز 

تاآوديفت.

مدة) حددت  (: يملدة يالجت اعاة)

يلشركة في)99)سنة.

يقرلاتو) يلساد  تعاين  (: يلتساي1)

س ي1،)يلحاصل على بطاقة يلوطناة)
بالقطاع) ويملقام  (،DA13848آقم
أكادير،) فوفتي،) حي  (142 آقم) »ل«)

مسي1 يلشركة ملدة غي1 محدودة.

ستلتزم يلشركة بتوقا ) (: يلتوقا )

يلساد يقرلاتو س ي1.)

حدد آأس ال) ( (: آأس ال يلشركة)
دآهم مجزأة) (..111.111 في) يلشركة 
على)1111)حصة من فئة)111)دآهم)
يلشكل) على  موزعة  يلويحد  للسهم 

يلتالي:
 :1111 (: س ي1) يقرلاتو  يلساد 
حصة،)أي):)111.111)دآهم)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
يالبتديئاة) باملحك ة  يلقافوني 
 31/19/2121 بتاآيخ) بتاآوديفت 

تحت آقم)1415.
358 P

FIDUCIAIRE ESCOMPTE SARL
 IMM MESROUR AV HASSAN II 4

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

STE OBHL INTER
SARL AU ش. م. م

تأسيس
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (17/11/2121
محدودة يملسؤولاة تح ل يلخصائص)

يلتالاة):
1)-)يلتس اة):)تح ل يلشركة يسم)
 STE OBHL INTER SARL AU(شركة
تحدد) (: يلشركة) آأس ال  (- (2
دآهم) (111.111 آأس ال يلشركة في)
 111 حصة بقا ة) (1111 مقسم يلى)
ألما ة) م لوكة  حصة  لكل  دآهم 

لبعاوي)J497715 : 1111 حصة.
تحدد يملقر) (: يملقر يالجت اعي) (- (3
يالجت اعي للشركة في))يلعنوين):)شاآع)
يلدشي1ة) (16 آقم) يلحبيب  يلحاج 

يلجهادية).
تع ل) (: يالجت اعي) يلهدف  (- (4
يلبضائ ) فقل  مجال  في  يلشركة 

لصالح يلغي1.)
5)-)يلتساي1):)تحدد تساي1 يلشركة)
لبعاوي)) أما ة  يلسادة  طرف  من 

J497715
يلقافوني) يمللف  ييديع  تم  (- (6
يملحك ةيالبتديئاة) لدى  للشركة 
بتاآيخ) (2231 آقم) تحت  الفزكان 

.2121/11/22
359 P

O’QUAI
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

شريك وحاد

تأسيس
بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) وض   تم  (23/19/2121

يألسا�سي لشركة محدودة يملسؤولاة)

ذيت يمل يزيت يلتالاة):

O’QUAI(:(يالسم(-

آفينو) ع اآة  يالجت اعي:) يملقر  (- (

تجزئة)1896/1)يملسي1ة أكادير.

)-)يلهدف يالجت اعي:مطعم

99)سنة يبتديء)من تاآيخ) )-)يملدة:)

تسجالها بالسجل يلتجاآي.

يلرأس ال) حدد  (: يلرأس ال) (- (

مقسم) دآهم  (211.111 في) يلشركة 

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (2111 إلى)

للحصة يلويحدة.

)-)يملسي1:)طاهر بريدي
 49165 ( (: -)آقم يلسجل يلتجاآي)

باملحك ة يلتجاآية بأكادير.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 

بتاآيخ) (116821 بأكادير تحت يلرقم)

.14/11/2121
يملسي1

360 P

 NASSEH DE
 CONSTRUCTION ET

TRAVAUX DIVERS
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة))

حي أدآيآ أزغاآ آقم 313 ع اآة 9 

تكوين  أكـــاديــر

تأسيــس
بتاآيخ)) عرفي  عقد  ب قت�سى  (- (I

شركة) تأسيس  تم  (،22/16/2121

ذيت يملسؤولاة يملحدودة رصائصها)

كالتالــي):

 NASSEH DE (: يلتس اة) (-

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

.DIVER
مقاول) (1- (: يالجت اعي) يلهدف  (-

يألشغال يملختلفة و يلبناء،)-2)تاجر.
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-)))ي ملقر يالجت اعي):)حي أدآيآ أزغاآ)
آقم)313)ع اآة)9)تكوين أكاديــر.

-))يملدة)99)))سنة.)

دآهم) (211.111 يلرأس ال) (-

حصة يجت اعاة) (2111 مقس ة إلى)

للحصة) دآهم  ( (111 فئة) من 

(: كالتالي) للشركاء) منتسبة  يلويحدة،)

1111)حصة) (: يلساد يلحرش حسن)

فاصريلدين) ويلساد  يجت اعاة 

حصة) (1111 (: عبد يلرح ن)

يجت اعاة.

يعهد بتساي1 يلشركة) (: يلتساي1) ( (-

غي1) ملدة  حسن  يلحرش  يلساد  إلى 

)مشت1ك)) يلتوقا ) أما  محددة،)

حسن) يلحرش  للساد  نسب  فاُّ

ويلساد فاصريلدين عبد يلرح ن.

II)-))وقد))تم يإليديع يلقافوني بكتابة)

يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 

27/19/2121))تحت) بأكاديــر))بتاآيخ)
آقم))116611.

361 P

 NAJAR TOURS شركة
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

آأس مالهــا  111.111 دآهــم

يملقر يالجت ــاعي : آقم 127 حي 

يلسالم يلدآيآكة يكادير 

ب قت�سى يلعقد يلعرفي يملؤآخ))تـم)

وضـ  قافون تأسيس شركة محدودة)

يملسؤولاة يلتالاــة:

يالســـم):)فجاآ توآ ش م م.

يملستخدمين) فقل  ( (- (: يملوضـوع)

لحساب يلغي1.))

يبتديء) سنــة  (99 (: يلشركـــــــة) مـــدة 

من تقاادها في يلسجل يلتجاآي.))))))
آأس مال يلشركـة)111.111)دآهــم)

فئة) من  حصة  (1111 يلى) مقس ة 

111)دآهم للويحدة مسجلة كالتالي):

1)-)يلساد يلنجاآ عبد يلحق):)511 

حصة.

2)-)يلساد يملدبوح مصطفى)):)511 

حصة)

يلشركــة) تساــر  (: يلشركــة) تسياـــر 

مـن طرف يلساد يلنجاآ عبد يلحق.)

بكـتـابة) يلقافوني  يإليديع  تــم 
باكادير) يلتجاآية  باملحك ــة  يلضبط 
آقـم) تحت  (11/18/2121 بتاآيخ)

.116117
ب ثابة مقتطف و باــان)

362 P

SOCIETE CHRISTELLE
S.A.R.L A.U  

شركة كريستال ش.ذ.م.م- ش.و-
آقم 3471 يلحي يملح دي -أكادير-

يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 
 27/17/2121 بتاآيخ) يلتأسي�سي 
ش.و-«)) (– ذ.م.م) كريستال  شركة 

ت ت يملصادقة على ما يلي):
يلشركة) تس اة  (- ( (: يلتس اة)

كريستال))»ش.ذ.م.م)–)ش.و-«).
يملقر) -جعل  (: يلشركة) مقر 

يالجت اعي للشركة بالعنوين يلتالي):)
آقم)3471)يلحي يملح دي-أكادير)-
تحديد) تم  (: يلشركة) آأس ال 
دآهم) (111.111 آأس ال يلشركة في)
للحصة)))) دآهم  (1111 إلى) مقس ة 

111)دآهم للحصة وموزعة كابتي):
يلساد عبد هللا بسوما)111)حصة))

111.111)دآهم.
أهديف يلشركة):)تأسيس وتساي1)
يملغرب،) ديرل  يلتجاآي  يألصل 
يبتزي،) يملشرولات،) مقهى،) مطعم،)

سناك،)ردمات.
يلع لاات يلتجاآية ويلصناعاة،) (-
يلعقاآية ويلغي1 عقاآية يلتي لها عالقة)
مباشرة)))) غي1  أو  مباشرة  بطريقة 

ب وضوع يلشركة.
عبد هللا) يلساد  يعت10  يلتسياـر:)
لشركة) يلوحاد  يملسي1  بسوما 

كريستال))»ش.)ذ.م.م)–)ش.و-«.
من) يبتديء) سنة  (99 (: يملــدة)

.27/17/2121
يإليديع يلقافوني):

يملحك ة) لدى  يإليديع  تم  لقد 
يلتجاآية أكادير بتاآيخ)12/12/2121 
97346ويلسجل يلتجاآي) تحت آقم)

تحت آقم)45277.
363 P

 CHAUFFAGE GENERAL
 SOUSS
تأسيس

ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)
يلقويفين) وض   تم  (19/12/2121
يألساساة لشركة محدودة يملسؤولاة)

ذيت يمل يزيت يلتالاة):
 CHAUFFAGE (: يلتس اة)

.GENERAL SOUSS
-)يلشكل يلقافوني):)شركة محدودة)

يملسؤولاة.)
يو) يملتنوعة  /يألع ال  (: يلهدف) (-
يلبناء)/)با  و شريء)ج ا  أفويع أجهزة))

يلتكااف ويلتدفئة ويلتهوية/يلتجاآ.
11)ع اآة) :)آقم) يملقر يالجت اعي) (-
يلفرح) حي  (8 تجزئة) يلفرح  ع لاة  (4

بنسركاو يكادير.
في) :حدد  يالجت اعي) يلرأس ال  (-
 1111 إلى) مقسم  دآهم  (111.111
دآ هم يمل ثلة) ( (111 حصة من فئة)

للحصة يلويحدة في ملكاة):
 334 ( يلساد عبديلحق يلغنامي) (-

حصة.
 333 (: شف ) ييت  ج ال  -يلساد 

حصة.
 333 (: يلكناوى) عبدهللا  -يلساد 

حصة.
-يلتساي1):)عين))يلساد ج ال ييت)
شف ))مسي1 للشركة ملدة غي1 محددة.

-)يملدة):)99)سنة.
لدى) يلقافوني  يإليديع  تم  وقد 
يلتجاآية) باملحك ة  يلضبط  كتابة 
تحت) (22/11/2121 بتاآيخ) بأكادير 

آقم)116892.
364 P

STE CHAGNA TRAVAUX
 SARL 

بتاآيخ) عرفي  عقد  على  بناء)
يلقويفين) وض   تم  (13/19/2121
يألساساة لشركة محدودة يملسؤولاة))

ذيت يلخصائص يلتالاة):)
 STE(يلتس اة):)شركة شكنة تريفو

.CHAGNA TRAVAUX

يلشكل يلقافوني):)شركة محدودة)

.SARL(يملسؤولاة

يلهدف):)هدف يلشركة في يملغرب)

ك ا هو في يلخاآج مت ثل في):)

يألشغال يملختلفة ويلبناء.

مفاوض تجاآي.
شاآع) (11 آقم) (: يالجت اعي) يملقر 

يساا بنت مزيحم حي تي1ت كل ام.

99)سنة ويلتي تبتدئ من) ( (: يملدة)

تاآيخ يلتسجال بالسجل يلتجاآي.

 111.111 في) حدد  (: يلرأس ال)

حصة) (1111 على) مقسم  دآهم 

يجت اعاة بقا ة)111)دآهم للويحدة)

وهي من فصيب يلسادة)):)

حصة) ( (334 (: يملصطفى) شكنة 

يجت اعاة.

حصة) ( (333 (: يلحسين) موني 

يجت اعاة.

حصة) ( (333 (: بوج عة) عاللي 

يجت اعاة.

:)تسي1 يلشركة وملدة غي1) يلتساي1)

شكنة) يلساد  طرف  من  محدودة 

يملصطفى.

يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

تحت) ( لكل ام) يالبتديئاة  باملحك ة 
في) ويلتسجال  (327/2121 آقم)

  3669 آقم) تحت  يلتجاآي  يلسجل 

بتاآيخ)21/19/2121.  

365 P

شركــــــــــة سونتر مات
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة   

آأس الها 111.111 دآهم 

يملقر يالجت اعي : يلطريق يلرئيساة 
يلقلاعة ييت ملول  

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بافزكان،) يملسجل  (14/18/2121

للشركة) يالسا�سي  يلقافون  وض   تم 

يلتالاة):)

يلتس اة):))شركــــــــــة سوفت1 مات))))))))))))

يالشغال) ( (- (: ( يلغرض يالجت اعي)

يملختلفة يو يلبناء.)))))))))

يملقر يالجت اعي):)يلطريق يلرئيساة)

يلقلاعة ييت ملول.
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يملدة):)99)سنة)
آأس ال يلشركة):)111.111)دآهم)
مقس ة))إلى)1111))حصة يجت اعاة)

من فئة)111)دآهم للويحدة.)
يلسنة يملالاة):)من)11)يناير يلى)31 

دجن10))
يلتساي1):)يلشركة مسي1ة من طرف)

يلساد بن جام  يلعربي.
باملحك ة) (: يلقافوني) يإليديع 
 1874 آقم) تحت  بافزكان  يالبتديئاة 

بتاآيخ)16/19/2121.
366 P

CASH PRIME
SARL AU

كاش بريم ش.م.م.ش.و
تأسيس شركة

بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى  (- (1
شركة) تأسيس  تم  (18/11/2121
ذيت يملسؤولاة يملحدودة ديت شريك)

وحاد رصائصها كالتالي):
-))يلتس اة):)»كاش بريم«.

تحويل) في  وساط  (- (: يلهدف) (-
يألمويل ويلخدمات يملالاة.

-)با  يللويزم ويلتجهيزيت يملكتباة.
-))مفاوض.

-))يملقر يالجت اعي):)آقم)34)تجزئة)
مكة ييت ملول.

-)يملدة):)99)سنة.
دآهم) (111.111 يلرأس ال) (-
1111)حصة يجت اعاة) مقس ة على)
من فئة)111)دآهم للحصة يلويحدة،)

للشريك يلوحاد):
)يلساد طرز حسن.

)))-)يلتساي1:)يتعهد بتساي1 يلشركة)
غي1) ملدة  حسن  طرز  يلساد  إلى 

محددة،)أما يلتوقا  فانسب له.
   2)-))وقد تم يإليديع يلقافوني بكتابة)
يالبتديئاة) يملحك ة  لدى  يلضبط 
تحت) (18/11/2121 بتاآيخ) بافزكان 
آقم) يلتجاآي  ويلسجل  (،2215 آقم)

.24519
للخالصة و يلباان

عن يملسي1

367 P

CAFE COASTAL
SARL

ملك ييوآ بلوك D تاكاوين يكادير 
تأسيس شركة

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
21/19/2121)تم تأسيس ش٠م٠م)

 CAFE COASTAL ( (: يلتس اة) (- (
                         SARL

محدودة) شركة  (: يلشكل) (-
يملسؤولاة.

D)تاكاوين) يملقر:)ملك ييوآ بلوك)
يكادير.

)-)يلغرض):)مقهى.
يلرأس ال):)حدد في مبلغ)111.111 
حصة) (1111 أي) دآهم  ألف  مئة 
على) موزعة  للحصة  دآهم  (111 ب)

يلشكل يلتالي):
 111.111 بويحيى) أسامة  يلساد 
دآهم)) (111 حصة) (1111 أي) دآهم 

للحصة.
-)يملسي1:)يلساد أسامة بويحيى.

-)يالمضاء):)يلساد أسامة بويحيى.)
يلقافوني) يإليديع  تم  وقد 
بتاآيخ)) باكادير  يلتجاآية  باملحك ة 

26/11/2121)تحت آقم)116947.
368 P

 GROUPEMENT D’INTERET
 ECONOMIQUE «CACTUS
 SBOUYA DE NOUVEAUX

 GENERATION AIT
 «BAAMRANE

CONSTITUTION DE G.I.E
تأسيس مج وعة ذيت يلنف  

يالقتصادي 
بتاآيخ) عرفي  عقد  على  بناءي  (- (I
يلقويفين) وض   تم  (،19/17/2121
يلنف ) ذيت  ملج وعة  يألساساة 
 CACTUS SBOUYA يالقتصادي)
 DE NOUVEAUX GENERATION
AIT BAAMRANE))ذيت يلخصائص)

يلتالاة):)
في) يلشركة  هدف  (: يلهدف) (- (1

يملغرب ك ا في يلخاآج هو):)

يلع لاات) تساي1  في  مقاول 
يلفالحاة) أو  يلصناعاة  أو  يلتجاآية 

للخدمة يملدفاة أو يلعسكرية.
أهل) دويآ  يالجت اعي:) يملقر  (- (2

بوشايت صبويا سادي يفني.
يلشركة) تسي1  (: يلتساي1) (- (3
وملدة غي1 محدودة من طرف يلساد)

يلرئيس))يلحسن بوشايت.
يلسجل) في  يلتسجال  تم  (-II
كل ام) ( يلتجاآي باملحك ة يالبتديئاة)
آقم) تحت  (31/19/2121 بتاآيخ)

  .3691
369 P

STE BRIAGGLO
SARL. AU

تأسيس شركة م م 
في) ( مؤآخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (22/19/2121
محدودة يملسؤولاة ذيت شريك وحاد)

تح ل يلخصائص يلتالاة):
1)-)يلتس اة):)تح ل يلشركة يسم)

.STE BRIAGGLO SARL AU
تحدد) (: يلشركة) آأس ال  (- (2
  111.111 مبلغ) في  يلشركة  آأس ال 
1111)حصة بقا ة) دآهم مقسم يلى)
دآهم لكل حصة م لوكة كلاة) (111
هللا) عبد  يلساد  يلوحاد  للشريك 
يلوطناة) يلبطاقة  آقم  محند  ييت 

JB153411
دويآ تل10جت) يملقر يالجت اعي:) (- (3
ييت) شتوكة  يقلام  يلصفاء) ج اعة 

باها.
صناعة) (: يالجت اعي) يلهدف  (- (4
يلبناء-) مستلزمات  با   يلااجوآ-)

يع ال مختلفة.))
5)-))يلتساي1:)تحدد تساي1 يلشركة)
من طرف يلساد عبد هللا ييت محند)
JB153411((آقم يلبطاقة يلوطناة
يلقافوني) يمللف  ييديع  تم  (- (6
يالبتديئاة) يملحك ة  لدى  للشركة 
بتاآيخ) (2131 آقم) تحت  الفزكان 
آقم يلسجل يلتجاآي) (11/11/2121

.24449
370 P

STE ESPRIT OPTIC
S.A.R.L-A.U-

شركة إس10ي يولتاك ش.ذ.م.م.ش.و            
ILOT2 1آقم 21 طريق يلخي

 بنسريو  يكادير
يلعام) يلج    ب قت�سى محضر  ( (
  2121 فاتح يولاو) ( يلتأسي�سي بتاآيخ)
لشركة إس10ي يولتاك ش.ذ.م.م.ش.و)

ت ت يملصادقة على ما يلي):
يلتس اة):)تس اة يلشركة)»إس10ي)

يولتاك«)ش.ذ.م.م.ش.و.
يملقر) جعل  (: يلشركة) مقر 
يلتالي)) بالعنوين  للشركة  يالجت اعي 
بنسر) (ILOT2 يلخي1) طريق  (21 آقم)

كاو يكادير.
تحديد) تم  (: يلشركة) آأس ال 
دآهم) (111.111 آأس ال يلشركة في)
مقس ة إلى))1111))حصة)111)دآهم)

للحصة وموزعة كابتي):
فادية)))))))))))))))))))))))))))))))))))) يرشان  يلسادة 

1111)حصة))111.111)))دآهم.
فظاآتي) (: يلشركة) أهديف  (
وإصالح) تركاب  يولتا ت1يست،)

يلنظاآيت يلطباة
يملويد) ج ا   وتصدير.) يستي1يد 
بالنشاط) عالقة  ذيت  ويملنتجات 

يألسا�سي لشركة.
فادية) يرشان  ( يلساد) (: يلتسي1)
يولتاك«) »إس10ي  لشركة) ( مسي1ة)

ش.ذ.م.م.ش.و))ملدة غي1 محدودة.
من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)

.11/17/2121
ياليديع يلقافوني):)لقد تم يإليديع)
لدى يملحك ة يلتجاآية باكادير))بتاآيخ)
 116875 آقم) ( تحت) ( (21/11/2121
ويلسجل يلتجاآي تحت آقم)49217.
371 P

شركة اي ايم – لوجيستيك
   ش.م.م بشريك وحاد 

برأس ال قدآه 111.111.11 دآهم 
آقم 21، يلطابق يلثالث ع اآة 
م10وكة آقم 125 يلباب أ شاآع 
يلحسن يلثاني ييت ملول يفزكان

)ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)
ت ت صااغة يلقافون (24/19/2121
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يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي  (

ذيت) وحاد  بشريك  يملحدودة 

يلخصائص يلتالاة):)

يلغرض يالجت اعي):)-)فقل يلبضائ )

لفائدة يلغي1.)

(– ييم) يي  ( شركة) (: يلتس اة) ( (

لوجيستاك ش.م.م بشريك وحاد.
)يملقر يالجت اعي):)آقم)21،)يلطابق)

 125 آقم) م10وكة  ع اآة  يلثالث 

ييت) يلثاني  يلحسن  شاآع  يلباب أ 

ملول يفزكان.

يملدة):)حددت في)99)سنة.

يلرأس ال ويلحصص يالجت اعاة)

دآهم) (111.111 حدد يلرأس ال في) (:

يجت اعاة) حصة  (1111 إلى) مقسم 

موزعة) دآهم للويحدة،) (111 بقا ة)

كاألتي):)

قدوآي)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) يلحفاظ  عبد 

1111)حصة.

يلتساي1:)يلشركة مسي1ة من طرف)

حاث) قدوآي  يلحفاظ  عبد  يلساد 

)كل من يلتوقاعين يلبنكي) يعود إلاه)

و يالجت اعي وذلك ملدة غي1 محدودة.)

 15 توزع حسب يلفصل) (: يألآلاح)

من يلقافون يألسا�سي للشركة.

تم يإليديع يلقافوني لدى يملحك ة)

آقم) تحت  بافزكان  يالبتديئاة 

2134/2121))بتاآيخ)11/11/2121.
مقتطف قصد يإلشهاآ)

372 P

 STE IMDOUKAL

 ASSISTANCE
SARL AU

إنشاء شركة ذيت مسؤولاة محدودة
 STE IMDOUKAL((:((يسم يلتجاآي

.ASSISTANCE  SARL AU
 116 زفقة) (38 آقم) (: يلعنوين)

يلجرف يفزكان.

فقل) ((2 ( (- يإلسعاف) ((1 ( (: يملهام) (

مقاول فقل) (( ( (3 (- ويلدفن) ( يألمويت)

يلسااآيت يملعطلة.
 111.111 (: يلشركة) مال  آيس 

دآهم.

آيجي) يسامة  يلساد  (: يلتساي1)

مشاآك وحاد و مسي1 للشركة.

تم يإليديع يلقافون يألسا�سي لدى)

يالبتديئاة) باملحك ة  يلضبط  كتابة 

تحت) (22/11/2121 بتاآيخ) يفزكان 
تحت) يلتجاآي  ويلسجل  (2228 آقم)

آقم))24549.

373 P

STE IDFA TRANS
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
.STE IDFA TRANS(:(يلتس اة

حدد) (: يالجت اعي) يلرأس ال 
دآهم) (111.111 آأس ال يلشركة في)

 111 بقا ة) سهم  (1111 إلى) مقسم 

دآهم للسهم بحصص مقس ة على)

يلشكل يلتالي):

يدآ يدبطاهر)111.111)دآهم.

يلشركة) ت اآس  (: يألهديف)

يلت1يب) ج ا   في  يلتالاة  يألهديف 

يلوطني))يملغرب)):

فقل))يألشخاص لفائدة يلغي1.

سنة) (99 في) يملدة  حددت  (: يملدة)

يبتديء)من تأسيسها.
بلوك) آقم31،) (: يالجت اعي) يملقر 

11،)حي توه و،)أيت ملول.)

يلتساي1):)عين يلساد يدآ يدبطاهر)

ك سي1))للشركة ملدة غي1 محدودة.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة)))) باملحك ة  يلضبط 

بتاآيخ) (2247 آقم) تحت  ( ( بإفزكان)

(: سجل يلتجاآي آقم) (25/11/2121

24573)بإفزكان.

374 P

STE IDBAKRIM TIMS
SARL AU

تأسيس يلشركة 
مؤآخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

  2121 سبت 10) (31 بتاآيخ) بتيزفيت 

تم وض  قافون أسا�سي لشركة ذيت)

تح ل) ويلتي  محدودة  مسؤولاة 

يلخصائص يلتالاة):

 STE IDBAKRIM (: يلتس اة)

.TIMS SARL AU

مطبعة/ (: يالجت اعي) يلهدف 

منعش عقاآي/با  وشريء)يلعقاآيت.

آأس يملال):)حدد في مبلغ)111.111 

حصة من) (1111 إلى) دآهم مقس ة 

فئة)111)دآهم موزعة كالتالي):

 1111 (: يلساد يلتوفاق يدبكريم)

حصة من فئة)111)دآهم.

سنة يبتديءي من تاآيخ) (99 (: يملدة)

تاسيسها يلنهائي.

شاآع) (58 (: يالجت اعي) يملقر 

يللا ون حي يلاغ تيزفيت.

يملسي1):))يلتوفاق يدبكريم ملدة غي1)

محدودة.

بكتابة) تم  (: يلقافوني) ياليديع 

يالبتديئاة) باملحك ة  يلضبط 

في) (781/2121 آقم) تحت  بتيزفيت 

.13/11/2121

375 P

STE  LAMLIH CAFTAN
SARL AU

ب قت�سى عقد عرفي يملؤآخ بتاآيخ))

تم تأسيس) ( ( بافزكان) (11/11/2121

شركة ذيت يملسؤولاة))يملحدودة)))ذيت)

يلخصائص) تح ل  يلوحاد  يملساهم 

يلتالاة):

 STE  LAMLIH (: يلتس اة)

       CAFTAN SARL AU

بالطابق) شقة  (: يالجت اعي) يملقر 

يلثاني زفقة يشتوكة آقم)28)يفزكان.

آأس يملال):))111.111)دآهم.

يملدة):)99)سنة.

يملسي1)):))يلساد مللاح عبديلكريم

ف ودج) صناعة  (- (: يلنشاط)

)مص م))-)رااطة))أو مص م حسب)

يلطلب))))-)يلتطريز.

لدي) يلقافوني  يإليديع  تم 

بتاآيخ) ( بافزكان) يالبتديئاة  ( يملحك ة)

26/11/2121)تحت آقم)2259 .

376 P

STE JMA TRANS
S.A.R.L

شركة ذيت مسؤولاة محدودة.  
آأس الها 111.111 دآهم

يملقر يالجت اعي: آقم 38 حي يلكر�سي 
زفقة ملوية يوالد تاي ة تاآوديفت 

 تأسيس شركة
  17 ( ( ( ب قت�سى عقد عرفي بتاآيخ)
قويفين) وض   تم  (،2121 يكتولر)

يلشركة))ذيت يمليزيت يلتالاة):
   STE  JMA TRANS(:(1)-)يلتس اة
-)يلشكل يلقافوني):)شركة ذيت) (2

.»SARL«((مسؤولاة محدودة
3)-)يلهدف):)-)فقل يلبضائ  يلوطني)

و يلدولي لحساب يلغي1.
 38 آقم) (: ( يالجت اعي) يملقر  (- (4
تاي ة)) يوالد  ملوية  زفقة  يلكر�سي  حي 

تاآوديفت.
سنة يبتدءي من) (99 ( (: يملدة) (– (5

تاآيخ يلتأسيس).
مبلغ)) في  حدد  (: آأس ال) (- (6
 1111 يلى) مقسم  دآهم  (111.111

حصة من فئة)111)دآهم.
إلى) أسند  يلتساي1  يلتساي1:) (- (7

يلساد يمخاو ج ال يلدين
بكتابة) تم  يلقافوني:) يإليديع  (- (8
يالبتديئاة) يملحك ة  لدى  يلضبط 
بتاآيخ) (1954 تحت آقم) ( لتاآوديفت)

.15/11/2121
من يجل يلنسخة ويلباان

عن يملسي1):)يلساد يمخاو ج ال يلدين

377 P

STE SARSEIGE COMPTA SARL

 STE ISRAM TRANS
تأسيس

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سي 
14/11/2121)بايت ملول))تم تأسيس)
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة ذيت)

يلخصائص يلتالاة):
 STE ISRAM شركة) (: يلتس اة)

.TRANS
 18/785 آقم) (: يالجت اعي) يملقر 
حي يلكلاة يملزيآ) (12 بلوك) (549 زفقة)

ييت ملول.
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 TRANSPORT DE (: يلهدف)
 MARCHANDISE NATIONAL
 ET INTERNATIONAL POUR LE

.COMPTE  D’AUTRUI
يملدة):)99)سنة.

دآهم) (111.111 (: يلرأس ال)
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

111)دآهم لكل ويحدة.)
111)حصة يجت اعاة) أي) (%111

لفائدة))صالح يلع ري.)
تم تعاين يلساد صالح) (: يلتساي1)
غي1) ( ملدة) ( للشركة) ك سي1  يلع ري 

محدودة.)))))))))))
يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
يلقافوني باملحك ة يالبتديئاة بافزكان)
آقم)) تحت  (26/15/2121 بتاآيخ)
1184و يلسجل يلتجاآي آقم)23411                                        
378 P

STE PROCLAT
 SARL

ب قت�سي عقد عرفي يملؤآخ بتاآيخ))
تأسيس) تم  بافزكان  (14/11/2121
يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 

تح ل يلخصائص يلتالاة):
 STE PROCLAT SARL(:(يلتس اة
يملقر يالجت اعي):)))12)شاآع موالي)

آشاد تاآوديفت محل آقم)11.
آأس يملال))):)))111.111)دآهم.

يملدة):)99)سنة.)
يملسي1):)يلسادة حقصة يلحصاك.
يلنشاط):)-)يع ال يلبناء)–يلتجاآة)

–)يالستي1يد ويلتصدير).)
تم يإليديع يلقافوني لدي يملحك ة)
 25/11/2121 في) ( يالبتديئاة بافزكان)

تحت آقم)1976.
379 P

شركة ترانس بي كا وان
تأسيس شركة

فاتح) بتاآيخ  عرفي  عقد  ب وجب 
أكتولر)2121)بسادي بابي)،)تم وض )
يلقافون يألسا�سي))للشركة))يملحدودة)
ذيت) يلوحاد  لل ساهم  يملسؤولاة 

ألخصا ئص يلتالاة):

كا) بي  ترينس  شركة  (: يلتس اة)
وين«.ش.م.م

فقل يألفريد) (: يلهدف يالجت ا عي)
لحساب يلغي1)،)يلنقل يلدولي للبضائ )

لحساب يلغي1.
دويآ بن جريآ) (: ( يملقر يالجت اعي)
بها) أيت  شتوكة  بابي  سادي  مركز 

باوكرى)
مبلغ) في  محدد  (: يلرأس ال)
 1111 111111.11)دآهم مقسم إلى)

حصة)111)د آهم لكل حصة.
يلحصص يالجت اعاة):

 1111 رالاد) بلكي1د  (: يلساد) (•
حصة.

يملدة):)تسعة وتسعون سنة.
من) يلشركة  ستسي1  (: يلتساي1)
طرف يلساد بلكي1د رالاد ملدة غي1)

محدودة.
يملحك ة) في  يلقافوني  يإليديع  تم 
 2142 آقم) تحت  يالبتديئاة إلفزكان 

بتاآيخ)12/11/2121.
380 P

WOO TRADING
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة محدودة 
يملسؤولاة

ب قت�سى عقد عرفي محرآ بتاآيخ)
شركة) تأسيس  تم  (2121 29شتن10)
محدودة يملسؤولاة ذيت يلخصائص)

يلتالاة):
 WOO TRADING (: يلتس اة)

.SARL AU
زفقة يلكرم آقم) (: يملقر يالجت اعي)

16حي آياض يلسالم يكادير.
NEGOCIANT(:(يلهدف

يالجت اعي.111111  يلرأس ال 
دآهم.

يلتساي1):)عبد هللا شديخ
يملدة):)99)سنة.

حتى يناير  فاتح  ( (: يملالاة)  يلسنة 
31)دجن10.

يملحك ة) في  يلشركة  تسجال  تم 
 116917 يلتجاآية باكادير تحت آقم)
يكتولر2121.آقم يلسجل) (22 بتاآيخ)

يلتجاآي)49239.
381 P

STE WING OPTIC
 SARL AU

إنشاء شركة ذيت مسؤولاة محدودة

  STE WING OPTIC(يسم يلتجاآي

 SARL AU

يلعنوين):)مشروع يلنهضة يلشطر)

يلسالم) (26 يلتحاآية) (5 ع اآة) (1-5

يكادير

يملهام):)فظاآيت
آيس مال يلشركة):))111.111.11 

دآهم.

يلويدي) فزهة  يلسادة  (: يلتساي1)

مشاآكة وحادة و مسي1ة للشركة.

تم يإليديع يلقافون يألسا�سي لدى)

يلتجاآية) باملحك ة  يلضبط  كتابة 

تحت) (13/11/2121 بتاآيخ) يكادير 
يلتجاآي) ويلسجل  (116813 ( آقم)

تحت آقم)49147 

382 P

شــركة بيست إنوفاسيون
ش.م.م

 SOCIETE PISTE INNOVATION

sarl
آأس مالها 11.111 دآهم

آقم 21 حي يلخي1 2 بوجدوآ

 إعالن عن تأسيس شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

مؤآخ) عرفي  عقد  ب قت�سى  (1-

تم) م،) (2121 غشت) ( بتاآيخ25)

لشركة) يألسا�سي  يلقافون  إحديث 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة من طرف)

يملوقعين للعقد،)رصائصها كالتالي:
إفوفاساون) بيست  (: يلتس اة) (-

 STE PISTE INNOVATION

حي) (21 آقم) يإلجت اعي  يملقر  (-

يلخي1)2)بوجدوآ.

-)يلهدف يإلجت اعي):

 .AUTOMATISME(يلتشغال يبلي

يلصناعاة)) يلكهرلاء)

.ELECTRICITE INDSUTRIEL

كهرلائاة تركابات 

.INSTALLATIONS ELECTRIQUE

في:) حدد  يلشركة  مال  آأس 

ألف) إلى  مقسم  دآهم  (11.111.11,

للحصة) دآهم  (111 فئة) من  حصة 

يلويحدة ي لكها:

يلساد يلبوزيدي ح زة)51)حصة.

 51 يدآيس) يلبوزيدي  ة  يلساد 

حصة.

يلبوزيدي) يلساد  عين  يلتساي1:)

غي1) ملدة  للشركة  مسي1  يدآيس 

محدودة.

-)يلسنة يملالاة:)من فاتح يناير إلى)

31)دجن10.

يلقافوني) يإليديع  تم  لقد  (2-
بالعاون) آإلبتديئاة  يملحك ة  لدى 

تحت آقم) (2121 سبت 10) (16 بتاآيخ)

يلتجاآي:) يلسجل  (2918/2121

.38163

383 P

SOCIETE WADNOUN24
 Société à Responsabilité Limitée

Associé Unique

Au(Capital(de 100.000,00 Dhs

 Adresse: ETAGE 2 APPART 35

AVENUE(HASSAN  II(GUELMIM

ICE : 002911114000089

تـــأسيــس شركة

عرفي)) عقد  ب قت�سى  ((1

تأسيس) ،تم  بتاآيخ14/11/2121)

شركة ذيت يملسؤولاة))بشريك وحاد)

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

يلتس اة):)شركة ويدفون)24.

يلحسن) :شاآع  يالجت اعي) يملقر 
يلثاني يلطابق)2)آقم)35)كل ام.

دآهم) يلرأس ـــــــــــــال,111.111)

فئة) من  حصة  (1111 على) مقس ة 

111)دآهم.
)يملحرآ) محرآ يلصحف) (: يلهدف)

أيًضا) يخض   جريدته  يطب   يلذي 

تحرير) طباعة)) كطابعة  للضريبة 

يلوسائط:)كتابي وإلكت1وني.

  1111 ( يلحوس) علي  (: يلشركاء)

حصة).

يملسي1 يلقافوني):)علي يلحوس).
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باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة كل ام بتاآيخ)15/11/2121 

تحت آقم)2121 /358. 
384 P

STE VULCA TOP SUD
SARL AU

يوم) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة)) تم إنشاء) (2121 فاتح أكتولر)

ذيت يلخصائص يلتالاة):
 STE VULCA TOP (: يلتس اة)

 SUD SARL AU
يلهدف):)با  وإصالح يحزمة يلنقل.
مح د) شاآع  (A-1 آقم) يملقر:)

يلسادس يلحي يلصناعي ييت ملول.
دآهم) (511.111.11 (: يلرأس ال)
يملحجوب) يلساد  كابتي  مقس ة 
دآهم) (111 حصة) ( (5111 يبجاو:)

للحصة.
يلتساي1):)يلساد يملحجوب يبجاو

في) وض   يلقافوني  يإليديع 
يوم) بافزكان  يالبتديئاة  يملحك ة 
 2117 آقم) تحت  (18/11/2121

يلسجل يلتجاآي:24437.
385 P

STE ORIO TRANS
SARL A U

آأس الها 111.111.11 دآهم
RC : 38179

سبت 10) (21 بتاآيخ) بالعاون  تم 
بالخصائص) شركة  إنشاء) (2121

يلتالي):
ORIO TRANS :)شركة) يلتس اة)

ش.م.م.
فقل يلبضائ  لحساب) (: يلنشاط)
يالستي1يد) عام.) بشكل  يلنقل  يلغي1.)
يلنقل) يلعامة.) ويلتجاآة  ويلتصدير 
صاد) صناعة  ويلدولي.) يملحلي 
تصدير،) (، يستي1يد) يألس اك،)شريء،)
ج ا ) فقل  يألس اك،) تجاآة  با ،)

يملنتجات يلس كاة.
يوسف) زفقة  (: يالجت اعي) يملقر 
تجزئة) (3 شقة) (35 تاشفين آقم) ( بن)

يملسي1ة يلخضريء)يملر�سى يلعاون.

من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)

يلتأسيس).
دآهم) (111111.11 ( يملال:) آأس 

مقس ة) حصة  (1111 على) مقس ة 

كالتالي)1111)حصة رلاد عزيز.

محدودة)))) غي1  ملدة  للشركة  مسي1 

رلاد عزيز يلتساي1.

يإليديع) تم  ( يلقافوني:) يإليديع 
بالعاون) يالبتديئاة  باملحك ة 

تحت) (24/19/2121 بتاآيخ)
آقم2992/2121.

386 P

Société OREAL TRAVAUX
SARL AU

شركة محدودة يملسؤولاة
آأس الها0.000,00 11 دآهم

يملقر يالجت اعي :بحي يإلفاآة أوالد 

برحال تاآوديفت.

 4 بتاآيخ) عرفي،) عقد  ب قت�سى 
يلقافون) وض   تم  (,2121 أكتولر)

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

 OREAL TRAVAUX يملحدودة)

بامل يزيت يلتالاة:

-1)يلشركاء):)

مغربي,)) (, ( يلساد مح د لحنش) (-

يلحامل) (.11/11/1979 سنة) مزديد 

آقم)) يلوطناة  يلتعريف  لبطاقة 

سادي) بدويآ  يلساكن  ( (JC287772

ح اد يكلي إقلام تاآوديفت.

يلشركة) تتخذ  (: يملوضوع) (2-

ك وضوع لها يبتي):

-)يألشغال يلعامة ويلبناء.

-)تجاآة يلعقاقي1.

-)أشغال يلفالحة

-3)يلتس اة):

  OREAL« ذ.م.م) شركة  (-

.TRAVAUX« S.A.R.L

يإلفاآة) حي  (: يالجت اعي) يملقر  (4-

أوالد برحال ع الة تاآوديفت.

تسعة و تسعون سنة) (: يملدة) (5-

من تاآيخ تسجال يلشركة في) يبتديء)

يلسجل يلتجاآي.

-6)آأس ال يلشركة):)حدد آأس ال)

دآهم) (100.000,00 ب) يلشركة 

مقس ة إلى)1111حصة من فئة)111 

دآهم موزعة كتالي:

1111حصة) لحنش) مح د  (-

يجت اعاة

يملج وع)1111)حصة يجت اعاة

يلساد مح د لحنش) يلتساي1:) (7-

عين مسي1 للشركة و يلزمها بتوقاعه)

يملنفرد ملدة غي1 محددة

-8)يلسنة يالجت اعاة):))تبتدئ من)

دجن10 من) (31 فاتح يناير و تنتهي في)

كل سنة.

-9)يألآلاح):)توزع يألآلاح يلصافاة)

لالحتااط) يملائة  في  (5 رصم) بعد 

يلقافوني على يلشركاء)حسب حصتهم)

إلى) جديد  من  تنقل  أو  يلشركة  في 

يلسنة يملويلاة.

تم يإليديع) (: يإليديع يلقافوني) (11

لدى) يلضبط  بكتابة  يلقافوني 

يملحك ة يالبتديئاة بتاآ وديفت بتاآيخ))

17))أكتولر)2121))تحث آقم يلسجل)

يلتجاآي)8165.
مقتطف من أجل يإلشهاآ

387 P

 STE TRANSPORT GRAND

VALEUR
SARL A.U

تأسيس يلشركة

دويآ يلزيوية يكلو - تيزفيت - 85111 

تزفيت- يملغرب

ب قت�سى يلقافون يألسا�سي يملؤآخ)

بتاآيخ) يملسجل  و  (2121/11/17 في)

2121/11/19)تحت عدد)87371.

يلشركة) تأسيس  تم 

 TRANSPORT GRAND VALEUR

SARL A.U)بامل يزيت يلتالاة):

ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 

يملسؤولاة يملحدودة بشريك ويحد.

 TRANSPORT«(:(تس اة يلشركة

.GRAND VALEUR« SARL A.U

ويلسل ) يلبضائ   فقل  يلغرض:)

لحساب يلغي1.

دويآ) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

  85111 (- تيزفيت) (- يكلو) يلزيوية 

تيزفيت يملغرب.

يملدة):)99)سنة.

دآهم،) (111.111.11 يلرأس ال:)

مقسم كالتالي):

 1111 بوييديدين:) فريد  يلساد 

حصة بقا ة)100,00)دآهم للحصة.

تسي1 يلشركة من طرف) يلتساي1:)

عنويفه) يلبوشتاوي  يملهدي  يلساد 

دويآيلاغ سادي يح د يمو�سى تيزفيت.

تم إيديع يمللف يلقافوني ب كتب)

يالبتديئاة) يملحك ة  لدى  يلضبط 

تحت) (2121/11/18 ( بتيزفيت بتاآيخ)

عدد)785.

388 P

STE SARSEIGE COMPTA SARL

 TRANSPORT AIT شركة

BOUAAZA
SARAL AU

تأسيس شركة

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سي 

17/11/2121))بتاآوديفت تم تأسيس)

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة ذيت)

يلخصائص يلتالاة)

 TRANSPORTشركة (: يلتس اة)

.AIT BOUAAZA  SARAL AU

يملقر يالجت اعي):)بدويآ ييت بوعزة)

يمحلة) يوالد  قاادة  يملهادي  ج اعة 

يقلام تاآوديفت.

 Transport de (: يلهدف)

 marchandises nationale et

 international pour le compte

d’autrui

يملدة):)99)سنة.

111111دآهم) (: يلرأس ال)

فئة) من  1111حصة  إلى) مقس ة 

111دآهم لكل ويحدة.)

111%)أي)1111)حصة يجت اعاة)

لفائدة يعزي ع ر.)
يلساد عزي) تعاين  تم  (: يلتساي1)

غي1) ( ملدة) ( للشركة) ك سي1  ع ر 

محدودة.
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يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
ياليتديئاة) باملحك ة  يلقافوني 
 21/11/2121 بتاآيخ) ( بتاآودفت)
و يلسجل يلتجاآي) ( تحت آقم1967)

آقم)8163.
389 P

ROMA BEAUTE الشركة
إعالن عن تأسيس

ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)
يلقويفين) وض   تم  (2121 أبريل) (11
يألساساة لشركة محدودة يملسؤولاة)
يمل يزيت) ذيت  وحاد  شريك  ذيت 

يلتالاة:
.ROMA BEAUTE(:(يلتس اة

شركة محدودة) يلشكل يلقافوني:)
يملسؤولاة ذيت شريك وحاد.)
يلهدف:)صالون يلتج ال

1511)آقم) :)زفقة) يملقر يالجت اعي)
26)حي آشدي يلدشي1ة يفزكان.

في) حدد  يالجت اعي  -يلرأس ال 
11.111)دآهم مقسم إلى)111)حصة)
دآ هم يمل ثلة للحصة) (111 من فئة)
فبالة) ( يلسادة) ملكاة  في  يلويحدة 

صادق.
فبالة) يلسادة  عانة  (: يلتساي1)
غي1) ملدة  للشركة  مسي1ة  صادق 

محددة
يملد ة:)99)سنة

لدى) يلقافوني  يإليديع  تم  وقد 
يالبتديئاة) باملحك ة  يلضبط  كتابة 
تحت) (15/11/2121 بتاآيخ) بإفزكان 

آقم)2199.
يملسي1

390 P

RIMON AGRICOLE
SARL A.U

تأسيس شركة
ذيت مسؤولاة محدودة 

بشريك وحاد
ب وجب عقد عرفي محرآ بأكادير)
وض ) تم  ( شتن212110) (27 يوم)
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يلقويفين 
م يزيتها) وحاد  بشريك  يملحدودة 

كالتالي):

 RIMON AGRICOLE (: يلتس اة)

SARL A.U

ـ)) يلزآيعي) يالستغالل  (: يملوضوع)

ترلاة يملوي�سي)ـ)يلتصد ير ويالستي1يد.

:)يلشقة6)يلطابق) يملقر يالجت اعي)

يألول ع اآة)16)تاكمي،شاآع يلجيش)

يمللكي،أكادير.

يملدة):)99))سنة.

في) حدد  (: يالجت اعي) يلريس ال 

 111111.11( دآهم) ( يلف) مائة 

1111)حصة من) دآهم))موزعة على)

يلويحدة) للحصة  دآهم  (111 فئة)

يلساد:) باسم  مج وعها  في  مسجلة 

يلسفر) )جويز  ا) َحنَّ آي ون  يوسف 

.(66722575

يوسف) يلساد  عين  يلتساي1 
ا مسي1ي للشركة ملدة غي1) َحنَّ آي ون 

يلصالحاات) ج ا   له  و  محددة 

لتساي1 يلشركة.

كتابة) لدى  يلقافوني  ياليديع 

يلتجاآية) باملحك ة  يلضبط 

بأكادير،بتاآيخ)21)أكتولر2121)تحت)
آقم)116882. 

تسجال) تم  يلتجاآي  يلسجل 
يلشركة بالسجل يلتجاآي تحت))آقم)

 .49215
مختصر قصد يلنشر.

391 P

STE RELYON TRANS
SARL A U

آأس الها: 100.000,00 دآهم.

مقرها يالجت اعي : شاآع يلحاج 

يلحبيب آقم 18 يلدشي1ة يلجهادية 

يفزكان

تأسيس شركة
محرآ) عرفي  عقد  ب وجب  (- (1

تأسيس) تم  (28/19/2121 بتاآيخ)

ذيت) يملسؤولاة  محدودة  شركة 

شريك ويحد ذيت يمل يزيت يلتالاة):

 RELYON شركة) (: يلتس اة) (-

TRANS)ش.م.م ذيت شريك ويحد.

-)يلهدف)1):)فقل يلبضائ  لحساب)

يلغي1.

يلحاج) شاآع  (: يالجت اعي) يملقر  (-
يلجهادية) يلدشي1ة  (18 آقم) يلحبيب 

يفزكان
يالجت اعي):)) يملال  آأس  (-
إلى)) مجزأ  دآهم  (100.000,00
دآهم) (111 فئة) من  1111حصة 
للساد) كلها  ترج   يلويحدة  للحصة 

عبديلرحام يعوينات.)
يلساد) يلشركة  يسي1  يلتساي1:) (-
عبد يالله يعوينات ملدة غي1 محدودة.
تخويل يلتوقا  يإلديآي لل سي1) (-

يلساد عبديالله يعوينات.
ويلبنكي) يملالي  ( يلتوقا ) تخويل  (-
للساد عبديلرحام) للوحاد  للشريك 

يعوينات.
تبتدئ) (: يالجت اعاة) يلسنة  (-
يناير) فاتح  من  يالجت اعاة  يلسنة 

وتنتهي في آرر دجن10 من كل سنة.
لهذي) يلقافوني  يإليديع  وتم  (- (2
هائة) لدى  يلضبط  بكتابة  يلعقد 
تحت) بإفزكان  يإلبتديئاة  ( يملحك ة)
و يلسجل يلتجاآي آقم) ( (2191 آقم)

24497)بتاآيخ)15/11/2121)م.
من يجل يلنسخة ويلباان

392 P

شركة ريد ريم ش.م.م 
برأس ال قدآه 111.111.11 دآهم  

شقة 17 يلطابق يلثالث ع اآة 
يلخوجي آقم 12 زفقة 11 بلوك 

»ب«شاآع يلحسن يلثاني حي يلعرب 
ييت ملول يفزكان 

)ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)
ت ت صااغة يلقافون) (27/19/2121
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة))ذيت يلخصائص يلتالاة):)
يلتوجاه) (: يالجت اعي) يلغرض 
يملدآ�سي من أجل يلدآيسة في يلخاآج.
يالستي1يد) يألكادي اة،) يملصاحبة 

ويلتصدير.
يلتس اة):)شركة آيد آيم ش.م.م)))
يلطابق) (17 يملقر يالجت اعي:)شقة)
زفقة) (12 يلثالث ع اآة يلخوجي آقم)
يلثاني) يلحسن  »ب«شاآع  بلوك) (11

حي يلعرب ييت ملول يفزكان).

يملدة):)حددت في)99)سنة)

ويلحصص) يلرأس ال 

في.11  يلرأس ال  حدد  يالجت اعاة):)

 1111 إلى) مقسم  دآهم  (111.111

دآهم) (111 بقا ة) يجت اعاة  حصة 

للويحدة)،)موزعة كاألتي):)

*)كريمو آشاد)334)حصة)

*))سالم يلحبيب)333)حصة

*)ييت موحا يوسف)333)حصة.)

يلتساي1:)يلشركة مسي1ة من طرف)

يلساد يكريمو آشاد وذلك ملدة غي1)

فهو) يلبنكي  يلتوقا   محدودة..أما 

من) كل  توقا   أن  حاث  منفصل 

هو) يلحبيب  سالم  أو  آشاد  كريمو 

يالغااآ) يتجاه  يلشركة  يلزم  يلذي 

لج ا  يلع لاات يلبنكاة.)

 37 توزع حسب يلفصل) يألآلاح:)

من يلقافون يألسا�سي للشركة.

ثم يإليديع يلقافوني لدى يملحك ة)

آقم) عدد  تحت  ( بافزكان) يالبتديئاة 

:2185/2121))بتاآيخ)14/11/2121.
مقتطف قصد يإلشهاآ
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STE TAMLIL TRANS شركة
SARL. AU

تأسيس شركة م م 

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (11/11/2121

محدودة يملسؤولاة ذيت شريك وحاد)

تح ل يلخصائص يلتالاة):

-1)يلتس اة):)تح ل يلشركة يسم)

STE TAMLIL TRANS SARL AU
تحدد) (: يلشركة) آأس ال  (2-
آأس ال يلشركة في مبلغ111111.11  

1111)حصة بقا ة) دآهم مقسم يلى)

دآهم لكل حصة م لوكة كلاة) (111

بوج عة) يلساد  يلوحاد  للشريك 

يلوطناة) يلبطاقة  آقم  يلسعادي 

I531274

حي بوعالكة) (: يملقر يالجت اعي) (3-

بلدية باوكرى يشتوكة ييت باها.

:فقل) يالجت اعي) يلهدف  (4-

يملستخدمين لحساب يلغي1.))
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-5))يلتساي1:)تحدد تساي1 يلشركة)

من طرف يلساد بوج عة يلسعادي)

 I531274(آقم يلبطاقة يلوطناة

يلقافوني) يمللف  ييديع  تم  (6-

يالبتديئاة) يملحك ة  لدى  للشركة 

بتاآيخ) (2232 آقم) تحت  الفزكان 

آقم يلسجل يلتجاآي) (22/11/2121

.24555

394 P

TAMARIS IMPORT EXPORT

 S.A.R.L

تٲسيس شركة 

بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

يلقافون) وض   تم  (،2121/19/31

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

محدودة ذيت يمل يزيت يلتالاة):

 TAMARIS IMPORT(:(يلتس اة(•

EXPORT

)شركة ذيت) (: يلشكل يلقافوني) ( (•

مسؤولاة محدودة.

دآه ا) (111  111 (: آأس الها) (•

موزعة على)1111)حصة.

•)يملقر يالجت اعي):)تجزئة يألمل ج)

ييت ع ي1ة باوكرى.

•)يملدة):)99)سنة.

يلبضائ ) فقل  ( (: يلنشاط) (•

((/ يإلآسالاات) فقل  يلغي1/) لحساب 

يملركبات) فقل ج ا   ( يألمتعة/) فقل 

((/ ( يلنقل) مركبات  كريء) ويلعتاد/)

يالستي1يد ويلتصدير)/))يلتجاآة.

رالي) ( (/ رالي آشاد) ( (: يلشركاء) (•

فادية))/))وكريم عبد هللا.)

•)يملسي1:))رالي آشاد.

يملحك ة) (: يلقافوني) يإليديع 

بتاآيخ) بافزكان  يإلبتديئاة 

 2178 آقم) تحت  (14/11/2121

يلسجل يلتجاآي):)آقم)24487 

395 P

مكتب يلتساي1)،)يالعالماات ويملحاسبة«)

كاجيسكو)»

آقم)5))تجزئة يمناة ع اآة بيشا))تيزفيت)85111

TAGHELA TECH TRADING
ش.م.م. 

إعالن بتأسيس شركة

ول وجب) (18/16/2121 بتاآيخ)

تأسست) (،51651 عدد) عرفي  عقد 

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة تحت)

 TAGHELA TECH TRADING ( يسم)

ش.م.م هدفها كالتالي:

 MARCHAND  -

DE FOURNITURES/

 .BUREAUTIQUES

دويآ يدمباآك) ( (: يلعنوين يلتجاآي)

سادي حساين يوعلي سادي يفني.
111 111.11)دآهم)) (: ( آأس مالـــها)

))موزعة إلى1111  مائة ألف دآهم) ((

 100,00( حصة) كل  قا ة  ( حصة)

دآهم))مائة دآهم.

تم تعاين يلساد) (: تساي1 يلشركة)

للشركة) ( ك سي1) ياسين  مصطفى 

كامل) إعطائه  م   محدودة  غي1  ملدة 

يلصالحاات حسب يلقافون يألسا�سي)

للشركة.)

 99 يلشركة) ع ر  مدة  (: يملـــــدة)

تاآيخ) من  سنة)) وتسعون  )تسعة 

تأسيسها يلنهائي).

إيديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

يلضبط) ب كتب  يلقافوني  يمللف 

يالبتديئاة) يملحك ة  لدى 

بتاآيخ) عدد352/2121) بكل ام 

.14/11/2121
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STE T.R.E.D.S
SARL

تـأسـيـس شــركة

بتاآيخ)) ( عرفي) عقد  ب قت�سى 
يلقافون) وض   تم  (17/11/2121

يلتاسي�سي لشركة محدودة يملسؤولاة))

تح ل يلخصائص يلتالاة:

  STE( »T.R.E.D.S« (: يلـتـسـ اـــــــــــــــة) (-

.SARL

:)شركة ذيت يملسؤولاة) يلشكل) (-

يملحدودة.

فقل يلسل  لفائدة) (: يلـ ـوضـــــوع) (-

يلغي1)).

 717 :تجزئة) ( يلـ ـقر يالجـتـ اعــي) (-

آقم)337)يلعاون.

-)مــــــدة يلشركــــــة):)99)سنة.)

(: يلشركـــة) آأس ـــال  (-

111.111دآهم.

يلعود) (: يلساد) (: يلـتسـاـاــــــــــــــــــر) (-

يلبطاقة) آقم  يملصطفى  مح د 

.JT4979(يلوطناة

يلساد):)يلعود أح د عبد يلص د)

 JT14139.((آقم يلبطاقة يلوطناة

فاتح) من  (: يالجت ـاعاـة) يلسنة  (-

يلسنة) ( من) شتن10  (13 إلى) أكتولر 

يلقادمة.

يلقافوني) يلتسجال  تم  لقد  ( (-

في) ( لدى يملحك ة يالبتديئاة بالعاون)

 38397 يلسجل يلتجاآي تحت آقم)

بتاآيخ)17/11/2121.

397 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 1641119989

STE SOTRACAR
S.A.R.L.

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 

ب وجب عقد عرفي مؤآخ بأكاديرفي)

يلنظام) وض   تم  (23/19/2121

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

فا ا) م يزيتها  تك ن  ويلتي  يملحدودة 

يلي):

 STE  SOTRACAR (: يلتس اة)

.S.A.R.L

سويء) يلشركة  تهدف  (: يلغرض)

لحسابها يلخاص أو لحساب يلغي1 في)

يملغرب وفي أي دولة أررى إلى:

-)أشغال يلبناء)يملختلفة

-)مقر يلشركة):)حي يوجعا بلوك)1 

زفقة)3)آقم)19))تاكوين أكادير.

في يلشركة  مدة  حددت  (:  -يملدة)

تكوينها) تاآيخ  من  يبتديء) سنة  (99  

يلنهائي

آأس ال) يبلغ  (: يلشركة) آأس ال 

يلشركة مائة ألف دآهم)111111.11 

مائة) ذيت  حصة  ألف  إلى  مقسم 

111)دآهم كقا ة للحصة يلويحدة،)

كلاا) يلقا ة  ومدفوعة  مكتتبة 

ومخصصة للشركاء)يبتاة:

 1111 يحضري يلحسن) (: يلساد)

حصة

يلسنة يملالاة:تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)دجن10.

يلساد) يلشركة  يسي1  يلتساي1:)

يحضري يلحسن))ملدة غي1 محدودة)))))

يلقافوني لدى كتابة) تم يإليديع  (

باكادير)) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

تحت عدد) (2121/  11  /  11 ( بتاآيخ)

.116773

398 P

STE SODEPA

SARL AU

إنشاء شركة ذيت مسؤولاة محدودة  

  STE SODEPA يلتجاآي) يسم 

 SARL AU

يلوفاق) ي/424) آقم  (: يلعنوين)

بنسركاو يكادير

تشياد) أو  -أع ال  (1 (: يملهام)

متنوعة))-)2)/)يلتجاآة

آيس مال يلشركة):))111.111.11 

دآهم

يمغاآ) فوزية  يلسادة  (: يلتساي1)

مشاآكة وحادة و مسي1ة للشركة

تم يإليديع يلقافون يألسا�سي لدى)

يلتجاآية) باملحك ة  يلضبط  كتابة 

تحت) (13/11/2121 بتاآيخ) يكادير 

يلتجاآي) ويلسجل  (116811 ( آقم)

تحت آقم)49143 .

399 P
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TLPSANISERVICE شركة
ش.م.م 

آأس الها 111.111.11 دآهم

يملقر يالجت اعي : تجزئة 325/أ 

أساكا، تكوين

 ICE 002926427000052, RC

N°49233

تأسيس يلشركة ذيت مسؤولاة 

محدودة

1.)يلتأسيس:

مؤآخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

رلق) تم  (11/11/2121 في) بأكادير 

فظام تأسيس يلشركة ذيت يمل يزيت)

يلتالاة:

مسؤولاة) ذيت  شركة  (: يلشكل)

محدودة)

شركة)) (: يلتس اة)

TLPSANISERVICE

يلهدف):)تهدف يلشركة إلى):

•)مختص في يلتشغال.

•)ردمات فحو يلخاآج

325/أ) تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر 

أساكا،)تكوين

مدة) حددت  (: يالجت اعاة) يملدة 

يلشركة في)99)سنة

يملش ر) يلساد  تعاين  (: يلتساي1)

يلحسين)) تاعيشت  يلساد  و  مح د 

مسي1ين مشاآكان في يلشركة ملدة غي1)

محدودة.

يلتوقا ):)ستلتزم يلشركة بالتوقا )

مح د،) يملش ر  يلساد  بين   يملشت1ك 

و يلساد تاعيشت يلحسين.)
آأس ال) حدد  ( يلشركة:) آأس ال 

يلشركة في)111.111.11)دآهم مجزأة)

على)1111)حصة من فئة)111)دآهم)

يلشكل) على  موزعة  يلويحد  للسهم 

يلتالي:

 :331 ( (: مح د) يملش ر  يلساد:)

حصة،)أي:)33.111.11)دآهم

 :331 (: تاعيشت يلحسين) يلساد:)

حصة،)أي:)33.111.11)دآهم

 :341 (: فابريزيو) بي1لاتو  يلساد:)

حصة،)أي:)34.111.11)دآهم.

يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
بأكادير) يلتجاآية  باملحك ة  يلقافوني 
آقم) تحت  (22/11/2121 ( بتاآيخ)

.116918
400 P

حسابات يدمام ش.م.م
336)شاآع يملقاومة ييت ملول

يلهاتف)15.28.241114)يلفاكس)

15.28.249216

 TIDRA TRANS & شركة
LOGISTIQUE

إعالن عن تأسيس شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة 

ب وجب عقد عرفي محرآ بتاآيخ))
يلقافون) ثم وض   (2121 يكتولر) (18
محدودة) شركة  لتأسيس  يألسا�سي 

يملسؤولاة بامل يزيت يلتالاة:
 TIDRA TRANS(يلتس اة):)شركة

& LOGISTIQUE
يملسؤولاة) ذيت  شركة  (: يلشكل)

يملحدودة.
آأس ال) حدد  (: يلشركة) آأس ال 
دآهم مقس ة) (111.111 يلشركة في)
بقا ة) يجت اعاة  حصة  (1111 إلى)
دآيهم للويحدة و مقس ة ك ا) (111
411)حصة) :)يلساد يلهرد مح د) يلي)

و يلساد يملفاد ياسين)611)حصة.
يسحنان) دويآ  (: يلشركة) مقر 

ج اعة بلفاع يشتوكة ييت باها.
يلوطني) يلنقل  يلشركة:) نشاط 

ويلدولي للبضائ  لحساب يلغي1.
يلتساي1:)عين يلساد يلهرد مح د)

ك سي1 للشركة ملدة غي1 محدودة.
:)يلشركة ملزمة بالتوقا ) يلتوقا )

يلساد يلهرد مح د.
يلسنة يملالاة):)من)11)يناير إلى)31 

ديس 10.
يملدة):)مدة يلشركة محددة في)99 

سنة.
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  ثم 
يلضبط باملحك ة يالبتديئاة إلفزكان)
 2261 تحت آقم) (26/11/2121 يوم)

وآقم يلسجل يلتجاآي)24589..
401 P

شركة دو بلو بيرل كار 
شركة ذيت مسؤولاة محدودة

يملقر يالجت اعي : بلوك أ آقم 261 

يلوفاق بنسركاو يكادير.

مصادق) عرفي  عقد  ب قت�سى 

بأكادير) (2121  /11/  11 علاه بتاآيخ)

يملسجل تحت آقم)12167)تم تأسيس)

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ويلتي)

تتوفر على يملويصفات يلتالاة:

 Société((دو بلو بي1ل كاآ( شركة)

THE BLUE PEARL CAR (Sarl AU

 Automobiles, (: هدف يلشركة) (

تأجي1) (Loueur de Véhicules

يلسااآيت.

يملقر يالجت اعي):)بلوك أ آقم)261 

يلوفاق بنسركاو يكادير.)

يلرأس ال):)حدد آأس ال يلشركة)

 1111 على) مقسم  (111.111.11 في)

دآهم) (111 ب) يجت اعاة  حصة 

بأن) يلتصريح  تم  ك ا  للويحدة،)

يكتتبت) أعاله،) يملذكوآة  يلحصص 

عند) بكاملها  وحرآ  فقدي،) كلها 

يالكتتاب.

سنة) (99 في) يملدة  حددت  (: يملدة)

يبتديء)من يوم تأسيسها يلنهائي
يلسادطاآق) تعاين  تم  (: يلتساي1)

ح وش مسي1ي لشركة.

تم ياليديع يلقافوني لدى يملحك ة)

يلتجاآية بأكادير)15/11/2121)تحت)

آقم)116846.

402 P

 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR

EN COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

SOCIETE S.G.E.S.T SUD
تأسيس شركة

للج  ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

 14/11/2121 يوم) يلعادي  يلعام 

تم تأسيس يلشركة ذيت يملسؤولاة)

يملحدودة):

 S.G.E.S.T SUD(:(يلتس اة

يلطابق يلسفلي) (: يملقر يالجت اعي)
يوالد) يملع وآة  زفقة  يلشريآدة  حي 

تاي ة تاآوديفت.))
مدة صالحاة يلشركة:))99)*)تسعة)

و تسعون سنة*
آأس يملال):)111.111.11)دآهم.

وزعت) يلحصص  إن  يلحصص:)
بين يلشركاء)على يلشكل يلتالي:

كولحاان يلحسن  يلساد  (- 
 156)حصة)

كولحاان صالح  يلساد  (- 
 154)حصة)

كولحاان يملدني  يلساد  (- 
 154)حصة)

كولحاان يبريهام  يلساد  (- 
 154)حصة)

كولحاان مصطفى  يلساد  (- 
 154)حصة

كولحاان عائشة  يلسادة  (- 
 76))حصة)

-)يلسادة زينة كولحاان)76)حصة)
كولحاان فاض ة  يلسادة  (- 

 76)حصة
يملج وع):)111.111.11)دآهم.

يلسنة يالجت اعاة:)من فاتح يناير)
إلى غاية)31)دجن10.

يلتساي1):)يلساد يلحسن كولحاان.

يلتوقا :)يلساد يلحسن كولحاان.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بتاآوديفت تحت آقم)1971 
ولالسجل) (22/11/2121 بتاآيخ)
بتاآيخ) (8171 آقم) تحت  يلتجاآي 

.22/11/2121
يالقتطاف ويلباان

يح د زهوآ

403 P

STE S.B E TRAVAUX PUBLIC
SARL AU

إعـــالن قافــوني
ب قت�سي عقد عرفي يملؤآخ بتاآيخ))
تم تأسيس) ( بافزكان) ( (28/19/2121
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة ذيت)
يلخصائص) تح ل  يلوحاد  يلشريك 

يلتالاة):
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 STE S.B E TRAVAUX يلتس اة:)
 PUBLIC SARL AU

يملقر يالجت اعي):)))شاآع)569)آقم))
33))تريست يفزكان))

آأس يملال):)111.111.11)دآهم
يملدة):)99)سنة))

يملسي1):)يلساد هشام بن ديلحسن
(– متنوعة.) -أع ال  (: يلنشاط)

يلتجاآة.-)يالستي1يد و يلتصدير
تم يإليديع يلقافوني لدي يملحك ة)
  15/11/2121 في) بافزكان  يلتجاآية 

تحت آقم)2191.
404 P

RWACHAD شركة
شركة ذيت مسؤولاة محدودة  

11, 111.111 دآهم آأس الها
مقرها يالجت اعي: بلوك F1 آقم 125 

حي يلدرلة أكادير
يملسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم) باكادير  (28/19/2121 بتاآيخ)
يملويصفات) ذيت  شركة  تأسيس 

يلتالاة
شركة) (RWACHAD (: يلتس اة)

ذيت يملسؤولاة يملحدودة)
يلهدف يالجت اعي):)

-)يستي1يد وتصدير)،)تجاآة عامة
وتسويق) وتصدير  يستي1يد  (-

يملنتجات يلغذيئاة
يملنتجات) وتسويق  يستي1يد  (-

يلغذيئاة يلزآيعاة
آقم) (F1 بلوك) (: يالجت اعي) يملقر 

125)حي يلدرلة أكادير
يملدة):)99)سنة

من) يتكون  يالجت اعي:) يلرأس ال 
 111 دآهم مقسم إلى) (100.000,00
حصة بقا ة)1000,00)دآهم للسهم،)

لفائدة
-يلساد يفضال يوسف)49)حصة

 5 يلويفي) عبد  يفضال  يلساد 
حصة-

يلسادة س اة أمريآ)...)46)حصة-)
تم تعاين يألنسة) (: تساي1 يلشركة)
سنتين) ملدة  ( للشركة) ك سي1ة  إلهى 

.(2(

يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

يلتجاآية) باملحك ة  يلقافوني 

تحت) (18/11/2121 بتاآيخ) باكادير 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((: آقم) تجاآي  11686سجل  آقم)

49211
للخالصة ويلباان)

405 P

حسابات يدمام ش.م.م

336)شاآع يملقاومة ييت ملول

يلهاتف)15.28.241114يلفاكس)

15.28.249216

O.B.H TRANS شركة
إعالن عن تأسيس شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة 

ب وجب عقد عرفي محرآ بتاآيخ))

يلقافون) ثم وض   (2121 يكتولر) (12

محدودة) شركة  لتأسيس  يألسا�سي 

يملسؤولاة بامل يزيت يلتالاة:

O.B.H TRANS(يلتس اة:)شركة

يملسؤولاة) ذيت  شركة  (: يلشكل)

يملحدودة)

آأس ال) حدد  (: يلشركة) آأس ال 

دآهم مقس ة) (111.111 يلشركة في)

بقا ة) يجت اعاة  حصة  (1111 إلى)

دآيهم للويحدة و مقس ة ك ا) (111

يلي):)يلساد وبهوش يح د)511)حصة)

 511 يلحسين) هللا  بعبد  ويلساد 

حصة.

 13 آقم) كريج  (: يلشركة) مقر 
باوكرى) (2 زفقة يملوحدين حي الشالي)

يشتوكة ييت باها.

يلوطني) يلنقل  يلشركة:) نشاط 

ويلدولي للبضائ  لحساب يلغي1.

يلتساي1:)عين يلساد وبهوش يح د)

ك سي1 للشركة ملدة غي1 محدودة.

ملزمة) يلشركة  (: يلتوقا )

بالتوقاعات يملنفصلة للساد وبهوش)

يح د يو يلساد بعبد هللا يلحسين

يلسنة يملالاة):)من)11)يناير إلى)31 

ديس 10)

يملدة):)مدة يلشركة محددة في)99 

سنة.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلضبط باملحك ة يالبتديئاة إلفزكان)

 2214 تحت آقم) (2121/11/18 يوم)

وآقم يلسجل يلتجاآي)24517.

406 P

ARENA SOUSS
إعالن عن حل مسبق لشركة

بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

لشركة)))) ( قرآ يلشركاء) (16/19/2121

يملسؤولاة) ذيت  (RENA SOUSS

يملحدودة)

مايلي):

يلحل يملسبق للشركة.

عين يلساد عبديللطاف يلديباهي)

مصفي للشركة.

تغاي1 يلقويفين يألساساة للشركة

دويآ) (: يالجت اعي) يملقر  حدد 

يلقصبة يملهادي أوالد يلتاي ة.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم  وقد 

يالبتديئاة) باملحك ة  يلضبط 

بتاآيخ) (1913 آقم) تحت  بتاآوديفت 

.28/19/2121

407 P

ANIM SCENE شركة
ش.م.م.

ب قت�سي محضر عقد عرفي) (- (1

بتاآيخ)14)أكتولر))2121)يلج   يلعام)

يلغي1 عادي للشركة تقرآ ما يلي):

-)يلحل يملسبق لشركة).

-)تعاين يلساد بدويآ رالد مصفي)

للشركة.

مكان) يلشركة  مقر  -تعاين 

يلتصفاة)»بلوك)14)آقم)91)مكرآ حي)

أزآو أيت ملول.

2)-)تم يإليديع يلقافوني لدى كتابة)

يلضبط باملحك ة))يإلبتديئاة))إفزكان))

2121)تحت عدد) ( أكتولر) (18 بتاآيخ)

.2121/2216

408 P

ANGE NATURE SARL شركة
تصفاة شركة ديت يملسؤولاة 

محدودة آيس اها 220.000,00 

دآهم

يملقر يالجت اعي آقم 2 زفقة يبن 

تومرت باوكرى يشتوكة ييت باها.

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في27/18/2121)تقرآ ما يلي)

تصفاة) (- (ANGE NATURE

يلشركة)

يبريم كامل ال آجعة فاه لدمة) (-

يملصفي).

-)تم إيديع يمللف يلقافوني للشركة)

لدى يملحك ة يالبتديئاة الفزكان تحت)

آقم)1878)بتاآيخ)17/19/2121.

409 P

BAATIK
شركة ذيت مسؤولاة محدودة  ديت 

يلشريك يلوحاد )في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يالجت اعي 115 

جنان يلسوساة يملحايطة - 83111 

تاآوديفت يملغرب.

يلسجل يلتجاآي 1235 بتاآوديفت.

ملحضر) عرفي  عقد  ب قت�سى 

يلج عاة يلعامة غي1 يلعادية لشركة)

مسؤلاة) ذيت  شركة  (BAATIK

يلوحاد) يلشريك  ديت  محدودة 

مسجل) (2118 يناير) من  (19 بتاآيخ)

 2118 ف10يير) (22 بتاآيخ) بتاآوديفت 

أمر) (،1411 عدد) يملديرال  كناش 

تم يالتفاق) (1363 باستخالص عدد)

ويلت1ي�سي على مايلي):

-)إ نهـاء)ع لاات يلتصفاة)

-)إ بريء)ذمة يملصفي.

في) يلشركة  علـــى  يلتشطاب  (-

يلسجل يلتجاآي ويلضريبة يملهناة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة) باملحك ة  يلضبط 

 2118 ماآس) (19 بتاآيخ) لتاآوديفت 

تحت آقم:)127.

410 P
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 AZURA IMMOBILIER SARL
بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركاء) قرآ  باكادير  (2121/17/15
 AZURA IMMOBILIER شركة)

SARL)ما يلي):
 AZURA شركة) تصفاة 

.IMMOBILIER SARL
ياليديع) تم  (: يلقافوني) ياليديع 
يلضبط) بكتابة  يلقافوني 
بتاآيخ))) بأكادير  يلتجاآية  باملحك ة 

2121/11/15)تحت آقم)116856
للخالصة و يلتذكي1)

411 P

يملركز يلجهــوي للخدمــات
يلهاتف:)15.28.61.24.11

COLISKECH  شركة
ش.م.م

يلتصفاة ويلحل يلنهائي
يلج  ) محضر  على  بناء)
بتاآيخ) يملنعقد  يالستثنائي  يلعام 

12/11/2121)تقرآ ما يلي):)
للشركة) يلنهائي  ويلحل  يلتصفاة 
يقامة يد) (1 آقم) (: ويلتي يوجد مقرها)

ح و شاآع يلقي1وين يفريغ تيزفيت.
باملقر) يلتصفاة  مكان  تحديد 

يالجت اعي يملذكوآ أعاله.)
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة) يملحك ة  لدى  يلضبط 
تحت) (15/11/2121 بتاآيخ) بتيزفيت 

آقم783.
412 P

DATA & DECISION
S.A.R.L.A.U

آقم 74 شاآع مح د يبن عبد يلكريم 
يلخطابي حي يملسي1ة يكادير

يلشريك) قريآ  محضر  ب قت�سى 
(،12/11/2121 يلوحاد يمل10م بتاآيخ)
بتاآيخ) باكادير  يملسجل 
يلقريآيت) تبني  تم  (،16/11/2121

يلتالاة):)
حل يلشركة

يلكلالي) رديجة  يلسادة  تعاين 
مقر) تحديد  و  للشركة  ك صفاة 

يلتصفاة.

يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
يلضبط) كتابة  لدى  يلقافوني 
بتاآيخ الكادير  يلتجاآية   باملحك ة 

22 /2121/11)تحت آقم)116895.
يلسجل يلتجاآي:)آقم)32459.

413 P

CASH TITANIC
حل يلشركة قبل يألوين

بناء)على مديوالت بتاآيخ)21)يوفاو)
قرآ يلج   يلعام يالستثنائي) (،2121
(»CASH TITANIC« شركة) حل 

ش.م.م.ش.و وتصفاتها وديا.)
وت ت تس اة يلساد يكديد عبد)
م  منح هذي يألري1 ج ا ) ك صفي،)

يلصالحاات لتولي يمله ة يملذكوآة.)
يالبتديئاة) باملحك ة  يإليديع  تم 
2121)تحت) 16)سبت 10) بتيزفيت يوم)

عدد)2121/561.
414 P

STE ELECTRONIC ARTIST
SARL AU

RC N°5355
بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
محضر) وض   تم  (27/19/2121
يلخصائص) يح ل  يلعام  يلج   

يلتالاة):
 STE للشركة) يملسبق  يلحل 

.ELECTRONIC ARTIST SARL AU
لدى) يلقافوني  يإليديع  تم  لقد 
يـوم) بتاآوديفت  يالبتديئاة  يملحك ة 

14/11/2121)تحت آقم)1925.
415 P

STE ELECTRONIC ARTIST
SARL AU

RC N°5355
بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
محضر) وض   تم  (27/19/2121
يلخصائص) يح ل  يلعام  يلج   

يلتالاة):
•)قفل يلتصفاة للشركة.

سعاد) يملاموني  يلساد  تس اة  (•
مصفي يلشركة.

لدى) يلقافوني  يإليديع  تم  لقد 
يـوم) بتاآوديفت  يالبتديئاة  يملحك ة 

14/11/2121)تحت آقم)1926 .
416 P

شركة فوريش للتجا رة
ش.م.م 

 RC 21159 
يملقر يالجت اعي : تجزئة يلخي1 

آقم 37 بوجدوآ
يلج  ) محضر  ب قت�سي 
بتاآيخ يملنعقد  يالستثنائي   يلعام 
ب قر يلشركة يتفق) أكتولر2121) (11
يلشريك يلوحاد للشركة على ما يلي):)

يلتصفاة يملسبقة للشركة).
بكتابة) يلقافوني  يإليـــــديع  ثم 
يالبتديئاة) يملحك ة  لدى  يلضبط 
 2121 أكتولر) (21 بتاآيخ) بالعاون 

تحت آقم)3251 
417 P

 SOCIETE  LYOCODE
CONSULTING

 SARL
يملقر يالجت اعي :إقامة يلتضامن 2، 
ع اآة 23، شقة آقم 3113 بنسركاو 

يكادير
بتاآيخ) مديوالتها  يثر  على 
يلعام) يلج    قرآ  (17/19/2121
 SOCIETE للشركة) يلعادي  غي1 
LYOCODE CONSULTING SARL
يملسجلة بالسجل يلتجاآي باملحك ة)
32661 آقم) تحت  يكادير   يلتجاآية 

ما يلي):
حل يلشركة بصفة مبكرة يبتديء)

من)17/19/2121
تعاين مصفي يلشركة في شخص)

مصطفى بخري
إقامة) (: مقر يلتصفاة و يملريسلة)
،)شقة آقم) (23 ع اآة) (، (2 يلتضامن)

3113)بنسركاو يكادير
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 
بأكادير) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 
تحت) (15/11/2121 بتاآيخ)

آقم116839.
418 P

LAKHDAR LIGNES
يلتشطاب يلنهائي للشركة

يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 
 LAKHDAR لشركة) يالستثنائي 
 2121/11/12 يملنعقد يوم) (LIGNES

تقرآ ما يلي):)
لشركة) يلنهائي  يلتشطاب 
تحديد) تم  LAKHDAR LIGNESو 
(: يالجت اعي) يملقر  هو  يلتصفاة  مقر 
37)طريق تزفيت) دويآ يكنضافن كلم)
باها) ييت  يشتوكة  بلفاع   ج اعة 
يلساد لخضر سعاد مصف) و عين 

للشركة.))
كتابة) لدى  يلقافوني  ياليديع  ثم 
يلضبط باملحك ة يالبتديئاة الفزكان)

تحت آقم)2176)يوم)2121/11/14
419 P

STE MANITAA SARL 
شركة منتاع ش.م.م

يملويفقة على حسابات يملويزفة 
ب قت�سى محضر يلقريآ يالستثنائي)
يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  للشركة 

بتاآيخ)17/19/2121)تقرآ ما يلي):
يملويفقة على حسابات يملويزفة.

إرالء)يملصفي.
يإلغالق يلنهائي لفسخ للشركة.)

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم  وقد 
يفزكان) يالبتديئاة  باملحك ة  يلضبط 
آقم) تحت  (31/19/2121 بتاآيخ)

.2138
420 P

 SOCIETE MOULTAQUA
BAGHDAD

 Société a responsabilité limité
AU

 Siège(social : LA(GARE
 ROUTIERE BD IBN BATOUTA

GUELMIM
Au(Capital(de 10.000،00 DHS
 IF :76141345 RC :297 ICE :

111619315111181
تعديالت قافوفاة

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

بتاآيخ يلشركة  ب قر   يملنعقد 

22 /2121/19،)قرآ يلشريك يلوحاد)

ما يلي:
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1))يلحل يلنهائي للشركة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة كل ام بتاآيخ)2121/9/21 

تحت آقم)2121/362.
421 P

AZUL CONSULTANT
 Siège Social : Avenue Bir Anzarane N°1

Majmaa Lahbab Taroudant
 TEL : 15.28 85 33 74 GSM :

16.62.16.26.59
E-mail(:(naouar09@yahoo.fr

Constitution de Société
Comptabilité

Paie
Audit

Fiscalité
Organisation Comptable

شركة MIGI ش.م.م
سجلها يلتجاآي آقم 1513
تصفاة مسبقة للشركة

يملعت10) يلج اعي  يلقريآ  ب قت�سى 
بتاآيخ) يستثنائي  عام  ج    ب ثابة 
قرآ يلشريك يلوحاد) (31/19/2121
آأس الها ش.م.م  (MIGI  لشركة)

 111 برقم) يلكائنة  دآهم،) (15.111
آقم) بتاآوديفت،) يلشريف  دآب 
يلسجل يلتجاآي)1513)بتاآوديفت ما)

يلي):
تصفاة مسبقة للشركة

عقد يلتساي1 للسادة مانة) يفتهاء)
ييت يلعسري و تعاانها مأموآة تصفاة)

يلشركة.
يلشريف) دآب  (111 آقم) تحديد 

بتاآوديفت ك قر للتصفاة)
بكتابة) تم  يلقافوني  يإليديع 
يالبتديئاة) باملحك ة  يلضبط 
تحت) (2121/11/17 في) بتاآوديفت 

آقم)1938.
مختصر لغاية يلنشر

422 P

KHAYT ALHAYAT STE شركة
ش.م.م 

إقفال ع لاة يلتصفاة.
ب قت�سى محضر يلج   يلعام غي1)
 2121/19/26 يلعادي يملؤآخ بتاآيخ)
 STE KHAYT ALHAYAT لشركة)

SARL))تقرآ ما يلي):

حسابات) على  يملصادقة  (-

يلتصفاة.

-)إقفال ع لاة يلتصفاة.

يلتصفاة) عن  يملسؤول  ت10ئة  (-

 SMITH MATTHEW يلساد)

 THOMAS

بكتابة) يلقافوني  ياليديع  تم 

يالبتديئاة) باملحك ة  يلضبط 

بتاآيخ)) (2161 آقم) تحت  بافزكان 

. 2121/11/14

423 P

C.A CONSEIL

 Siège(social(:(97،(1ER(ETAGE،(AVENUE

(،MANSOUR(DAHBI،(CITE(DAKHLA

 Tél/ 15 28 237 626 Fax 15 28 22 81 55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

JAIME TRANS
SARL

DISSOLUTION
يلج  ) محضر  ب قت�سى 

في) يملنعقد  يلعادي  يلغي1  يلعام 

2121/16/11)تم ب وجبه):

في) ووضعها  للشركة  مسبق  حل 

تصفاة)

مح د) هك ان  يلساد  تعاين 

مصفي للشركة.

 97 في) يلتصفاة  مقر  تثبات 

يلذهبي) يملنصوآ  شاآع  (1 يلطابق)

يلديرلة أكادير.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  ثم 

 2121/11/21 في) بأكادير  يلتجاآية 

تحت آقم)116873.

424 P

ITAMARK
S.A.R.L.A.U 

آقم 217 حي يملح دي يكادير

يلشريك) قريآ  محضر  ب قت�سى 

(،2121/19/21 يلوحاد يمل10م بتاآيخ)

بتاآيخ) باكادير  يملسجل 

يلقريآيت) تبني  تم  (،2121/11/14

يلتالاة):)

حل يلشركة.

يح د) يلنخالي  يلساد  تعاين 
مقر) وتحديد  للشركة  ك صفي 

يلتصفاة.
يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
يلضبط) كتابة  لدى  يلقافوني 
بتاآيخ) الكادير  يلتجاآية  باملحك ة 

2121/11/18)تحت آقم)116861.
يلسجل يلتجاآي:)آقم)22685.

425 P

VEGA COURSIER شركة
SARL

آأس اها 111.111 دآهم
يملقر يالجت اعي حي يسكا بلوك ي آقم 

374 تاكاوين أكادير.
تصفاة شركة ذيت يملسؤولاة 

محدودة
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)2121/19/13)تقرآ ما يلي):

 VEGA يلشركة) تصفاة  (
- COURSIER

لدمة) فاه  آجعة  ال  كامل  إبريم  (
يملصفي.

تم إيديع يمللف يلقافوني للشركة)
لدى يملحك ة يلتجاآية بأكادير تاآيخ)

2121/11/14)تحت آقم)3278.
426 P

SOCIETE ROCHDI’S FOOD
SARL AU

يملقر يالجت اعي : تجزئة آشدي مركز 
سادي بابي شتوكة ييت باها

بتاآيخ) مديوالتها  إثر  على 
يلج عاة) قرآت  (17/11/2121
شركة لشركاء) يلعادية  غي1  يلعامة 

 ROCHDI’S FOOD SARL AU
تجزئة آشدي) (: مقرها يالجت اعي)

مركز سادي بابي شتوكة ييت باها.
يلتجاآي) بالسجل  ويملسجلة 
باملحك ة يالبتديئاة يفزكان تحت آقم)

21111)مايلي)):
حل يلشركة بصفة مبكرة يبتديء)

من)2121/11/17
تعاين مصفي يلشركة في شخص)

مح د آشدي.

جعل تجزئة آشدي مركز سادي)
بابي شتوكة ييت باها مقر لل ريسلة.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلضبط يلتجاآي باملحك ة يالبتديئاة)
تحت) (2121/11/15 بتاآيخ) يفزكان 

آقم)2194.
427 P

 SOCIETE  TEGC
SARL AU 

يملقر يالجت اعي : شاآع موالي علي 
يلشريف آقم 17 يلجرف يفزكان

بتاآيخ) مديوالتها  يثر  على 
21/11/2121)قرآت يلج عاة يلعامة)
 TEGC شركة) لشركاء) يلعادية  غي1 
شاآع) (: يالجت اعي) مقرها  (SARL AU
يلجرف) (17 موالي علي يلشريف آقم)
يلتجاآي) بالسجل  ويملسجلة  يفزكان 
باملحك ة يالبتديئاة يفزكان تحت آقم)

14791)مايلي).)
حل يلشركة بصفة مبكرة يبتديء)

من)2121/11/17.
تعاين مصفي يلشركة في شخص)

موالي عث ان يملعتصم.
جعل شاآع موالي علي يلشريف)
مقر))) يفزكان  يلجرف  (17 آقم)

لل ريسلة.
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلضبط باملحك ة يإلبتديئاة بافزكان)
آقم) تحت  (2121/11/15 بتاآيخ)

.2195
428 P

 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR
EN COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR
COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

SOCIETE RAYHANE SHOP
فسخ يلشركة مسبقا

للج  ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2121/11/16 يلعام غي1 يلعادي يوم)
لشركة) يلوحادة  يلشريكة  قرآت 

RAYHANE SHOP)مايلي):
فسخ يلشركة مسبقا.)

حبيبة) بنديآي  يلسادة  تعاين 
مصفاة للشركة.
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آقم) (: ب) يلتصفاة  مقر  تحديد 
381)بلوك د حي يلهدى أكادير.

باملحك ة) يلـقـافوني  يإليـديع  تـم 
 116814 يلتجاآية بأكادير تحـت آقم)

بتاآيخ)2121/11/14. 
يالقتطاف ويلباان

يح د زهوآ

429 P

« SUD FOCIA «
 ش .ذ. م. م بشريك ويحد

شاآع يلناجر آقم 174 رط يلرملة 
يلعاون.يملقر يالجت اعي 

يلرأس ال يالجت اعي 111.111 دآهم
يلسجل يلتجاآي آقم 31987

حل شركة
بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
قرآ يلشريك يلوحاد) (2121/11/11

مايلي):
للشركة) يملبكر  يلحل 
تاآيخ) من  يبتديء) يلحباة  وتصفاتها 

.11/11/2121
يلبتول) يلسادة  تعاين 

يلنجاآمصفي.
شاآع) (: يلتصفاة) مقر  تحديد 
يلناجر آقم)174)رط يلرملة يلعاون.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة) يملحك ة  لدى  يلضبط 
 3236/2121 عدد) تحت  بالعاون 

بتاآيخ)2121/11/18.
يملسي1

430 P

SAFWAN CENTER PRIVE 
SARL AU

 CAPITALE(SOCIAL : 100.000
DHS

 Siège(Social : HAY(ASSERKIT
AOURIR – AGADIR

يلسجل يلتجاآي آقم 35257
تغاي1يت قافوفاة
تصفاة يلشركة

بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
محضر) وض   تم  (2121/11/11
يح ل) يإلستثنائي  يلعام  يلج   

يلخصائص يلتالاة):)

ع لاات) ج ا   على  يملويفقة  (

بتفريغ) يلعام  يلج    قريآ  يلتصفاة 

يملصفي مله ته)

تحديد قفل يلتصفاة)

تم يإليديع يلقافوني لدى يملحك ة)

يلتجاآية بأكادير تحت يلرقم يلت1تابي)

116812)بتاآيخ)2121/11/14.

431 P

 AMBITION IBTISSAM

ASSURANCES
شركة ذيت مسؤولاة محدودة
آأس الها : 21.111.11 دآهم

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

بتاآيخ ويملسجل  يملنعقد   للشركة 

 6)يولاو)2121)قرآ فاه ما يلي):

)يملصادقة على تفويت)192)حصة)

من قبل يلسادة يبتسام أبودو لصالح)

يلسادة أحش وض فاط ة.

تعديل يملادة))6)و)7)وتحديث يلنظام)

 AMBITION للشركة) يألسا�سي 

.IBTISSAM ASSURANCES SARL

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

أغسطس) (3 ( للشركة يملنعقد بتاآيخ)

2121،)قر فاه ما يلي):

أبودو) يبتسام  يلسادة  تعاين 

مسي1ة للشركة لفت1ة غي1 محددة.

تعاين يلسادة أحش وض فاط ة)

مسي1ة للشركة لفت1ة غي1 محددة.

يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

بأكادير) يلتجاآية  باملحك ة  يلقافوني 

آقم) تحت  (2121 أغسطس) (11 في)

116119)سجل تجاآي آقم)47525.
للخالصة ويلباان

432 P

 SOCIETE HAYAM CARS

SARL
حي يلقدس آقم 453 كل ام

يلعام) يلج    قريآ  ب قت�سى 

11)أكتولر) يالستثنائي يملنعقد بتاآيخ)

أعاله،) يملدون  يلشركة  ب قر  (2121

تقرآ ما يلي):

عن) حدى  رالد  يلساد  تنازل 
 511 يلبالغة) يلشركة  في  حصته 
حصة يجت اعاة لفائدة يلساد فنشا)

فوآ يلدين.
تغاي1 يلشكل يلقافوني للشركة من)
شركة محدودة يملسؤولاة إلى شركة)
يلشريك) ذيت  يملسؤولاة  محدودة 

يلوحاد.
يلساد) طرف  من  يلشركة  تساي1 
محدودة) غي1  ملدة  يلدين  فوآ  فنشا 
بعد يستقالة يلساد رالد حدى من)

مهام يلتساي1.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 يالبتديئاة بكل ام بتاآيخ)

2121)تحت آقم)369/2121.
433 P

شركة اكادير افريك ترانس  
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

آأس الها 111.111 دآهم 
يملقر يالجت اعي : آقم 32 يقامة بشاآ 

حي يلهدى يكادير 
ب قت�سى عقد عرفي يملوق  باكادير)
ويملسجل) (2121/14/26 بتاآيخ)

بأكادير ويلذي فتج عنه ما يلي):)
فوت يلساد قرشالي عبد يلصادق)
1111)حصة يجت اعاة للساد حسن)
يلشريك) بذلك  يصبح  يلذي  يولال 

يلوحاد.)
يولال) حسن  يلساد  توقا   يعت10 
تساي1) في  يلوحاد  ويمللزم  يملعت د 

شركة يكادير يفريك ترينس.)
باملحك ة) (: يلقافوني) يإليديع 
 116487 يلتجاآية بأكادير تحت آقم)

بتاآيخ)2121/19/17 .
434 P

 ARGAN PALACE
SARL

آأس ـــالها 711.111 دآهم
 شركة ذيت مسؤولاة محدودة

مقرها يإلجت اعي : آقم 31، بلوك 
13، إحشاش، أكادير

با  يألسهم، إستقالة مسي1 للشركة
إعطاء حق يإلمضاء، تغاي1 يلشكل 

يلقافوني للشركة

و تحديث يلقافون يألسا�سي للشركة
يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 
بتاآيخ) يملنعقد  للشركة  يإلستثنائي 

2121/11/11)تقرآ مايلي):)
با  يألسهم):)تم با )35.111)حصة)
يلتي هي في حوزة يلساد يلعربي صغي1)

يلى يلساد عبد يلرحام يومنصوآ.
إستقالة مسي1 للشركة):

تم قبول إستقالة يلساد يلعربي)
عبد) يلساد  للشركة،) ك سي1  صغي1 
يلرحام يومنصوآ ساحتفظ ب هامه)

ك سي1 وحاد للشركة.
إعطاء)حق يالمضاء):)

تم منح ج ا  صالحاات يلتوقا )
يلوحاد) لل سي1  للشركة  يإلجت اعي 

يلساد عبد يلرحام يومنصوآ.
تغاي1 يلشكل يلقافوني للشركة):)

تم تغاي1 يلشكل يلقافوني للشركة)
من شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)
إلى شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)

ذيت يلشخص يلوحاد.
تحديث يلقافون يألسا�سي للشركة):)
و تبعا ملا سبق تقرآ تحديث يلقافون)
لتلباة) وذلك  للشركة،) يألسا�سي 
يملحك ة) لدى  يلقافوفاة  يملتطلبات 

يلتجاآية بأكادير.
لدى) يلقافوني  يإليديع  تم 
بتاآيخ) بأكادير  يلتجاآية  يملحك ة 

2121/11/21)تحت آقم)116885.
للخالصة يلباان

435 P

AMLAK HOMES
S.A.R.L.A.U. 

تفويت يلحصص
يلحصص) با   عقد  ب قت�سى 
بتاآيخ) يمل10م  يلوحاد  يلشريك  وقريآ 
بافزكان) يملسجل  (،2121/11/16
تبني) تم  (،2121/11/12 بتاآيخ)

يلقريآيت يلتالاة):)
يلسادة) مج وع حصص  تفويت 
يلساد) لفائدة  لالنعا ة  يلشعباء)

يلشعباء)موالي يدآيس.
موالي) يلشعباء) يلساد  تعاين 

يدآيس مسي1ي للشركة.
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يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
يلضبط) كتابة  لدى  يلقافوني 
بتاآيخ) إلفزكان  يالبتديئاة  باملحك ة 

2121/11/14)تحت آقم)2179.
يلسجل يلتجاآي):)آقم)16619.

436 P

 STE « AGRO STRATEGIE
 DEVELOPPEMENT« SARL
 Siège(Social: LOT(ESSAADA(N°

05 BIOUGRA(CHT(AIT(BAHA
ICE : 001494688000080

يلغي1) يلعام  يلج    ب قتضـى 
(،2121/11/15 في) يملؤآخ  يلعادي 
 AGRO STRATEGIE لشركة)
تقرآ) (DEVELOPPEMENT SARL

مايلي):
فرووين) للساد  حصة  (161 با )
سي1دي) يلساد  لفائدة  لرون  جون 

فلوآون سادآيك.
قرآيلج   يلعام غي1 يلعادي منح)
بشكل) ويإلديآي  يملصرفي  يلتوقا  

منفصل لكل من:)
يلساد) أو  يان  بوآكالن  يلساد 
يلساد) أو  يللطاف  عبد  باآودي 

آيكادو تاي1ي ستفان ميشال.
تحاين يلقافون يألسا�سي للشركة.

باملحك ــة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 2121/11/26 يالبتديئاة بافزكان،)في)

تحت آقم)2121/2256.
437 P

STE AWLIME ELEC SARL
 شركة ذيت مسؤولاة محدودة 
مقرها يالجت اعي: شقة بطابق 

يلثاني بجنان يلض اي�سي أوالد بنوفة 
تاآوديفت

يلسجل يلتجاآي آقم 7177 
تاآوديفت

ملحضر) عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلج   يلعامة يلغي1 يلعادية للشركة)
بتاآيخ) (STE AWLIME ETEC SARL
تم يالتفاق ويلت1ي�سي) (2121/19/27

على ما يلي):

علي) ييت  حفاظ  يلساد  تفويت 

167)حصة يجت اعاة من أصل)511 

ع ر) موالي  يلساد  لفائدة  حصة 

بلقا�سي.

يلحسين) موالي  يلساد  تفويت 

من) يجت اعاة  حصة  (167 بلقا�سي)

يلساد) لفائدة  حصة  (511 أصل)

موالي ع ر بلقا�سي.

موالي) يلساد  يستقالة  قبول 

ييت علي) بلقا�سي وحفاظ  يلحسين 

من منصبيه ا ك سي1ي للشركة.)

تعاين موالي ع ر بلقا�سي ك سي1)

جديد للشركة

تحاين يلنظام يألسا�سي للشركة.))))

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة) باملحك ة  يلضبط 

تحت آقم) (2121/11/18 لتاآوديفت)

.1958

438 P

» أ. م .ب إمو » 
شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

آأس ـــال يلشركـــة 111.111 دآهم

مقرها يالجت اعي : مكتب آقم 4، 

يلطابق يألول 52 تاسال 3 يكادير

ب قت�سى محضرين يلج   يلعام)

15)أكتولر) يالستثنائي يملنعقد بتاآيخ)

2121 9)سبت 10)2121)قرآ مساه و)

شركة)»)أ).م.)ب إمو)«)ما يلي):

تهب يلسادة يلخلوفي لبنى لساد)

كدي) و  حصة  (111 مح د) يلزآييدي 

يلسادة بنوفة لوآيدي مريم)16)حصة)

لساد بنوفة لوآيدي رلاد.

تعاين مسي1ين و سلطة يلتوقا 

يلساد يلزآييدي مح د و يلساد)

بنوفة لوآيدي رلاد)

يلعربي) منصوآي  يلساد  أو 

ويلساد بنوفة لوآيدي رلاد)

باملحك ة) يلقافوني  ياليديع  تم 

يلتجاآية بأكادير بتاآيخ)2121/11/17 

تحت آقم116739.
للخالصة يلباان

439 P

BJ PRINT
يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 
غي1) يلعام  يلج    قرآ  يالستثنائي،)
شركة) (BJ PRINT للشركة) يلعادي 
مبلغ) يملحدودة  يملسؤولاة  ذيت 
مقرها) دآهم  (511.111 آأس الها)
يالجت اعي):)تجزئة آقم)57)س ب حي)

يلديرلة أكادير حات تقرآ مايلي):
 ROSE JOHN يلساد) تفويت 
EDWARD 2511 من حصته يلكلاة)
بوقسام) يلساد  لفائدة  يلشركة  في 

فاصر.
يلساد:) لالسهم  جديد  توزي  

بوقسام فاصر)5111)حصة.
 ROSE JOHN يلساد) يستقالة 
ك سي1) منصبه  من  (EDWARD

متضامن لشركة ويبريء)ذمته.)
فاصر) بوقسام  يلساد  تعاين 
غي1) ملدة  لشركة  وحاد  ك سي1 

محدودة ولإمضاء)فردي.
لشركة) يلقافوني  يلشكل  تغاي1 
يلى شركة) ذيت يملسؤولاة يملحدودة 
بشريك) يملحدودة  يملسؤولاة  ذيت 

وحاد
من) 7و14) (،6 آقم) يلبند  تعديل 

يلقافون يالسا�سي لشركة.
ب كتبة) يلقافوني  يإليديع  تم 
باكادير) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 
آقم) تحت  (2117 أبريل) (13 بتاآيخ)

 11428
440 P

شركة FASTER ش.م.م
آأس الها 211.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : آقم 1 و 2، ع اآة 
I15، حي فوفتي، أكادير 

 RCN : 39151، IF(N°: 31892701،
 ICE : 002189832000013

يلتصحاح 
ب قت�سى عقد عرفي للج   يلعام)
أكتولر) (8 يلغي1 يلعادي يملحرآ بتاآيخ)

2121)تقرآ ما يلي.
تفويت)211)حصة لصالح يلساد)

بهجة مح ود بهجة غزيلة.
توسا  يلنشاط يلتجاآي.

يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
بأكادير) يلتجاآية  باملحك ة  يلقافوني 
آقم) تحت  (2121/11/22 بتاآيخ)

.116911
441 P

شركة اندس كومبامو ش.ذ.م.م
ب قت�سى عقد ج   عام يستثنائي)
تعديل) تم  ( بتاآيخ11/11/2121)
ش.ذ.م.م.) كومبامو  يفدس  شركة 
 21767 آقم) يلتجاآي  سجلها 
وفق بافزكان  يالبتديئاة   باملحك ة 

)ما يلي:
161)حصة من يلحصص) تفويت)
يلساد يلحسين ومو�سى) ( يلتي ي لكها)

يلى))يلساد))بريهام يمهري.
)تفويت)171))حصة))من يلحصص))
بن) ييت  يلساد مح د  ( ي لكها) يلتي 

يلشبانى يلى يلساد بريهام يمهري).)
كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 
يلضبط باملحك ة يالبتديئاة بافزكان)))
آقم) تحت  (15/11/2121 بتاآيخ)

2193
442 P

شركة ما سو�سي ش. ذ .م. م
ب قت�سى عقد ج   عام يستثنائي)
تعديل) تم  ( (11/11/2121 بتاآيخ)
.م.)م سجلها) ذ) شركة ما سو�سي ش.)
باملحك ة) (48711 آقم) يلتجاآي 

يلتجاآية باكادير وفق ما يلي:
  1))تفويت)]%111[)من يلحصص)
يلشركة لساد يبريهام بن عبد هللا بن)

يبريهام يل طالب.))
مح د) يلساد  يستقالة  ( (2   
للشركة) ك سي1  مهامه  من  يهنتوآ 
عبد) بن  يبريهام  يلساد  وتعاين 
و) مساي1  طالب  يل  يبريهام  بن  هللا 
م ثل قافوني للشركة ويعت10 توقاعه)

يلوحاد في ت ثال يلشركة.
لدى) يلقافوني  يإليديع  تم  ( (
يلتجاآية) باملحك ة  يلضبط  كتابة 
تحت) (15/11/2121 بتاآيخ) ( باكادير)

آقم116835   
443 P
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شركة 
 ENERGY AND

 AUTOMATION
EQUIPMENT  SARL

تعديل
ب قت�سى عقد عرفي محرآ بتاآيخ))

16)أغسطس)2119)قرآ مايلي):
يلسادة) من حصص  (%111 با )
يوسف) يلساد  يلى  يح ا انة  مها 
با  و  يمري  مح د  ويلساد  (  كوفكا)
سعاد) يلساد  حصص  من  (51  %
كوفكا)) يوسف  يلساد  يلى  ( كوفكا)

ويلساد مح د يمري.
يلنهضة) من  يلشركة  مقر  تحويل 
يوالد تاي ة تاآوديفت يلى) (51 آقم) (2
ح روكات) أ  (48 آقم) يلزهوآ  تجزئة 

رريبكة.)
يوسف) يلساد  من  كل  تعاين 
كوفكا و يلساد مح د يمري مسي1ين)

للشركة)
بكتابة) يلقافوني  ياليديع  تم 
يلضبط باملحك ة يالبتديئاة بخريبكة)
تحت آقم)623)بتاآيخ)2119/19/26.

آقم يلسجل يلتجاآي)5963.
444 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°11 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL : 16.11.82.46.25 / FIX :

15.28.23.28.68
EMAIL(:(samifisc@gmail.com

Sté LINQY IMMO
بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

2121/18/18،)تم إقريآ ما يلي):
يلساد) من  حصة  (16 تفويت)
شرفاوي لحسين إلى يلساد إبريهام)

وهبي.)
يلساد) من  حصة  (17 تفويت)
إبريهام) يلساد  إلى  بنجلون  يسعاد 

وهبي.
لحسين) شرفاوي  يلساد  تعاين 
يسعاد) ويلساد  للشركة  مسي1 
يلثالث) ثاني،يملسي1  مسي1  بنجلون 

للساد إبريهام وهبي.)

يلساد) بين  مشت1ك  يلتوقا  

يسعاد) ويلساد  لحسين  شرفاوي 
بنجلون)،)بين يلساد يسعاد بنجلون)

يلساد) ،بين  وهبي) إبريهام  ويلساد 

إبريهام) ويلساد  لحسين  شرفاوي 

وهبي.

باملحك ة) تم  يلقافوني  يإليديع 

بتاآيخ) بأكادير  يلتجاآية 

2121/11/13)تحت آقم)116797.

445 P

  MGHILA TRANS شركة

  SARL AU
يملقر يالجت اعي : شاآع عالل بن 

عبدهللا حي تويمة باوكرى شتوكة 

ييت باها 
آقم يلسجل يلتجاآي 21577 /

يفزكان  

تعديالت قافوفاة 
يلعام) للج    محضر  ب قت�سى 
قرآ) (2121/11/17 في) يالستثنائي 

يلشريك يلوحاد مايلي):)

يلساد) تفويت  على  يملصادقة 
يلحروآي عبد يلعزيزو يلساد يلعويآي)

من) يجت اعاة  حصة  (1111 مح د)

يصل)1111)حصة لفائدة يلساد ييت)

حدو فريد بتاآيخ)2121/11/17.

فريد) حدو  ييت  يلساد  تعين 

ك سي1 للشركة.

تحاين يلقافون يألسا�سي للشركة.

تم إيديع يمللف يلقافوني للشركة)

لدى يملحك ة يالبتديئاة الفزكان تحت)
آقم2131)بتاآيخ)2121/11/11.

446 P

ماروك سورف كامب
يلج  ) محضر  ب قت�سى 

بتاآيخ) يملنعقد  يالستثنائي  يلعام 

قرآ مساه وي شركة) (31/19/2121

ماآوك سوآف كامب ما يلي):

تفويت)311)حصصة من مج وع)

عباب�سي) محسين  يلساد  حصص 

311)حصة للساد دلال يلقباج.

تفويت)311)حصصة من مج وع)
حصص يلساد ماآيا مافتي1و تاليس)
دلال) للساد  حصة  (311 ديسالفا)

يلقباج.
تعاين يلساد دلال يلقباج مسي1ي)
وحادي للشركة م  صالحاات يلتوقا .
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
بتاآيخ) بأكادير  يلتجاآية 

2121/11/14)تحت آقم)116678.
447 P

O TULIPE
Sarl

 N° 48 RUE(ALMAADER(HAY
SALAM AGADIR

يلج  ) محضر  ب قت�سى 
بتاآيخ) أكادير  في  يإلستئنائي  يلعام 

2121/19/21)تقرآ مايلي:
تم تفويت ج ا  حصص يلساد)
يصبان عبد هللا-)لصالح يلساد عادل)

بابا فاس.
قبول يستقالة يلساد يصبان عبد)

هللا من إديآة يلشركة.
يلعزيز) عبد  يلساد  تعاين 
بوتفنزوت ك سي1 مساهم في يلشركة)

ملدة غي1 محدودة.)
تم يإليديع يلقافوني لدى يملحك ة)
  116844 يلتجاآية بأكادير تحت آقم)

سجل تجاآي آقم)43597.
448 P

 NOUVELLE CONSERVERIE
DE BOUJDOUR - SARL

Au(capital(de 1 500 000 DHS
 Siège(social : TAN(TAN(FRIGO

.ZONE INDUSTRIELLE DAKHLA
 ICE : 001984711000065 / RC :

11111 / IF : 24919330
إعالن عن يملساه ة بحصص 

يلشركة
للج  ) يلضبط  ملحضر  طبقا 
بتاآيخ) للشركة  يالستثنائي  يلعام 
2121/18/16)تقرآ ولإج اع يلشركاء)

ما يلي):
 ESSOR يلشركة) قبول 

HOLDING))كشريك جديد.

يإلعالن عن يملساه ة بالحصص)
من طرف يلساد مح د بشا،)لفائدة)

.ESSOR HOLDING(يلشركة
تم ياليديع يلقافوني لدى يملحك ة)
آقم) تحت  بالديرلة  يإلبتديئاة 

1572/2121)بتاآيخ)2121/19/29 
449 P

شركة بير صبا أكادير 
STE PURE SPA AGADIR

S.A.R.L.A.U
 ش.ذ.م.م- ش.و

شقة كرم يلقطعة آقم D143 آياض 
يلسالم أكادير

يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 
(،2119/11/25 بتاآيخ) يلعادي  يلغي1 
بتاآيخ) يلحصص  تفويت  عقد 
يألسا�سي) ويلقافون  (2119/11/25
 2119/11/29 بتاآيخ) يلتعديلي 
لشركة بي1 صبا أكادير ش.ذ.م.م.ش.و)

ت ت يملصادقة على ما يلي):
يلسادة) حصص  ج ا   تفويت 
 5111 تساوي) يلتي  و  فتاحة  مومن 
آأس) حصص  مج وع  من  حصة 
مال يلشركة يلى يلسادة س ريآ حااة)
بدلك أصبحت حصص و آأس مال)

يلشركة كالتالي):
يلسادة س ريآ حااة)3111)حصة)

أي111 311)دآهم
تعت10 يلسادة س ريآ حااة يملسي1ة)
أكادير) صبا  بي1  ( لشركة) يلوحادة 
ش.ذ.م.م-)ش.و يبتديء)من تاآيخ عقد)

يلتفويت.
يال يديع يلقافوني):)لقد تم يإليديع)
لدى يملحك ة يلتجاآية بأكادير بتاآيخ)

2119/12/15)تحت آقم)1466.
450 P

 STE PATISSE DARAA
 SARL AU

تفويت يلحصص
طبقا ملديوالت يلج   يلعام يلغي1)

يلعادي قرآ يملشاآكون ما يلي):
يلساد) بادو،) مح د  يلساد  باع 
سفاان) ويلساد  حنان  مح د 
 (911 حصصهم) جل  باقوشان 

حصة))للساد مح د بولاا.



عدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121)الجريدة الرسمية   21912

كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 
يفزكان) يالبتديئاة  باملحك ة  يلضبط 
آقم) تحت  (2121/11/15 بتاآيخ)

.2152
451 P

SOCIETE TAWADA WAYIS
SARL

 SIEGE(SOCIAL : DOUAR
 TAGADIRT OUHMOUCH ADAY

.GUELMIM
يلعام) يلج    قريآ  ب قت�سى 
بتاآيخ) يملنعقد  يالستثنائي 
يملدون) يلشركة  ب قر  (2121/19/27

أعاله،)تقرآ مايلي):
بولكرعن) المين  يلساد  تنازل 
 211 يلبالغة) يلشركة  في  حصته 
حصة يجت اعاة لفائدة يلساد المين)

مح د.
يلساد) طرف  من  يلشركة  تسي1 

المين مح د ملدة غي1 محدودة.
يلقافوني) يإليديع  ثم 
بكل ام) يالبتديئاة  باملحك ة 
آقم)) تحت  (2121/11/14 بتاآيخ)

.2121/353
452 P

مكتب حسابات شحودي
زفقة)7)بلوك)1)آقم)98)شاآع يملقاومة بايت)

ملول)،)86151،)ييت ملول يملغرب

 SARLTAJ SOUSS TRANS
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.7415

وعنوين مقرها يالجت اعي :دويآ 
يلكدية يلباضاء أوالد تاي ة تاآوديفت 

يملغرب.
تعديالت متعددة

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
2121)تم إقريآ)) 12)أكتولر) يملؤآخ في)

تعديالت متعددة
تفويت حصص يجت اعاة.تفويت)
يلساد:) من  يجت اعاة  حصة  (511
بلعاد يبت يبعاآ لفائدة))يلساد):عبد)

يلرحام يملودن.

يلقافوني) يلشكل  تحويل 
ذيت) شركة  من  للشركة 
يلشريك)) يملحدودةذيت  يملسؤولاة 
يملسؤولاة) ذيت  يلوحادإليشركة 

يملحدودة
يقالة يملسي1 يلسابق يلساد صالح)
ك سي1) مهامه  من  ويعفائه  يلصافي 

للشركة.
تعاين)) :تم  جدد) مسي1ين  تعاين 
يلساد بلعاد يبت يبعاآ عبد يلرحام)

يملودن ك سي1ين للشركة).
مالئ ة يلنظام))يألسا�سي))للشركة)
من) (14  7  -6 آقم) يلفصول  تغاي1  (:

يلنظام))يألسا�سي.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
بتاآيخ) بتاآوديفت  يالبتديئاة 

2121/11/18)تحت آقم)1961.
453 P

STE SARSEIGE COMPTA SARL

 SOTRES TRANS
 SARL

في) يملؤآخ  عرفي  عقد  ب قتضـى 
 SOTRES لشركة) (2121/16/31

TRANS  SARL)تقرآ مايلي):
)با  يلحصص يالجت اعي)

511)حصة كافت في ملكاة مح د)
يلرحام لصالح))مصطفى بن يلطالب.
يلساد) تعاين  تم  يلشركة  تسي1 
مصطفى بن يلطلب ك سي1 للشركة)

باملحك ــة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 2121/17/12 في) بافزكان  يالبتديئاة 

تحت آقم)743/2121.
454 P

SSTCO
SARL AU

تفويت حصص يلشركة وزيادة 
يلرأس ال 

يالسثنائي) يلعام  يلج    قرآ 
بتاآيخ)) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
2121/11/21)يملسجل باكادير بتاآيخ)

2121/11/21)تم ما يلي):
يجت اعاة) حصة  (1511 تفويت)
دآهم من طرف يلسادة) (111 بقا ة)
سعاد) يلساد  إلى  يلسلا اني  سعاد 

يلسلا اني.

بالصفة) يلشركة  يست ريآ 

مسؤولاة) ذيت  شركة  (: يلقافوفاة)

يثر) وذلك  وحاد  بشريك  محدودة 

يجت اع ج ا  يلحصص يالجت اعاة)

بين يدي يلساد سعاد يلسلا اني.

يالجت اعي) يلرأس ال  من  يلرف  

دآهم) (1.411.111 ب بلغ) للشركة 

إجت اعاة) حصة  (14.111 بإنشاء)

للحصة) دآهم  (111 بقا ة) جديدة 

إلى) (611.111 لاتحول يلرأس ال من)

2.111.111)دآهم))مايعادل)21.111 

كلها في ملكاة يلساد سعاد) حصة))

يلسلا اني

تحديث يلقافون يألسا�سي للشركة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 116941 يلتجاآية ألكادير تحت آقم)

بتاآيخ)2121/11/26.

455 P

 SKILLSFACTORY PRIVÉ

SARL
شركة ذيت مسؤولاة محدودة

آأس ـــالها 111.111 دآهم

مقرها يالجت اعي : آقم 129 يلطابق 

يألول حي يلديرلة أكادير

با  يألسهم
و تحديث يلقافون يألسا�سي للشركة 
يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 

بتاآيخ) يملنعقد  للشركة  يإلستثنائي 

2121/11/12)تقرآ مايلي)

حصة) (411 تم با ) (: با  يألسهم)

يلغ اد) يلسادة  حوزة  في  هي  يلتي 

رديجة إلى يلساد يلشتوي يس اعال.

تحديث يلقافون يألسا�سي للشركة)

:)ك ا تقرآ تحديث يلقافون يألسا�سي)

يملتطلبات) لتلباة  وذلك  للشركة،)

يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلقافوفاة 

بأكادير.

لدى) يلقافوني  يإليديع  تم 

بتاآيخ) بأكادير  يلتجاآية  يملحك ة 

2121/11/22)تحت آقم)116912. 
للخالصة يلباان

يملسي1ة يلوحادة

456 P

DAMANAGRI
SARL.AU

RC :13597
تعديل

ب قت�سى عقد عرفي محرآ بتاآيخ)
2121/19/21)قرآ ما يلي):

من) يلشركة  آأس ال  في  يلزيادة 
111 11)دآهم إلى)1.111.111)دآهم).
تحاين يلقافون يالسا�سي للشركة.

بكتابة) يلقافوني  ياليديع  تم 
يالبتديئاة) باملحك ة  يلضبط 
بتاآيخ) (2173 آقم) تحت  بإفزكان 

.2121/11/14
457 P

 ONE WAY GRAPHIC شركة
ش.م.م 

يملقر يالجت اعي : بلوك F8 آقم 68 
حي يلديرلة أكادير.

آقم يلسجل يلتجاآي :29127 
أكادير.

قرآت يلج عاة يلعامة يالستثنائاة)
يملنعقدة بتاآيخ)2121/19/27)مايلي):)
يلزيادة في آأس ال يلشركة بقا ة))

1311.111)دآهم،)من رالل):
دمج يلحساب يلجاآي للشريك.

دمج يالحتااطات.
تحاين يلقافون يألسا�سي للشركة.

لدى) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
بتاآيخ) باكادير،) يلتجاآية  يملحك ة 

2121/11/26،)تحت آقم)116951
458 P

C.A CONSEIL
 Siège(social(:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE
(,MANSOUR(DAHBI,(CITE(DAKHLA

 Tél/ 15 28 237 626 Fax 15 28 22 81 55
E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

NATURA POISSONS 
SARL

يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 
يملنعقد في)2121/19/13)ثم ب وجبه)
 NATURA بشركة) تغاي1يت  يحديت 
آأس الها) (POISSONS SARL

111.111)دآهم حات قرآ ما يلي)):)
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من) يلشركة  يملال  آأس  من  آف  
   911.111 ب بلغ) يألآلاح  دمج  رالل 
دآهم لزيادته من)111.111)دآهم إلى)

1.111.111)دآهم.
زيادة إلى يلنشاط يالجت اعي ب

مرياوآ
وحدة يملعالجة ويلتج اد

تحين يلقافون يألسا�سي للشركة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 2121/11/14 في) بأكادير  يلتجاآية 

تحت آقم)116828. 
459 P

Constitution de Société
Comptabilité

Paie
Audit

Fiscalité
Organisation Comptable

AZUL CONSULTANT
 Siége Social : Avenue Bir Anzarane N°1

Majmaa Lahbab Taroudant
 TEL : 15.28 85 33 74   GSM :

16.18.18.81.41
E-mail(:(naouar09@yahoo.fr

 SANGO TRAVAUX ET
NEGOCE

SARL
مقرها يالجت اعي : حي يلزيتون 
يلكردين أوالد تاي ة  بتاآوديفت

آقم يلسجل يلتجاآي 5139
بـ قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
تم) (12/19/2121 بـتـاآيـخ) يملنعقد 

يالتفاق على ما يلي):
في) دآهم  (411.111 قدآها) زيادة 
آأس ال يالجت اعي لاتحول يلرأس ال)
 111.111 من) يلحالي  يالجت اعي 
دآهم عن طريق) (511.111 دآهم إلى)
سائلة) مستحقات  م   يملقاصة 

ومستوجبة على يلشركة.
تحاين يلقافون يألسا�سي للشركة)

تبعا للتعديل.
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم  وقد 
يملحك ة) هائة  لدى  يلضبط 
آقم) تحت  بتاآوديفت  يالبتديئاة 

1911)وذلك بتاآيخ)2121/19/23.
من يجل يلنسخة ويلباان

460 P

شركة قلاعة د برودوي 
فاطوسناطي1ش.م.م.

 STE KOLEA DES PRODUITS
PHYTOSANITAIRES

SO.KO.PRO.PH
SARL

آأس الها : 111.111 دآهم

مقرها يالجت اعي : باوكرى يملركز، 

باوكرى، شتوكة ييت باها

بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

يلعام) يلج    ينعقد  (،15/11/2121

يلعادي و تقرآ ما يلي):

يملاح يح د يملزديد) تعاين يلساد 

لبطاقة) يلحامل  (،31/17/1967

يلتعريف يلو طناة آقم ج ب))21113

وحده) و  للشركة  وحاد  مسي1 

سنويت) أآب   ملدة  بالتوقا   يملخول 

يبتديءي من تاآيخ هذ يلعقد

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم  وقد 

يالبتديئاة) يملحك ة  لدى  يلضبط 

تحت) (2121/11/14 بتاآيخ) بإفزكان 
آقم)2174.

)للخالصة و يلباان

)عن يملسي1

461 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°11 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 16.11.82.46.25 / FIX :

15.28.23.28.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE CLI CARS
بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

2121/18/15)،)تم إقريآ ما يلي):

محل) من  يلشركة  مقر  تحويل 

شاآع إمام يلشافعي) (16 تجاآي آقم)
أ3)حي يلقدس أكادير إلى محل تجاآي)
231)شاآع عبد يلرحام بوعباد) آقم)

حي يلوفاء)أكادير.

ديكي1) فاط ة  للسادة  يلتساي1 

آقم) يلوطناة  للبطاقة  يلحاملة 

.JB354617

يلتوقا  للساد يلبساطة عزيز.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية بأكادير بتاآيخ15/11/2121 

تحت آقم)116842.

462 P

DRAA HOME
S.A.R.L.AU 

تغاي1 يملقر يالجت اعي
من) يملتخذ  يلقريآ  عن  بناء)

لشركة) يلوحاد  يلشريك  طرف 

بتاآيخ) يمل10م  (DRAA HOME

بإفزكان) يملسجل  (،2121/11/15

بتاآيخ)2121/11/17،)فقرآ ما يلي):)

 11 :)آقم) فقل يملقر يالجت اعي إلى)

ييت) ت زيآت  يالمام علي حي  مسجد 

ملول.

يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

يلضبط) كتابة  لدى  يلقافوني 

بتاآيخ) بإفزكان  يالبتديئاة  باملحك ة 

2121/11/15)تحت آقم)2189

يلسجل يلتجاآي):))16461.

463 P

HERTEX IMPORT 
SARL D’A.U 

تحويل يملقر يإلجت اعي
ب قت�سى يلج   يلعام غي1 يلعادي)

يملنعقد بتاآيخ)13/11/2121)لشركة)

مقرها) يلكائن  أمبوآ  هي1تاكس 

حي) (7 آقم) (575 بزفقة) يإلجت اعي 

يلجرف يفزكان تقرآ مايلي):

:))زفقة)) تحويل يملقر يالجت اعي إلى)

511)آقم)17)مكرآ حي يلجرف يفزكان.

 4 يلفصل) تعديل  تم  باملويزيت  و 

من يلقافون يألسا�سي للشركة

تعديل يلقافون يألسا�سي للشركة)

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم  وقد 

يلضبط باملحك ة يإلبتديئاة بإفزكان)

بتاآيخ)22/11/2121.

آقم) (2238/2121 آقم) تحت 

يلسجل يلتجاآي)15161.

464 P

C.A CONSEIL

 Siège(social(:(6797,(AHMED(MANSOUR

EDDAHBI,CITE(DAKHLA,(AGADIR

 Tél/ 15 28 237 626 Fax 15 28 22 81 55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 LAS JOYAS DEL MAR SARL
MODIFICATION

يلج  ) محضر  ب قت�سى 
 2121/16/14 في) يملنعقد  يلعام 
يحديث) ب وجبه  تم  (2121/17/15
 LAS JOYAS DEL بشركة) تغاي1يت 
مسؤولاة) ذيت  شركة  (MAR SARL

محدودة حات قرآ مايالي):
تحويل يملقر يالجت اعي إلى آقم)81 

بلوك و12)حي يلديرلة أكادير.
حصة تعود ملكاتها) (11.111 با )
ويلساد) أضااضو  إبريهام  للساد 
س ي1 سويكي لصالح يلساد مرموس)

عزيز.
يستقالة يلساد إبريهام أضااضو)
ويلساد س ي1 سويكي من منصبيه ا)
مرموس) يلساد  وتعاين  ك سي1ين 

عزيز مسي1ي وحادي للشركة.
تحاين يلقافون يألسا�سي للشركة).)))))))))))))))
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 2121/11/14 في) بأكادير  يلتجاآية 

تحت آقم)116824)و116825.  
465 P

VIA MED TRANSPORT
شركة محدودة يملسؤولاة 
آأس الها 1.211.111 دآهم

يملقر يإلجت اعي : بلوك 2 آقم 195 
تجزئة يكديل شاآع  يلحسن يلثاني 

ييت ملول  
بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
قرآ يملساهم يلوحاد) (2121/15/15
2)آقم) فقل يملقر يإلجت اعي من بلوك)
يلحسن) شاآع  أكديل  تجزئة  (195
   EB117 آقم) يلى  ملول  ييت  يلثاني 
 2 تكنولول) (E بلوك) يالول  يلطابق 

أكادير باي حي فوفتي أكادير
بكتابة) يلقافوني  ياليديع  تم 
يالبتديئاة) يملحك ة  لدى  يلضبط 
تحت) (2121/11/25 بتاآيخ) يفزكان 

آقم)2249.
للخالصة و يلباان

466 P
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TCE 2 MAROC
 ش.م.م

يلعامة) يلج وع  ب قت�سى 

 16 ماآس و) (18 يالستثنائاة بتويآيخ)

 TCE(((أكتولر)2121)قرآ شركاء)شركة

MAROC 2))ش م م).

فقل مقر يلشركة يلى يملحل آقم)5 
زفقة)325)آياض يلسالم يكادير.

يلي:) ما  يلى  يلشركة  نشاط  تغاي1 

تسويق يملويد ويألدويت يلكهرلائاة.
تعديل يلفصول)3)و)4)من يلقافون)

يالسا�سي للشركة.

يلضبط) بكتابة  يلقافوني  يإليديع 

لدى يملحك ة يلتجاآية باكادير بتاآيخ)

116549 آقم) تحت  (2121/19/22 

و)2121/11/25)تحت آقم)116926.

467 P

 STE SSTCO SARL شركة
سجل تجاآي آقم : 42389

تغاي1 يملقر يالجت اعي
يالسثنائي) يلعام  يلج    قرآ 

بتاآيخ)) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بأكادير،) يملسجل  (2121/19/31

إلى) للشركة  يالجت اعي  يملقر  تحويل 
يالدآي�سي) ع اآة  (4 يلطابق) (3 آقم)

ملحق يملسجد يلكبي1 أكادير«))

باملحك ة) (: يلقافوني) يإليديع  تم 

 116829 يلتجاآية ألكادير تحت آقم)

بتاآيخ)2121/11/15.

468 P

 STE TOP SERVICES ET

  LUBRIFIANTS
 SARL

يلغي1) يلعام  يلج    ب قتضـى 

(،2121/19/11 في) يملؤآخ  يلعادي 

 TOP SERVICES ET لشركة)

LUBRIFIANTS SARL)تقرآ مايلي:

للشركة) يالجت اعي  يملقر  تحويل 

إلى:

زفقة) تاساال  يلصناعاة  يملنطقة 

ملالاة آقم)8)يلدشي1ة يلجهادية.

تحاين يلقافون يألسا�سي للشركة.
باملحك ــة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 2121/11/25 يالبتديئاة بالعاون في)

تحت آقم)21/3271.
469 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°11 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 16.11.82.46.25 / FIX :

15.28.23.28.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

 STE EL AYOUBI STAR
 SERVICES

بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
2121/19/31،)تم إقريآ ما يلي):

(: يلتالي) بالعنوين  فرع  تأسيس 
متجر يلويق  أسفل يملنشأة يلعقاآية)
391)يلوفاق بنسركاو) 15)آقم) ببلوك)

أكادير.)
يلتساي1 ويلتوقا  للسادة رديجة)

يلزموآي.
تم) يلقافوني  يإليديع 
يلعاون) يالبتديئاة  باملحك ة 
آقم) تحت  (18/11/2121 بتاآيخ)

.3229/2121
470 P

 STE DES TRAVAUX
 D’AMENAGEMENT DU

 LITTORAL
Par abrév «AMENAL 

SARL AU 
يلشريك) قريآ  محضر  بـ وجب 
تم) (2121/17/13 بـتـاآيـخ) يلوحاد 

يالتفاق على ما يلي):)))
تغاي1 في يلهدف يالجت اعي للشركة)

بحذف نشاط مكتب يلدآيسات.)
يألساساة) يلقويفين  تحديث 

للشركة.
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم  وقد 
يلضبط لدى هائة يملحك ة يلتجاآية)
وذلك) (116851 آقم) باكاديرتحت 

بتاآيخ)2121/11/15.
من يجل يلنسخة ويلباان

471 P

 Société « ALIMENTATION
«GENERALE OUSSI

S.A.R.L A.U 
Au(capital(de 6.000.000,00 DH

SIEGE(SOCIALE :N°156 RUE 
OUED(ZIZ(Q.I - AGADIR
ICE : 000061722000063

يستثنائي) عرفي  عقد  ب قت�سى 
تقرآ) (،2121/19/21 بتاآيخ) للشركاء)

مايلي):
ت ديد يلنشاط يلتجاآي للشركة)

إلى)»يلت وين يلج اعي«،
يلقافون) تحاين  على  يملصادقة 
يلتعديالت) بعد  للشركة  يألسا�سي 

يلقافوفاة.
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  ثم  وقد 
يلضبط لدى هائة يملحك ة يلتجاآية)
بتاآيخ))) (116848 تحث آقم) بأكادير،)

.15/11/2121
حرآ بأكادير في):15/11/2121

عـن يلـ سـاـر

472 P

MAROC HOLDING  شركة
 ش م م  

يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 
 2121/11/18 في) يملؤآخ  يالستثنائي 

تم وض  يلتغاي1يت يلتالاة:))
يالجت اعي) يلنشاط  توسا  
(: يلتالي) يلنشاط  إضافة  طريق  عن 

يلتوطين«.
يملويفقة على يلقويفين يلجديدة

يلسجل) في  يلتقاد  تم  (: يلتقااد)
بأكادير) يلتجاآية  لل حك ة  يلتجاآي 
عدد) تحت  (2121/11/22 بتاآيخ)

.116916
473 P

مكتب حسابات شحودي
زفقة)7)بلوك)1)آقم)98)شاآع يملقاومة ييت)

ملول،)86151،)ييت ملول يملغرب

LAATYA TRANSPORT SAR 
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يالجت اعي حي يلكلاتة 
يلجديدة  أوالد تاي ة يملغرب.

تغاي1 نشاط يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.4141

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

إضافة)) تم  (2121/19/15 في) يملؤآخ 

نشاط ثاني للشركة):

فقل يلبضائ  لحساب يلغي1.

فقل يألشخاص لحساب يلغي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

بتاآيخ بتاآوديفت   يالبتديئاة 

29)سبت 10)2121)تحت آقم)1915.

474 P

STE AGDAZ PRO  SARL
شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

مقرها يالجت اعي : يملحايطة 

بالقشاش تاآوديفت

يلسجل يلتجاآي آقم 2553 

تاآوديفت.

ملحضر) عرفي  عقد  ب قت�سى 

لشركة)) يلعادية  يلغي1  يلعامة  يلج   

بتاآيخ) (STE AGDAZ PRO SARL

تم يالتفاق ويلت1ي�سي) (14/11/2121

على مايلي):

يلحسن،) بادو  يلساد  وفاة  بعد 

وبعد تسوية كسوآ يألسهم بين وآثته،)

تم توزي )6611)حصة يجت اعاة على)

يلنحو يلتالي:

   1111 ( فاط ة) بادو  يلسادة 

حصة يجت اعاة)

     826 ( ( يلسادة ييت جبوآ آشادة)

حصة يجت اعاة

يلساد بادو بولكر))1139)))حصة)

يجت اعاة

   1139 ( يلحق) عبد  بادو  يلساد 

حصة يجت اعاة)

   1139 ( هللا) عبد  بادو  يلساد 

حصة يجت اعاة

)حصة) ( (519 يلسادة بادو كري ة)

يجت اعاة

حصة) (519 ( زفب) بادو  يلسادة 

يجت اعاة

حصة) (519 فجدة) بادو  يلسادة 

يجت اعاة.
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يملج وع)6611)حصة يجت اعاة

تعاين يلساد بادو بولكر))ويلساد)

بادو يلحسين ك سي1ي جدد للشركة

تغاي1 يلشكل يلقافوني من شركة)

ذيت) يملحدودة  يملسؤولاة  ذيت 

ذيت) شركة  إلى  يلوحاد  يلشريك 

يملسؤولاة يملحدودة.

تحاين يلنظام يألسا�سي للشركة.)))))))))))))))))))))))))))))

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة) باملحك ة  يلضبط 

تحت آقم) (2121/11/18 لتاآوديفت)

.1959

476 P

SOCIETE MABROUKA CITY
IF : 3374274 - RC : 110963

ICE : 002573827000090

يلغي1) يلج    محضر  ب قت�سى 

عادي يملنعقد بتاآيخ)8)أكتولر)2121 

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة):
 111.111 من) يملال  آأس  زيادة 

دآهم أي بزيادة) (182.111 دآهم إلى)

 821 82.111)دآهم من رالل إنشاء)

للحصة) دآهم  (111 بقا ة) حصة 

يلويحدة.

مهدي) مح د  يلساد  تعاين 

يلتعريف) لبطاقة  يلحامل  يلكتاني 

مقام في) (،BE751671 يلوطناة آقم)

يلديآ يلباضاء) (- شاآع بوماي1 أففا) (5

ك سي1 ثاني للشركة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (21 بتاآيخ) يلتجاآية بالرلاط،)

2121،)تحت آقم)118431.

477 P

La Société SPI TACHYEED
SARL à associé unique

RC41489

هبة حصص
ب قت�سى عقد توثاقي مؤآخ بتاآيخ)

11)يبريل)2121،)تلقاه يألستاذ سقاط)

 (451( هبة) تم  بفاس  موثق  سعد 

يلساد) يلشركة من طرف  في  حصة 

مح د يملصغي لفائدة يلساد آضوين)

 SPI(«(يملصغي في شركة تسمى شركة

ذيت شريك) م  م  ش  (»TACHYEED

دآهم) (91.111 آأس الها) ويحد،)

ومقرها يالجت اعي بفاس،)طريق عين)

يلشقف تجزئة)2)يلطابق)2،))يتض ن)

إلى) للشركة  يلقافوني  يلشكل  تغاي1 

شركة محدودة يملسؤولاة.

بتاآيخ ( عرفي) عقد   ب قت�سى 

قريآ) على  يحتوي  (2121 يوفاو) (11

يملسي1 لنفس يلشركة يقرآ مايلي):)

للشركة) يالجت اعي  يملقر  تحويل 

زفقة فقاه مااآة) (11 آقم) إلى فاس،)

بوآمافة.)

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  ثم 

بفاس) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

تحت عدد) (2121 أكتولر) (21 بتاآيخ)

.4636/2121
ب ثابة مقتطف

يألستاذ سقاط سعد

478 P

STE TOP ARGENT

يجت اع) (22/11/2121 تم بتاآيخ)

يلنقط) عام يستثنائي حدد ب وجبه 

يلتالاة):)

تقلاص يلهدف يالجت اعي بحذف)

يلعنصر يلتالي):)

مجوهريت.

إلى) يالجت اعي  يلهدف  توسا  

يلعنصر يلتالي):

تاجر سل  حرفاة وغي1 حرفاة.

يلنحو) على  يألنشطة  لتصبح 

يلتالي):

با  منتجات من يلفضة.

تاجر في يالستي1يد ويلتصدير.

تاجر سل  حرفاة وغي1 حرفاة.

لدى) يلقافوني  يإليديع  تم  وقد 

مريكش) في  يلتجاآية  يملحك ة 

28/11/2121)تحت آقم)128872.

479 P

M4 IMMO LOG
شركة محدودة يملسؤولاة

ذيت يلشريك يلوحاد
آأس الها : 111.111 دآهم

مقرها يالجت اعي : يلديآ يلباضاء
زيوية شاآع موالي آشاد وزفقة باب 

يملنصوآ إقامة فضاء أبويب أففا
متجر آقم 2

ويملسجلة بالسجل يلتجاآي 
باملحك ة يلتجاآية للديآ يلباضاء

تحت آقم 413699
يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 
فاتح) بتاآيخ  يملنعقد  عادي  يلغي1 
يملس اة) للشركة  (2121 سبت 10)
محدودة  شركة   M4 IMMO LOG
يلوحاد،  يلشريك  ذيت  يملسؤولاة 

تقرآ ما يلي :
تغاي1 يملقر يالجت اعي للشركة من 
موالي) شاآع  زيوية  يلباضاء،  يلديآ 
إقامة) يملنصوآ  باب  وزفقة  آشاد 
إلى) (2 آقم) متجر  أففا  أبويب  فضاء)
 279 بوآكون) حي  يلباضاء،) يلديآ 

شاآع يلزيريوي.
صالحاات.

كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 
للديآ) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 
 2121 أكتولر) (22 بتاآيخ) يلباضاء)

تحت آقم)797363.
للنسخة ويإلشاآة

480 P

M4 IMMO LOG
شركة مدفاة عقاآية

آأس الها : 111.111 دآهم
مقرها يالجت اعي : يلديآ يلباضاء

زيوية شاآع موالي آشاد وزفقة باب 
يملنصوآ إقامة فضاء أبويب أففا

متجر آقم 2
ويملسجلة بالسجل يلتجاآي 

باملحك ة يلتجاآية للديآ يلباضاء
تحت آقم 413699

ب قت�سى محضر آسمي أفجز من)
موثق) أوتاغني  ك ال  يألستاذ  طرف 
 26 بتاآيخ) يلباضاء) يلديآ  ب دينة 
يوفاو)2121،)تقرآ وفق يلج   يلعام)
 M4 يملس اة) للشركة  يالستثنائي 
شركة مدفاة عقاآية) (IMMO LOG

ما يلي):

مج وع) تفويت  على  يملويفقة 

من) و1111) يلجاآي  يلحساب 

يمل لوكة) يالجت اعاة  يلحصص 

للساد مصطفى مروة ويلساد مروين)

حصة) (511 بنسبة) وذلك  صديق 

من) يلجاآي  يلحساب  م   يجت اعاة 

و511  مروة  مصطفى  يلساد  طرف 
حصة يجت اعاة م  يلحساب يلجاآي)

صديق) مروين  يلساد  طرف  من 

لفائدة يلساد آضوين يلوكالي.

مروة) مصطفى  يلساد  يستقالة 

يمل ثل من طرف يلساد مح د مروة)

يلساد) وتعاين  يلشركة  في  ك سي1 
آضوين يلوكالي ك سي1 وحاد.

للشركة) يلقافوني  يلشكل  تغاي1 

إلى شركة  من شركة مدفاة عقاآية 

يلشريك  ذيت  يملسؤولاة  محدودة 

يلوحاد.

يألسا�سي  يلنظام  في  تعديل 

للشركة.

كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 

للديآ) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

 2121 أكتولر) (21 بتاآيخ) يلباضاء)

تحت آقم)797245.
للنسخة ويإلشاآة

481 P

 COMPAGNIE MAROCAINE
 DE MARBRE ET DE

GRANITE
par abréviation C.M.M.G SARL

شركة محدودة يملسؤولاة
آأس الها : 2.111.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : يلديآ يلباضاء

يملنطقة يلصناعاة سادي معروف 

يوالد حدو س.ت 1129

كل ت1 ب يو42

RC 230901

يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 

فاتح) بتاآيخ  يملؤآخ  يالستثنائي 

»يلشركة) لشركة) (2121 سبت 10)

يملغرلاة للررام ويلجريفيت«)بارتصاآ)

س.م.م.ج شركة محدودة يملسؤولاة)

ولقد تم يالتفاق على ما يلي):
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لحصص) هبة  على  يملويفقة 

يمال) يلسادة  طرف  من  يجت اعاة 

يجت اعاة)) حصة  (2611( ديدي)

يلسوني) بريدة  مهدي  يلساد  لفائدة 

يلسادة) (- يلساد بدآ بريدة يلسوني) (-

سلمى) ويبنسة  يلسوني  بريدة  يمانة 

بانهم) فا ا  بالتساوي  يلسوني  بريدة 

حصة يجت اعاة) (651 أي ما يعادل)

لكل ويحد منهم.

كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 

للديآ) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

 2121 سبت 10) (29 بتاآيخ) يلباضاء)

تحت آقم)794644.
للنسخة ويإلشاآة

482 P

BASMA HOLDING
SARL

شركة محدودة يملسؤولاة
آأس الها : 111.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : يلديآ يلباضاء
آقم 15 يلطابق 1 ع اآة لادين 

تجزئة الكولين بقعة 31

RC 426715

يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 

يالستثنائي يملؤآخ بتاآيخ فاتح سبت 10)

هولدينغ«) »بس ة  لشركة) (2121

تم) ولقد  يملسؤولاة  محدودة  شركة 

يالتفاق على ما يلي):

لحصص) هبة  على  يملويفقة 

يمال) يلسادة  طرف  من  يجت اعاة 

ديدي))121)حصة يجت اعاة))لفائدة)

يلساد) (- يلساد مهدي بريدة يلسوني)

يمانة) يلسادة  (- يلسوني) بريدة  بدآ 

بريدة) سلمى  ويبنسة  يلسوني  بريدة 

أي) بانهم  فا ا  بالتساوي  يلسوني 

حصة يجت اعاة لكل) (31 ما يعادل)

ويحد منهم.

كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 

للديآ) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

 2121 سبت 10) (29 بتاآيخ) يلباضاء)

تحت آقم)794645.
للنسخة ويإلشاآة

483 P

MAROC FER
SARL

شركة محدودة يملسؤولاة
آأس الها : 81.111.111 دآهم
يملقر يالجت اعي : يلديآ يلباضاء

يملنطقة يلصناعاة سادي معروف 
يوالد حدو س.ت 1129

كل ت1 ب يو42
RC 32891

يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 
يالستثنائي يملؤآخ بتاآيخ فاتح سبت 10)
شركة) في1«) »ماآوك  لشركة) (2121
محدودة يملسؤولاة ولقد تم يالتفاق)

على ما يلي):
لحصص) هبة  على  يملويفقة 
يمال) يلسادة  طرف  من  يجت اعاة 
يجت اعاة) حصة  (111164( ديدي)
يلسوني) بريدة  مهدي  يلساد  لفائدة 
يلسادة) (- يلساد بدآ بريدة يلسوني) (-
سلمى) ويبنسة  يلسوني  بريدة  يمانة 
بريدة يلسوني بالتساوي فا ا بانهم أي)
يجت اعاة) حصة  (25116 يعادل) ما 

لكل ويحد منهم.
كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 
للديآ) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 
 2121 سبت 10) (29 بتاآيخ) يلباضاء)

تحت آقم)794643.
للنسخة ويإلشاآة

484 P

شركة زين - سار
شركة ذيت مسؤولاة محدودة

ذيت شريك وحاد
452 شاآع عبد يلرحام بوعباد

يلقدس 2 سفلي رريبكة
يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب وجب 
يلساقي) يلساد  ساآ«) (- زين) »شركة 
2121)تقرآ) 31)سبت 10) ح زة بتاآيخ)

ما يلي):
تحقاق) الستحالة  يلشركة  حل 

هدفها.
ب كتب) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلضبط باملحك ة يالبتديئاة بخريبكة)
آقم) تحت  (2121 أكتولر) (18 بتاآيخ)

2121/498)س.ت)4631.
485 P

شركة زين - سار
شركة ذيت مسؤولاة محدودة

ذيت شريك وحاد

452 شاآع عبد يلرحام بوعباد

يلقدس 2 سفلي رريبكة

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب وجب 

يلساقي) يلساد  ساآ«) (- زين) »شركة 
تقرآ) (2121 أكتولر) (13 ح زة بتاآيخ)

ما يلي):

تصفاة يلشركة.

ب كتب) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلضبط باملحك ة يالبتديئاة بخريبكة)

آقم) تحت  (2121 أكتولر) (18 بتاآيخ)

2121/499)س.ت)4631.

486 P

Société THE TRAIANGLE
s.a.r.l. d’associée(unique

تأسيس شركة محدودة يملسؤولاة
ذيت يلشريك يلوحاد 

بتاآيخ) عرفي  عقد  ب وجب 

تأسيس) تم  بفاس،) (11/11/1212

تبعا) يملسؤولاة  محدودة  شركة 

لل عطاات يلتالاة):)

.THE TRAIANGLE(:(يلتس اة

يلهدف):)با  مويد يلبناء.)

 143 مقرها يالجت اعي بفاس آقم)

عين) طريق  أس اء) تجزئة  (2 يلطابق)

يلشقف.)
 111.111 في) محدود  آأس الها 

دآهم يملقس ة على)1111)سهم بث ن)

111)دآهم للسهم يلويحد.

 99 يملدة مدة يملقاولة محدودة في)

في يلسجل) ( سنة من تاآيخ تسجالها)

يلتجاآي.

يلتساي1):)يملقاولة مسي1ة من طرف)

يلساد آضوين مفاد يلحامل للبطاقة)

.CC547139(يلوطناة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

عدد) تحت  بفاس  يلتجاآية 
يلتجاآي) يلسجل  من  (4672/2121

بتاآيخ)25)أكتولر)2121.
للخالص ويإلشاآة)-)يإلديآة

487 P

مكتب يألستاذ بن سودة فؤيد

مــــوثــــق

شاآع يلجيش يمللكي ع اآة يلتاج وعتي)»س«

يلطابق يلثاني فاس

يلهاتف))15-35-64-33-75

 SOCIETE HOTEL SIDI شركة
ALI BOUSSARRIN

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة بشريك وحاد

مؤآخ) توثاقي  عقد  ب قت�سى 
تلقاه) (2121 23)سبت 10) 22)و) بتاآيخ)
يألستاذ بن سودة فؤيد موثق بفاس)
وض  يلقافون يألسا�سي لشركة ذيت)
وحاد) بشريك  محدودة  مسؤولاة 

لتكون راصاتها كالتالي):)
 SOCIETE HOTEL (: يلتس اة)

.SIDI ALI BOUSSARRIN
حي) بصفرو  (: يالجت اعي) يملقر 
يوالد بالد  يملدعو  يملكان   يلقلعة 

بن زآو.
يملوضوع):)للشركة مهام تتجلى في):)
فنادق وييويءيت متشابهة)-)مطعم)

ومقهى.
يلع لاات) ج ا   عامة  ولصفة 
ويلعقاآية) يملنقولة  يلتجاآية  يملالاة،)
أو يلثابتة يلتي ي كنها يالآتباط بطريقة)
مباشرة أو غي1 مباشرة ب هام يلشركة)
أو ب هام أررى مشابهة أو مقاآلة يلتي)

ي كنها تسهال ف و يلشركة.
11.111)دآهم مجزئة) آأس يملال):)
دآهم) (111 111)حصة من فئة) على)
للحصة يلويحدة موزعة على يلشكل)

يلتالي):)
 111 هشام) يلصح ودي  يلساد 

حصة.
يملج وع):)111)حصة.

يملدة):)99)سنة.
:)تسي1 يلشركة من طرف) يلتساي1)
كشريك) هشام  يلصح ودي  يلساد 

ومسي1 وحاد.
يلسنة يملالاة):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديس 10 من كل سنة.)
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  ثم 
بصفرو) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 
آقم) تحت  (2121 يكتولر) (13 بتاآيخ)

.21/414
ب ثابة مقتطف

يألستاذ بن سودة فؤيد

488 P
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CREATIONS K2R
ش.م.م

66/62 زفقة موحى أو ح و
يلديآ يلباضاء
وفاة شريك

يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 
يلباضاء) يلديآ  في  يملؤآخ  يالستثنائي 
لشركة) (2121 سبت 10) (11 بتاآيخ)
تقرآ ش.م.م  (CREATIONS K2R 

ما يلي):
في) ومسي1  شريك  وفاة  إعالن 

يلشركة يلريحل مح د غنا.
توزي  يلحصص يالجت اعاة على)

يلوآثة.
 1261 تفويت) على  يملصادقة 
حصة يجت اعاة من طرف يلسادة)
س ي1ة معروفي لصالح يلساد مح د)

غنا.
يستقالة يلسادة س ي1ة يملعروفي)

من مهامها ك سي1ة.
تعاين يلسادة رولة غنا ويلساد)
وملدة) للشركة  مسي1ين  غنا  مح د 

ثالث سنويت.
تفويض) تم  (: يالجت اعي) يلتوقا  
رولة) للسادة  يملزدوج  غي1  يإلمضاء)

غنا ويلساد مح د غنا.
من) و15) (7 (،6 يلبنود) تعديل 

يلقافون يألسا�سي للشركة.
للشركة) يألسا�سي  يلقافون  تغاي1 

ويعت اد يلنص يلجديد.
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلضبط لدى يملحك ة يلتجاآية بالديآ)
 2121 سبت 10) (28 بتاآيخ) يلباضاء)

تحت آقم)794341.
باان مختصر

489 P

STE ZINA CUIR
ش.م.م

زيوية زفقة أصوين وإيفني م  زفقة 
الجي1وفد - يلديآ يلباضاء
تفويت حصص يجت اعاة

تعاين مسي1ين جدد
يلج  ) محضر  ب قت�سى 
يلديآ) في  يملؤآخ  يالستثنائي  يلعام 
 2121 يولاو) (7 بتاآيخ) يلباضاء)
تقرآ ش.م.م  (ZINA CUIR  لشركة)

ما يلي):

حصة) (21 يملصادقة على تفويت)
يجت اعاة من طرف يلسادة يلبطاوي)
يلساديت) رالد،) يلبطاوي  سعاد،)
فبالة) يلبطاوي  فزهة،) يلبطاوي 

لصالح يلساد يلبطاوي ولاد.
سعاد) يلبطاوي  يلساد  تعاين 
للشركة) مسي1ين  رالد  ويلبطاوي 
يلساد) ويست ريآ  غي1 محدودة  وملدة 
يلبطاوي مح د مسي1 للشركة وملدة)

غي1 محدودة.
من) و12) (7 (،6 يلبند) تعديل 

يلقافون يألسا�سي للشركة.
للشركة) يألسا�سي  يلقافون  تغاي1 

ويعت اد يلنص يلجديد.
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 
أكتولر) (13 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ 

2121)تحت آقم)796461.
باان مختصر

490 P

أبرار التعمير
شركة ذيت مسؤولاة محدودة

لشريك وحاد
مبلغ آأس الها : 111.111 دآهم

عنوين مقرها يالجت اعي : سادي 
معروف، تجزئة ال كولين، آقم 11

يلطابق 1، يلديآ يلباضاء
في مؤآخ  موثق  عقد   ب قت�سى 
14)أكتولر)2121)بالديآ يلباضاء،)تم)

يتخاذ يلقريآيت يلتالاة):
يإلله) عبد  يلساد  يستقالة 
يلحامل) يلجنساة،) مغربي  يلكزيآي،)
آقم) يلوطناة  يلتعريف  لبطاقة 
ك سي1) مهامه  من  (،A725434

باملشاآكة للشركة.
باملشاآكة) يملسي1  ذمة  إبريء)

يملستقال رالل فت1ة تساي1ه.
آشاد،) جرمومي  يلساد  تعاين 
لبطاقة) يلحامل  يلجنساة،) مغربي 
 BK118261 آقم) يلوطناة  يلتعريف 
مسي1ي باملشاآكة لشركة أبريآ يلتع ي1.
مشت1ك) بتوقا   يلشركة  تلتزم 
لل سي1ين باملشاآكة):)يلساد جرمومي)
فا ا) قرم�سي  فاصل  ويلساد  آشاد 

يخص كل يلعقود يملتعلقة بها.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

بتاآيخ يلباضاء) بالديآ   يلتجاآية 

22)أكتولر)2121)تحت آقم)36346.

491 P

فاجاكومبتا
عبد يلكريم يلحريزي

23،)زفقة إبريهام يلع ريوي،)يلديآ يلباضاء

يلهاتف):)15.22.27.71.14

دونيتكس كونفكسيون
يلزيادة في آأس ال يلشركة

يلتقلاص من آأس ال يلشركة
إن يلج   يلعام يالستثنائي يملنعقد)

للشركة) (2121 أغسطس) (31 يوم)

كوففكساون«،) »دوفيتكس  يملس اة)

(: مقرها يالجت اعي) شركة مساه ة،)
22،)زفقة بهي يلسنجاآي،)يملعاآيف،)

يلدي آيلباضاء،)قرآ):

يلشركة) آأس ال  في  يلزيادة 

منها) ويلتي  دآهم  (5.511.111 ب بلغ)

من) مأروذة  دآهم  (4.611.111

من) يألررى«) »يالحتااطات  حساب)

 911.111 أررى) جهة  ومن  جهة 
»يلحساب يملنقول) دآهم متويزفة م )

ولالتالي) لثالثة مساه ين،) للشركاء«)

 4.111.111 من) يلرأس ال  سيزديد 

دآهم إلى)9.511.111)دآهم.

يلشركة) آأس ال  تخفاض 

طريق) عن  دآهم  (4.511.111 ب بلغ)

»يلحساب) من) جزء) يستاعاب 

يملنقول يلجديد يلسلبي«)وذلك بإلغاء)

45.111)سهم بقا ة)111)دآهم وذلك)

 9.511.111 لتخفاض آأس يملال من)

دآهم إلى)5.111.111)دآهم.

يوم يملنعقد  يإلديآة  مجلس   إن 

يلشركة) لهذه  (2121 أغسطس) (11

تحقق من):

يإلفجاز يلنهائي للزيادة في يلرأس ال)

دآهم من رالل) (5.511.111 بقا ة)

سهم جديد) (55.111 يإلصديآ بسعر)

مكتتب) منها  لكل  دآهم  (111 بقا ة)

يلزيادة) بالكامل،) ومدفوع  بالكامل 

 31 في) يلعام  يلج    قرآها  يلتي 

أغسطس)2121.

ب بلغ) يلشركة  آأس ال  تخفاض 
إلغاء) طريق  عن  دآهم  (4.511.111
دآهم) (111 بقا ة) سهم  (45.111
 9.511.111 لتخفاض آأس يملال من)
دآهم مقس ة) (5.111.111 دآهم إلى)
دآهم) (111 سهم بقا ة) (51.111 إلى)
لكل منها،)م ا أدى إلى تغاي1 يلفصل)6 

»يلرأس ال«)من قافون يلشركة.
بكتابة) يلقافوني  يلوض   تم 
يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 
بالديآ يلباضاء)يوم)18)أكتولر)2121 

تحت آقم)796933.
صح تلخاصا وإشاآة

فاجاكومبتا

492 P

ديوين يألستاذ صالح يلدين يلشنكاطي
موثق

47،)محج يلحسن يلثاني،)يلطابق يلثاني
يلديآ يلباضاء

يلهاتف):)1522.47.13.31/1522.47.13.32
1522.47.13.71

يلفاكس):)1522.47.13.14

 PHARMACIE PORTE DE
L’ANDALOUSIE

 شركة محدودة يملسؤولاة
ذيت يلشريك يلوحاد

آأس الها : 91.111 دآهم
مقرها يالجت اعي : شاآع يلقا�سي 

يلتازي، حي أفدلس، بني يخلف
يملح دية

تلقاه) توثاقي،) عقد  ب قت�سى 
شنكاطي،) يلدين  صالح  يألستاذ 
تأسيس) تم  (،2121 ماآس) (5 بتاآيخ)
ذيت) يملسؤولاة  محدودة  شركة 
تت يز بالخصائص) يلشريك يلوحاد،)

يلتالاة):
 PHARMACIE PORTE(:(يلتس اة

DE L’ANDALOUSIE
يستغالل) (: يالجت اعي) يلغرض 
يألنشطة يملتعلقة) وإديآة يلصادلاة،)
بالصادلة ويلصحة،)ويألنشطة شبه)

يلطباة.
يملقر) يق   (: يالجت اعي) يملقر 
يلقا�سي) بشاآع  للشركة  يالجت اعي 
يخلف،) بني  أفدلس  حي  يلتازي،)

يملح دية.
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آأس يملال):)تم تحديد آأس يملال في)

مبلغ)91.111)دآهم،)مقس ة إلى)911 

دآهم) (111 سهم بقا ة إس اة تبلغ)

ومدفوعة) مكتتبة  يلويحد،) للسهم 

بالكامل،)من طرف يلشريك يلوحاد.

سنة يبتديء) (99 :حددت في) يملدة)

من تقااد يلشركة بالسجل يلتجاآي.

يلسادة) تعاين  تم  (: يلتساي1)

ك سي1ة وحادة) يلبوعزيوي،) حسناء)

للشركة ملدة غي1 محدودة.

يلتوقا  يالجت اعي):)ت نح صالحاة)

يلتوقا  للسادة حسناء)يلبوعزيوي.

تم إيديع ملف يلشركة باملحك ة)

فاتح) بتاآيخ  باملح دية،) يالبتديئاة 

يوفاو)2121،)آقم)1284.
للنسخة ويإلشاآة

يألستاذ صالح يلدين يلشنكاطي

493 P

BK TOP شــركة

SARL

محضر يلج   يلعام يالستثنائي 
بتاآيخ 2121/18/16

يالستثنائي) يلعام  للج    تبعا 

ش.ذ.م م في فاس) (BK TOP لشركة)

أفرزت) (،16/18/2121 بتاآيخ)

يلقريآيت يلتالاة):

حدود) في  يلشركة  آأس ال  آف  

بإدماج) ذلك  و  دآهم  (275.111

وزيادة) للشركاء) يلجاآي  يلحساب 

 773.111 حدود) في  يملرحل  يلرلح 

من) يلشركة  آأس ال  لانتقل  دآهم 

 1.148.111 إلى) دآهم  (111.111

دآهم.)

تحاين يلقافون يألسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 

بفاس) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

تحت آقم)4631)بتاآيخ)21/11/2121 

يلسجل يلتجاآي آقم)58425. 

494 P

FATAN INFIRMERIE PRIVE
Sarl AU

تأسيس شركة
يوم) في  مؤآخ  عرفي  لعقد  تبعا 
28/19/2121)حاث تم وض  قويفين)
يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  يلشركة 

وذيت يمل يزيت يلتالاة):
يلتس اة):)شركة)»فتان يففرموآي)
يلشريك) ذيت  )ش.م.م)) بريفي«)

يلوحاد.
ذيت) شركة  (: يلقافوفاة) يلصفة 
يلشريك) ديت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
حدد موضوع يلشركة) (: يملوضوع)

في ما يلي):)
يلت ريض يلخاص.

في) يلرأس ال  حدد  (: يلرأس ال)
100.000,00)كلها لالكتتاب ويلدف .)

 1525 آقم) (: يالجت اعي) يملقر 
مكتب آقم)6)حي يلسالم يكادير.

99)سنة يبتديء) :)حددت في) يملدة)
من تاآيخ تأسيس يلشركة.

فاتح) من  تبتدئ  (: يملالاة) يلسنة 
ديس 10 من كل) (31 يناير و تنتهي في)

سنة.
يلسادة) يلشركة  يدير  (: يإلديآة)

يوسف فصاصره ملدة غي1 محدودة.
يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
لدى) يلضبط  بكتابة  يلقافوني 
بتاآيخ) الكادير  يلتجاآية  يملحك ة 

27/11/2121)تحت آقم)116973.
495 P

AGA-FIT FITNESS
SARL

تأسيس شركة
يوم) في  مؤآخ  عرفي  لعقد  تبعا 
14/17/2121)حاث تم وض  قويفين)
يملسؤولاة) ذيت  يملساه ة  يلشركة 

يملحدودة وذيت يمل يزيت يلتالاة):
يلتس اة):)شركة يكا فات فاتنيس)

)ش.م.م).
يلصفة يلقافوفاة):)شركة مساه ة)

ذيت مسؤولاة محدودة.

حدد موضوع يلشركة) (: يملوضوع)

في ما يلي):

قاعة يلرياضة.

في) يلرأس ال  حدد  (: يلرأس ال)

111.111)كلها لالكتتاب و يلدف .

 29 آقم) قبو  (: يالجت اعي) يملقر 

شاآع تاكافا ين حي يلسالم أكادير.

99)سنة يبتديء) :)حددت في) يملدة)

من تاآيخ تأسيس يلشركة.

فاتح) من  تبتدئ  (: يملالاة) يلسنة 

ديس 10 من كل) (31 يناير و تنتهي في)

سنة.

يلسادة) يلشركة  يدير  (: يإلديآة)

مريم قاآة ملدة غي1 محدودة.

يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

لدى) يلضبط  بكتابة  يلقافوني 

بتاآيخ) بأكادير  يلتجاآية  يملحك ة 

26/11/2121)تحت آقم116957.

496 P

IRAKI FILS PROMO
SARL

آأس الها : 111.111 دآهم

مقرها يالجت اعي : آقم 157 تجزئة 

أدم أحديف أزآو

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

يلتأسي�سي) يلقافون  وض   تم 

لشركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة تبعا)

يوفاو) (22 بتاآيخ) مؤآخ  عرفي  لعقد 

2121،)ذيت يلخاصاات يلتالاة):

يسم) يلشركة  تأرذ  (: يلتس اة)

ذيت)) شركة  (IRAKI FILS PROMO

يملسؤولاة يملحدودة.

يلهدف):)منعش عقاآي.

يملقر) يق   (: يالجت اعي) يملقر 

تجزئة) (157 يالجت اعي للشركة برقم)

أدم أحديف أزآو.

يملدة):)حددت مدة يلشركة في)99 

سنة.

 111.111 (: يالجت اعي) يلرأس ال 

1111)حصة من قا ة) مقس ة على)

على) يلويحدة  للحصة  دآهم  (111

يلشكل يلتالي):

جويد عبد يلجلال أي ن)511)صة.
 511 هاثم) يلجلال  عبد  جويد 

حصة.
يملج وع):)1111)حصة.

يلتساي1):)عانت ب قت�سى يلقافون)
غي1) ملدة  مسي1ة  للشركة  يألسا�سي 
حاجة) يلبهالي  يلسادة  محدودة 
يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحاملة 

.DA32311(آقم
بكتابة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
بأزآو) يالبتديئاة  باملحك ة  يلضبط 
آقم) تحت  (2121 يوفاو) (28 بتاآيخ)

يلسجل يلتجاآي)1575.
497 P

SOCIETE BRIGHT SHOP
SARL AU

آأس الها : 111.111 دآهم
مقرها يالجت اعي : آقم 196 تجزئة 

فاتال، إفرين
تأسيس شركة محدودة يملسؤولاة 

ذيت يلشريك يلوحاد
يلتأسي�سي) يلقافون  وض   تم 
ذيت) يملسؤولاة  محدودة  لشركة 
عرفي) لعقد  تبعا  يلوحاد  يلشريك 
ذيت) (،2121 يوفاو) (29 مؤآخ بتاآيخ)

يلخاصاات يلتالاة):
يسم) يلشركة  تأرذ  (: يلتس اة)
محدودة) شركة  (BRIGHT SHOP

يملسؤولاة ذيت يلشريك يلوحاد.
يلفوتوغريفي) يلتصوير  (: يلهدف)
أشغال) (- يلهاتف) مستلزمات  با   (-

مختلفة.
يملقر) يق   (: يالجت اعي) يملقر 
تجزئة) (196 يالجت اعي للشركة برقم)

فاتال،)إفرين.
يملدة):)حددت مدة يلشركة في)99 

سنة.
 111.111 (: يالجت اعي) يلرأس ال 
1111)حصة من قا ة) مقس ة على)
على) يلويحدة  للحصة  دآهم  (111

يلشكل يلتالي):
مح د شكري)1111)حصة.

يملج وع):)1111)حصة.
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عين ب قت�سى يلقافون) (: يلتساي1)
غي1) ملدة  مسي1ي  للشركة  يألسا�سي 
شكري) مح د  يلساد  محدودة 
يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 

.DB22812(آقم
بكتابة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
بأزآو) يالبتديئاة  باملحك ة  يلضبط 
آقم) تحت  (2121 أكتولر) (5 بتاآيخ)

يلسجل يلتجاآي)1627.
498 P

 SOCIETE NOUR
AVICULTURE

SARL AU
آأس الها : 111.111 دآهم

مقرها يالجت اعي : تكوفيت عين 
يللوح، إفرين

تأسيس شركة محدودة يملسؤولاة 
ذيت يلشريك يلوحاد

يلتأسي�سي) يلقافون  وض   تم 
ذيت) يملسؤولاة  محدودة  لشركة 
عرفي) لعقد  تبعا  يلوحاد  يلشريك 
ذيت) (،2121 يولاو) (12 مؤآخ بتاآيخ)

يلخاصاات يلتالاة):
يسم) يلشركة  تأرذ  (: يلتس اة)
شركة) (NOUR AVICULTURE
يلشريك) ذيت  يملسؤولاة  محدودة 

يلوحاد.
يلهدف):)ترلاة يلدويجن.

يملقر) يق   (: يالجت اعي) يملقر 
عين) تكوفيت  للشركة  يالجت اعي 

يللوح،)إفرين.
يملدة):)حددت مدة يلشركة في)99 

سنة.
 111.111 (: يالجت اعي) يلرأس ال 
1111)حصة من قا ة) مقس ة على)
على) يلويحدة  للحصة  دآهم  (111

يلشكل يلتالي):
عبد يلعاطي عزي)1111)حصة.

يملج وع):)1111)حصة.
عين ب قت�سى يلقافون) (: يلتساي1)
غي1) ملدة  مسي1ي  للشركة  يألسا�سي 
عزي) يلعاطي  عبد  يلساد  محدودة 
يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 

.IB158363(آقم

بكتابة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
بأزآو) يالبتديئاة  باملحك ة  يلضبط 
تحت آقم) (2121 سبت 10) (15 بتاآيخ)

يلسجل يلتجاآي)1615.
499 P

 TRANSPORT
INTERNATIONAL NDOUFI

SARL
آأس الها : 111.111 دآهم

مقرها يالجت اعي : آقم 71 تجزئة 
يلحسناة أحديف أزآو

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

يلتأسي�سي) يلقافون  وض   تم 
لشركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة تبعا)
سبت 10) (7 بتاآيخ) لعقد عرفي مؤآخ 

2121،)ذيت يلخاصاات يلتالاة):
يسم) يلشركة  تأرذ  (: يلتس اة)
 TRANSPORT INTERNATIONAL
يملسؤولاة) ذيت  شركة  (NDOUFI

يملحدودة.
(- للغي1) يلبضائ   فقل  (: يلهدف)

يستي1يد وتصدير.
يملقر) يق   (: يالجت اعي) يملقر 
تجزئة) (71 برقم) للشركة  يالجت اعي 

يلحسناة أحديف أزآو.
يملدة):)حددت مدة يلشركة في)99 

سنة.
 111.111 (: يالجت اعي) يلرأس ال 
1111)حصة من قا ة) مقس ة على)
على) يلويحدة  للحصة  دآهم  (111

يلشكل يلتالي):
يفضوفي ما ون)511)حصة.

يفضوفي عبد هللا)251)حصة.
يفضوفي فاط ة)251)حصة.

يملج وع):)1111)حصة.
يلتساي1):)عانت ب قت�سى يلقافون)
غي1) ملدة  مسي1ة  للشركة  يألسا�سي 
فاط ة) يفضوفي  يلسادة  محدودة 
يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحاملة 

.DA96441(آقم
بكتابة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
بأزآو) يالبتديئاة  باملحك ة  يلضبط 
تحت آقم) (2121 سبت 10) (28 بتاآيخ)

يلسجل يلتجاآي)1623.
500 P

 STE CAFE LES LUMIERES DE
FRANCE
SARL AU

آأس الها : 111.111 دآهم
مقرها يالجت اعي : آقم 34 تجزئة 

يلنخال 4 أحديف أزآو
تبعا لعقد عرفي مؤآخ في)12)يولاو)
2121،)تم وض  محضر يلج   يلعام)

يالستثنائي.
أشغال يلاوم):

تصفاة يلشركة.
تس اة يملصفي.

مختلفات.
يلحل يألول):

قرآ يلج   يلعام توقاف يلشركة)
يبتديء)من تاآيخ)12)يولاو)2121.

يلعام) يلج    قرآ  (: يلثاني) يلحل 
تس اة يلساد سعادي جويد مصفي)
تصفاة) مكان  وتحديد  يلشركة،)
يلكائن) يالجت اعي  يملقر  في  يلشركة 
أحديف) (4 يلنخال) تجزئة  (34 برقم)

أزآو.
بكتابة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
بأزآو) يالبتديئاة  باملحك ة  يلضبط 
تحت آقم) (2121 سبت 10) (21 بتاآيخ)

.72
501 P

B.C.J
SARL AU

آأس الها : 111.111 دآهم
مقرها يالجت اعي : آقم 196 تجزئة 

فاتال، إفرين
تبعا لعقد عرفي مؤآخ في)8)يوفاو)
2121،)تم وض  محضر يلج   يلعام)

يالستثنائي.
أشغال يلاوم):

تغاي1 يملسي1.
مختلفات.

يلحل يألول):
قبل يلج   يلعام يستقالة يملسي1)
تعاين) وتم  يدآيس،) قلوش  يلساد 
يلساد شكري مح د،)يملسي1 يلوحاد)

للشركة.

بكتابة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

بأزآو) يالبتديئاة  باملحك ة  يلضبط 

تحت آقم) (2121 سبت 10) (22 بتاآيخ)

.73

502 P

STE SAISS LONG
ب قت�سى قريآ يلج   يلعام يلغي1)

 2121/11/16 يوم) يملنعقد  يلعادي 

مقرها) (SAISS LONG لشركة)

يالجت اعي دويآ أوالد طاب يلعلاا آقم)

191)أوالد طاب سايس فاس).

يلساد) من  حصة  (1111 تفويت)

يلذهبي عبد يلفتاح إلى يلساد ملكي)

 1111 ي تلك) أصبح  يلذي  مح د 

حصة قدآها)111.111)دآهم.

ملكي) للساد  ويإلمضاء) يلتساي1 

مح د.

تم يإليديع يلقافوني لدى يملحك ة)

 4628 (: آقم) تحت  بفاس  يلتجاآية 

آقم) تحت  (2121/11/21 بتاآيخ)

يلسجل يلتجاآي)54949.

503 P

SAISS MAISON
تأسيس شركة

يلعام) يلج    عقد  ب قت�سى 

بتاآيخ) يملنعقد  يلتأسي�سي 

شركة)))) تأسيس  تم  (19/28/2121

باملويصفات) (SAISS MAISON

يلتالاة):

 STE SAISS MAISON(:(يلتس اة

شقة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

أوالد) يوسف  أوالد  يألول  يلطابق 

يلطاب فاس.

 111.111 يلشركة) آأس ال  مبلغ 

1111)حصة بقا ة) دآهم مكون من)

111)دآهم للحصة يلويحدة.

يلبشوش) للساد  حصة  (511

تجزئة) (193 برقم) يلساكن  مح د 

صفرو) طريق  (11 ع اآة) يلرياض 

فاس يلحامل للبطاقة يلوطناة آقم

.CD82278
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يلبشوش) للساد  حصة  و511)
يلقرويين) بشاآع  يلساكن  مح د 
يلرياض) حي  (31 آقم) شا اء) تجزئة 
فاس يلحامل للبطاقة يلوطناة آقم

.C91967
غرض يلشركة):)يإلنعاش يلعقاآي.)

يالستي1يد ويلتصدير.
مح د) يلبشوش  للساد  يلتساي1 
آقم يلوطناة  للبطاقة  يلحامل 

.CD82278
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
من) يبتديءي  سنة  (: (99 ( يلشركة)

تقاادها بالسجل يلتجاآي.
كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 
ضبط يملحك ة يلتجاآية بفاس بتاآيخ)
وتم) (4613 تحت آقم) (18/11/2121 
يلتجاآي) بالسجل  يلشركة  تسجال 

تحت آقم)69885.
504 P

R & A POWER
SARL

شركة ذيت مسؤولاة محدودة
مؤآخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
في ويملسجل  (2121 سبت 10) (8  في)
تأسست) بت اآة  (2121 سبت 10) (15

يلشركة ذيت يلخصائص يلتالاة):
مسؤولاة) ذيت  شركة  (: يلشكل)

محدودة.
يلهدف يالجت اعي):)مطعم)-)م ون)

يلحفالت.
دآهم) (11.111 (: آأس ال يلشركة)
يجت اعاة) حصة  (111 إلى) مقس ة 
موزعة للحصة  دآهم  (111  بقا ة)

ك ا يلي):
ويهنينو آشاد)51)حصة.
يلدرش عادل)51)حصة.

من) يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلتأسيس يلنهائي.

يناير) فاتح  من  (: يملالاة) يلسنة 
ديس 10 من كل سنة ما عدي) (31 إلى)
تاآيخ) من  تبتدئ  يألولى  يلسنة 

يلتسجال.
يملقر يالجت اعي):)سكونس)2)ع اآة)
أوالد) آياض  تجزئة  (59 يملحل) آقم 

يمطاع ت اآة.

يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  آقم 

باملحك ة يالبتديئاة بت اآة)134313.

505 P

 SOCIETE LEADING

DISTRIBUTION COMPANY

LDC
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE

AU(CAPITAL(DE : 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : ANGLE(RUE

 ALGER(ET 2 RUE(ABOUBAKR

BAKALANI. 3EME ETAGE

N° 11 ANFA (EX-LUSITANIA(

CASABLANCA

ب ـوجب عـقـد عــرفـي مـؤآخ بتـاآيخ)))

يلـشركـة) تـأسـسـت  (12/18/2121

ذيت) ( محدودة) مسـؤولاـة  ذيت 

يلخــصـائـص يلـتــالاــة):

يسم) يلشـركـة  تح ل  (: يلتس ـاة)

شركة ذيت مسؤولاة محدودة بشريك)

 LEADING DISTRIBUTION ويحد)

.COMPANY - LDC

يملــوضـوع):)يلـشـركـة لهـا كهـدف.

ويلتسويق) با   شريء،) توزي ،)

لج ا  يملنتجات ويلبضائ .

يلعامة)) يألغذية  ولا   شريء)

بالج لة وفصف يلج لة.

يالستي1يد) يلعامة،) يلتجاآة 

ويلتصدير.

وتسويق) وحاازة  وتشغال  ت ثال 

يلتجاآية) يلعالمات  يرت1يع  بريءيت 

ويلت1يراص يملتعلقة بأي من يألشااء)

يملذكوآة أعاله.

يملقر) يوجـد  ( (: يالجت اعي) يملـقـــر 

يالجت اعي):

 ANGLE RUE ALGER ET

 2RUE ABOUBAKR BAKALANI.

3EME ETAGE N° 11 ANFA (EX-

-LUSITANIA( - CASABLANCA

يملــدة):)مـدة يلـشـركـة مـحـددة في)99  

سـنـة يبتـديء)من يـوم يلتـأسـيس.

يلـرأسـ ال) (: يلـرأس ـال يالجتـ ـاعي)

يالجـتـ اعـي محـدد في)111.111)دآهـم)

حـصـة من فئــة) (1111 مقس ة على)

111)دآهـم للـويحدة.

يلـشــركــاء):

 1111 يلدين) فوآ  جالل  يلساد 

حصة.

يـديـر يلـشـركة و يساــرهــا) (: يإلديآة)

يلساـد جالل فوآ يلدين.

يلسنـة يالجـتـ ـاعاة):)تبتـدئ يلسنـة)

لتـنـتـهـــي) ينايـــر  فـاتح  فـــي  يالجت اعاــــة 

في)31)ديـس ـبـــر.

5)%)لالحتاــاط يلـقــافــوفـي) (: يألآلاح)

ويلبــاقـي يـوزع أو يضاف تبـعــا لقـريآ)

يلشـركــاء.

يلـوضـ ):)لـقـد تــم يإليــديع يلقــافــوفـي)

بالديآ) يلتجاآية  يملـحـك ــة  لـدى 

تـحــت) (27/11/2121 يـوم) يلباضاء)

آقم)555.
تـم يلتسـجاـل في يلسجـل يلتـجـاآي)

بالديآ) يلتجاآية  يملـحـك ــة  لـدى 

تـحـت) (27/11/2121 يـوم) يلباضاء)

آقـــم)521353.

506 P

YATES CONSTRUCTION
SARL AU

يلغي1) يلعام  يلج    ب قت�سى 

قرآ) (16/18/2121 بتاآيخ) يلعادي 

يلشريك يلوحاد مايلي):

(: من) يالجت اعي  يملقر  تحويل 

يكديل) (2 شاآع عقبة شقة آقم) (46

(،73 آقم) (،1 محل آقم) (: يلرلاط إلى)

تجزئة فضلي،)ت اآة.

تغاي1 يلبند)4،)للقافون يألسا�سي.

أسئلة مختلفة.

كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 

بالرلاط)) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

آقم) تحت  (26/11/2121 بتاآيخ)

.118514

سجل تجاآي آقم)129125.
مقتطف قصد يإلشهاآ

507 P

أفت1فاد ماآوك
273،)شاآع مح د يلخامس

يلديآ يلباضاء

 GE RENEWABLE شركة
MAROC

S.A.S
شركة مساه ة مبسطة
برأس ال 311.111 دآهم

يملقر يلرئيس : يلديآ يلباضاء 21191 
ع اآة »لو شادو« تجزئة يلتوفاق

سادي معروف
يلسجل يلتجاآي آقم 293845

يلعادي) يلعام  يلج    قرآ  (: أوال)
 2121 يوفاو) (29 بتاآيخ) يملنعقد 

تجديد تفويض):
يلساد آضا) (: يلرئيس يملدير يلعام)
زفايدي،)م  منحه ج ا  يلصالحاات)

يلتي ينص عليها يلنظام يألسا�سي.
يلساد) (: يملفوض) يلعام  يملدير 
ج ا ) منحه  م   يلصابري،) يوسف 
يلصالحاات يلتي ينص عليها يلنظام)

يألسا�سي.
وستنتهي) سنويت،) (3 ملدة) وذلك 
يلج  ) ينعقاد  يوم  في  واليته ا  مدة 
في) سابت  يلذي  يلعادي  يلعام 
في يملنتهاة  يملالاة  يلسنة   حسابات 

 31)ديس 10)2122.
تم يإليديع يلقافوني بكتابة ضبط)
يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية  يملحك ة 
آقم) تحت  (2121 أبريل) (19 بتاآيخ)

.774939
ثافاا):)قرآ يلج   يلعام يالستثنائي)
 2121 يوفاو) (29 بتاآيخ) يملنعقد 

تسجال):
 ALSTOM يلشريك) يسم  تغاي1 
 GE POWER أصبح) يلذي  (B.V

.GLOBAL B.V
من) (7 يملادة) تعديل  ولالتالي،)

يلنظام يألسا�سي.
تحاين يلنظام يألسا�سي.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 
بالديآ) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 
يلباضاء)بتاآيخ)19)أبريل)2121)تحت)

آقم)774941.
عن موجز وإشاآة

508 P
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أفت1فاد ماآوك

273،)شاآع مح د يلخامس

يلديآ يلباضاء

 CABINET DE SOINS

MANUELS
SARL

تأسيس شركة
مؤآخ) عرفي  عقد  ب وجب  (: أوال)

يوفاو) (24 بتاآيخ) يلباضاء) يلديآ  في 

2121،)تأسست بين):

يلساد ألكسندآ سافاوي،)فرن�سي)

أبادجان،) في  يملولود  يلجنساة،)

(،1995 ديس 10) (28 ماآكوآي بتاآيخ)
زفقة الفدوست1ي زون) (،17 يملقام في)

ساحل) أبادجان،) تريشفال،) (،1

يلعاج.

سالفيست1) سالومي  يلسادة 

يلجنساة،) فرنساة  ماآينغي،) (-

بتاآيخ )فرنسا)) بيزيي) في   يملولودة 

26)ماي)1998،)يملقا ة في)1)آوت دو)

لوآينس،)34481)فوزيون،)فرنسا.

محدودة) مسؤولاة  ذيت  شركة 

تت يز ب ا يلي):

 CABINET DE (: يلشركة) يسم 

SOINS MANUELS SARL

هدف يلشركة):)غرض يلشركة في)

كل من يملغرب ويلخاآج):

تقديم يملشوآة للشركات ويملهناين)

يلرياضاين.

تقويم يلعظام ويلتالعب باملفاصل)

ويلعضالت.

يستشاآيت لتشكال يلجسم.

يلحاوية) يملاكافاكا  بشأن  فصائح 

لل ديآس) ويلرياضاة   يلبشرية 

أو بشكل راص ملريكز يلتدآيب.

يلفردي يلتدآيب  وإعديد   تنظام 

)أو يلج اعي.

إديآة مركز آفاهاة لكل ما يتعلق)

يلذهني) ويلتخال  باالست1راء) بالعالج 

ويلتخال.

يكتشاف ع ل يلجسم.

يلوكاالت) وتشغال  تأسيس 

لتسهال) ويملستودعات  ويملكاتب 

تحقاق أغريض يلشركة.

يلعقود) ج ا   وتنفاذ  إبريم 
يلعامة أو يلخاصة يملتعلقة باألنشطة)

يملذكوآة.
ويستئجاآ) وتأجي1  وحاازة  إنشاء)
يملؤسسات) ج ا   وتشغال  وتركاب 
يألنشطة) بإحدى  يملتعلقة  ويلوآش 

يملذكوآة.
أو يستغالل أو فقل) أرذ أو شريء)
يالرت1يع) ولريءيت  يلع لاات  ج ا  
لحساب) يألنشطة  بهذه  يملتعلقة 

يلشركة حصريا وليس للغي1.
يملشاآكة يملباشرة أو غي1 يملباشرة)
للشركة في ج ا  يلع لاات يملتعلقة)
عن) والسا ا  يملذكوآ،) بالنشاط 
جديدة،) شركات  إنشاء)  طريق 
أو يالكتتاب يلرعاية  أو   أو يملساه ة 
يألسهم أو حقوق يلشركات) أو شريء) (
أو يالفدماج أو يلتحالف أو يلشريكة في)

يملساه ة أو غي1 ذلك.
يملقر يلرئيس):)يوجد يملقر يلرئيس)
يل10كة،) ع اآة  (- مريكش) (41111 في)
(،48 يألول،) يلطابق  (،12 آقم) شقة 

زفقة يلحرية))حي جاليز).
آأس يملال):)حدد آأس ال يلشركة)
إلى) مقسم  دآهم،) (51.111 مبلغ) في 
لكل) دآهم  (511 بقا ة) حصة  (111
بالكامل) ومدفوعة  مكتتبة  حصة،)
حسب) للشريكين  ومخصصة 

مساه اته ا،)ك ا يلي):
ألكسندآ سافاوي):)51)حصة.

سالومي سالفيست1)-)ماآينغي):)51 
حصة.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)
31)ديس 10،)وتنتهي يلسنة يملالاة في)

31)ديس 10)2121.
يلساد) تعاين  تم  (: يإلديآة)
ألكسندآ سافاوي ويلسادة سالومي)
وحاد) ك سي1  ماآينغي  (- سالفيست1)

لفت1ة غي1 محدودة.
من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)
يلحل) باستثناء) يلنهائي،) تأسيسها 

يملبكر أو يلت ديد.
تم يإليديع يلقافوني بكتابة) (: ثافاا)
ب ريكش) يلتجاآية  يملحك ة  ضبط 
آقم) تحت  (2121 يولاو) (28 بتاآيخ)

.126387

في) يلشركة  تسجال  تم  (: ثالثا)
بتاآيخ ب ريكش  يلتجاآي   يلسجل 

28)يولاو)2121)برقم)117377.
يإلديآة

509 P

أفت1فاد ماآوك
273،)شاآع مح د يلخامس،)يلديآ يلباضاء

CEGELEC
شركة مساه ة

برأس ال : 43.423.264 دآهم
 يملقر يلرئي�سي : يلديآ يلباضاء، 

62 شاآع عقبة يبن فاف 
 يلسجل يلتجاآي بالديآ يلباضاء 

آقم 6819
بتاآيخ) يملنعقد  يلعام  يلج    قرآ 

31)يوفاو)2121)تسجال):
1)-)تعاين متصرف جديد):)يلساد)
يلجنساة،) فرن�سي  أملادي،) دو  جولاو 
تاآيخ) حتى  وذلك  فرنسا  في  يملقام 
يلذي) يلعادي  يلعام  يلج    ينعقاد 
يملالاة) يلسنة  حسابات  في  سابت 

يملنتهاة في)31)ديس 10)2123.
2)-)تحاين يلنظام يألسا�سي.

تم يإليديع يلقافوني بكتابة ضبط)
يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية  يملحك ة 
بتاآيخ)23)أغسطس)2121)تحت آقم)

.791422
عن موجز وإشاآة

510 P

أفت1فاد ماآوك
273،)شاآع مح د يلخامس،)يلديآ يلباضاء

VIAS
SA

شركة مساه ة
برأس ال : 65.111.111 دآهم

يملقر يلرئي�سي : يلديآ يلباضاء، زفقة 
أبو هديل عالف، ساحة بالي1

يلسجل يلتجاآي آقم 192179
أوال):)قرآ يلج   يلعام يالستثنائي)
يملنعقد بتاآيخ)23)يولاو)2121)يعت اد)
مبدأ زيادة آأس يملال من)41.111.111 

دآهم إلى)65.111.111)دآهم.
:)عاين مجلس يإلديآة بتاآيخ) ثافاا)

11)أغسطس)2121 :

1)-)يالفتهاآ من زيادة آأس يملال من)

 65.111.111 دآهم إلى) (41.111.111

يلنقدية) يملساه ة  طريق  عن  دآهم 

ب)25.111.111)دآهم،)وت ت يلزيادة)

 251.111 إنشاء) يملذكوآة من رالل 

سهم جديد بقا ة)111)دآهم لكل منها.

يلنظام) من  (7 يملادة) تعديل  (- (1

يألسا�سي.

2)-)تحاين يلنظام يألسا�سي.

تم يإليديع يلقافوني بكتابة ضبط)

يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية  يملحك ة 

بتاآيخ فاتح سبت 10)2121)تحت آقم)

.791183
عن موجز وإشاآة

511 P

AKADAMI CONSULTING
في) مؤآخ  توثاقي  عقد  ب قت�سى 

يلرلاط بتاآيخ)11)أغسطس)2121)قد)

تم تعديل يلقافون يألسا�سي للشركة)

مسؤولاة) ذيت  شركة  من  وتحويلها 

مسؤولاة) ذيت  شركة  إلى  محدودة 

محدودة بشريك ويحد.

يالستشاآة) (: يالجت اعي) يلهدف 

للشركات.

يلساد) باع  (: يلشركة) أسهم  با  

لاندي) للسادة  (ADAMI DANILO

آيت قدوآ ج ا  أسه ه في يلشركة)

51)حصة يملذكوآة أعاله بسعر)111 

دآهم لكل سهم.
دآهم) (11.111 (: آأس ال يلشركة)

فئة) من  حصة  (111 إلى) مقس ة 

دآهم للحصة يلويحدة ت لكها) (111

يلسادة لندى ييت قدوآ.

يلسادة) (: للشركة) مسي1  إلغاء)

يلشريك) بصفتها  قدوآ  آيت  لاندي 

وحاد) مسي1  تعاانها  تم  يلوحاد،)

وإعفاء) محدودة  غي1  لفت1ة  للشركة 

يلساد)DANILO ADAMI)من مهامه)

ك سي1 للشركة.

يملسي1 يلوحاد):)لندى ييت قدوآ.
(: يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  آقم 

151149)يلرلاط.

512 P
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 MIIMAR ARCHITECTURE &
DESIGN
SARL AU

في) مؤآخ  توثاقي  عقد  ب قت�سى 
قد) (2121 يولاو) (28 بتاآيخ) يلرلاط 
مسؤولاة) ذيت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك ويحد.
يلهندسة) (: يالجت اعي) يلهدف 

يملع اآية.
دآهم) (11.111 (: آأس ال يلشركة)
مقس ة إلى)111)حصة من فئة)111 

دآهم للحصة يلويحدة.
شا اء)آح ون)111)حصة.

زفقة موالي) (،8 شقة) (31 (: يملقر)
يح د لوكالي،)حسان،)يلرلاط.

يملسي1):)شا اء)آح ون.
(: يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  آقم 

155135)يلرلاط.
513 P

AKWA GROUP
SA

شركة مساه ة
آأس الها : 112.111.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : ع اآة يلتفريوتي، 
كلم 7,5 طريق يلرلاط، عين يلسب ، 

يلديآ يلباضاء
يلسجل يلتجاآي آقم 71121
تغاي1 أعضاء مجلس يإلديآة

 2121 سبت 10) (14 بتاآيخ) (- (I
مجلس يإلديآة):

عزيز) يلساد  باستقالة  علم 
أرنوش من مهامه كرئيس مدير عام)

وك تصرف للشركة.
علي) يلساد  باستقالة  أيضا  علم 
يلرئيس) كنائب  مهامه  من  وكريم 
علي) يلساد  يملنتدب،) يلعام  يملدير 
وكريم ساحتفظ ب نصبه ك تصرف)

للشركة.
يلعادية) يلعامة  يلج عاة  (- (II
أكتولر) (2 بتاآيخ) يستثنائاا  يملنعقدة 
قرآت تعاين يلسادة سكانة) (2121
أرنوش) كنزة  يبنسة  أرنوش،)

ويلساد أمين وكريم ك تصرفين.

يلسالف) يملتصرفين  على  عالوة 
مجلس يإلديآة يش ل أيضا) ذكرهم،)
وهم) سابقا  يملعانون  يملتصرفين 
يوسف) ويلساد  وكريم  علي  يلساد 

عريقي حساني.
بتاآيخ) يإلديآة  مجلس  (- (III 
2)أكتولر)2121)عين يلسادة سكانة)
أرنوش آئيسة مجلس يإلديآة وأيضا)
مديرة عامة،)يلسادة سكانة أرنوش)
يملديرة) يلرئيسة  صفة  ستح ل 
تم تعاين يلساد أمين وكريم) يلعامة.)
كنائب يلرئيس للشركة وأيضا مدير)
فائب) وساح ل صفة  منتدب،) عام 

يلرئيس يملدير يلعام يملنتدب.
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم  (- (IV
بالديآ) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 
 2121 أكتولر) (22 بتاآيخ) يلباضاء)

تحت آقم)797311.
من أجل يإليجاز ويلباان

514 P

OURTI HOLDING
SA

شركة مساه ة
آأس الها : 831.651.611 دآهم

يملقر يالجت اعي : ع اآة يلتفريوتي، 
كلم 7,5 طريق يلرلاط، عين يلسب ، 

يلديآ يلباضاء
يلسجل يلتجاآي آقم 311159
تغاي1 أعضاء مجلس يإلديآة

 2121 سبت 10) (14 بتاآيخ) (- (I
مجلس يإلديآة):

عزيز) يلساد  باستقالة  علم 
أرنوش من مهامه كرئيس مدير عام)

وك تصرف للشركة.
يلعادية) يلعامة  يلج عاة  (- (II
أكتولر) (2 بتاآيخ) يستثنائاا  يملنعقدة 
كنزة) يبنسة  تعاين  قرآت  (2121
أرنوش) أح د  ويلساد  أرنوش 

ك تصرفين.
يلسالف) يملتصرفين  على  عالوة 
مجلس يإلديآة يش ل أيضا) ذكرهم،)
وهم) سابقا  يملعانون  يملتصرفين 
ويلساد) أرنوش  سكانة  يلسادة 

يوسف عريقي حساني.

بتاآيخ) يإلديآة  مجلس  (- (III 
أح د) يلساد  عين  (2121 أكتولر) (2
أرنوش آئيس مجلس يإلديآة وأيضا)
أرنوش) أح د  يلساد  عام،) مدير 
ساح ل صفة يلرئيس يملدير يلعام.)
كنزة) يبنسة  عين  يإلديآة  مجلس 
ومديرة) يلرئيس  كنائبة  أرنوش 
وستح ل صفة فائبة) عامة منتدبة،)

يلرئيس يملديرة يلعامة يملنتدبة.
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم  (- (IV
بالديآ) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 
 2121 أكتولر) (22 بتاآيخ) يلباضاء)

تحت آقم)797319.
من أجل يإليجاز ويلباان

515 P

AW HOLDING
SA

شركة مساه ة
آأس الها : 61.499.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : ع اآة يلتفريوتي، 
كلم 7,5 طريق يلرلاط، عين يلسب ، 

يلديآ يلباضاء
يلسجل يلتجاآي آقم 149145
تغاي1 أعضاء مجلس يإلديآة

 2121 سبت 10) (14 بتاآيخ) (- (I
مجلس يإلديآة):

عزيز) يلساد  باستقالة  علم 
أرنوش من مهامه كرئيس مدير عام)

وك تصرف للشركة.
علي) يلساد  باستقالة  أيضا  علم 
يلرئيس) كنائب  مهامه  من  وكريم 
علي) يلساد  يملنتدب،) يلعام  يملدير 
وكريم ساحتفظ ب نصبه ك تصرف)

للشركة.
يلعادية) يلعامة  يلج عاة  (- (II
أكتولر) (2 بتاآيخ) يستثنائاا  يملنعقدة 
قرآت تعاين يلسادة سكانة) (2121
أرنوش) كنزة  يبنسة  أرنوش،)

ويلساد أمين وكريم ك تصرفين.
يلسالف) يملتصرفين  على  عالوة 
مجلس يإلديآة يش ل أيضا) ذكرهم،)
وهم) سابقا  يملعانون  يملتصرفين 
 AKWA وشركة) وكريم  علي  يلساد 
GROUP SA)م ثلة من طرف يلساد)

يوسف عريقي حساني.

بتاآيخ) يإلديآة  مجلس  (- (III 

أمين) يلساد  عين  (2121 أكتولر) (2

وأيضا) يإلديآة  مجلس  آئيس  وكريم 

وكريم) أمين  يلساد  عام،) مدير 

ساح ل صفة يلرئيس يملدير يلعام.)

أرنوش) سكانة  يلسادة  تعاين  تم 

كنائبة يلرئيس للشركة وأيضا مديرة)

وستح ل صفة فائبة) عامة منتدبة،)

يلرئيس يملديرة يلعامة يملنتدبة.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم  (- (IV

بالديآ) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

 2121 أكتولر) (22 بتاآيخ) يلباضاء)

تحت آقم)797318.
من أجل يإليجاز ويلباان
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CABINET CONSEIL D’EXPERTS

شركة محدودة يملسؤولاة ذيت يلشريك يلويحد

آأس الها):)511.111)دآهم

1،)شاآع يلشهاد ضااء)يلرح ان،)قطاع)1،)

بلوك ج،)يلسوي�سي،)يلرلاط

ORLADE AFRICA
SARL AU

 شركة محدودة يملسؤولاة 

ذيت شريك ويحد

آأس الها : 111.111 دآهم

 131، شاآع أففا، إقامة يزوآ، 

مكتب B-11 ب، بالديآ يلباضاء

ب قت�سى عقد عرفي حرآ بالرلاط)

وسجل) (2121 أغسطس) (11 بتاآيخ)

إنشاء) تم  (2121 سبت 10) (6 بتاآيخ)

محدودة) لشركة  يألسا�سي  يلنظام 

يملسؤولاة ذيت شريك ويحد.

 ORLADE (: يلشركة) تس اة 

.AFRICA SARL AU

يلهدف يالجت اعي):

ويلتدآيب) ويلتطوير  يلدآيسة 

تنظام) في  ويالستشاآيت  ويملساعدة 

من) يملباعة  غي1  أو  يملباعة  يل10يمج،)

قبل يلشركة،)للشركات ويألفريد)؛

بشكل) مرتبطة  ردمات  تقديم 

بالنشاط) مباشر  غي1  أو  مباشر 

يملذكوآ أعاله)؛

تسويق ج ا  يملعديت)؛
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معديت) أي  وتأجي1  ولا   شريء)

يلع الء) قبل  من  يستخديمها  ي كن 

يلحرفاين أو يلصناعاين أو يلتجاآيين)

أو يألفريد وكذلك لتشغال يألع ال)؛

يستي1يد وتصدير ج ا  يملنتجات)

أعاله) يملذكوآ  باملوضوع  يملتعلقة 

وكذلك شريء)بريءيت يالرت1يع أو أرذ)

يلت1يراص أو يالستغالل أو يلبا )؛

أي) في  ويملشاآكة  يألآلاح  تقاسم 

جديدة) تجاآية  أع ال  أو   شركة 

أو قائ ة م  نشاط مشابه أو مرتبط)

بنشاط يلشركة.

شاآع) (،131 (: يالجت اعي) يملقر 

ب،) (B-11 مكتب) يزوآ،) إقامة  أففا،)

بالديآ يلباضاء.

يملدة):)99)سنة من يوم يلتسجال)

في يلسجل يلتجاآي.
آأس ال يلشركة):)تم تحديد آأس ال)

يلشركة ب بلغ)111.111)دآهم.

 Frederic يلساد) (: يلتساي1)

حامل) ذو جنساة فرنساة،) (Laforce

.13AV61216(لجويز سفر آقم

يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

بالديآ) يلتجاآية  باملحك ة  يلقافوني 

وتم) (2121 أكتولر) (27 في) يلباضاء)

تسجال يلشركة في يلسجل يلتحلالي)
آقم)521365.
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J.D.F GARDIENNAGE
ش.ذ.م.م يلشريك يلويحد

ذيت آأس ال قدآه : 51.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : يلحسا ة، زفقة 

حجرة فكوآ، آقم 27

يلسجل يلتجاآي آقم : 2151

فسخ يلشركة
1)-)إن يلشريكة يلوحادة للشركة)

 J.D.F GARDIENNAGE يملس اة)

مسؤولاة) ذيت  شركة  ش.ذ.م.م 

محدودة،)ذيت آأس ال قدآه)51.111 

دآه ا ومقرها يالجت اعي بالحسا ة،)
بتاآيخ) (27 آقم) فكوآ،) حجرة   زفقة 

21)أكتولر)2121)ما يلي):

فسخ يلشركة بصفة سابقة ألوينها)
ش.ذ.م.م) (J.D.F GARDIENNAGE
يعتباآي من هذي يلتاآيخ،)تصفاتها وفقا)
يلتصفاة) ومكان  و31) (29 لل ادتين)

مقر يالجت اعي للشركة.
ك صفاة) مريم  آييس  يلسادة 

للشركة.
تم إفجازه) (: يإليديع يلقافوني) (- (2
باملحك ة) يلضبط  كتابة  لدى 
25)أكتولر) يالبتديئاة بالحسا ة يوم)

2121)تحت آقم يإليديع)678.
مستخلص مطابق لألصل

يملصفي
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T’CHICO GRILLADE
SARL 

ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ في تاآيخ)
تأسيس) تم  قد  (2121 أغسطس) (9

شركة تح ل يلخصائص يلتالاة):
 STE T’CHICO (: يلتس اة)

.GRILLADE
ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 

مسؤولاة محدودة.
آأس يملال):)91.111)دآهم مقس ة)
دآهم) (111 حصة من فئة) (911 إلى)

للحصة.
611)حصة للساد سفاان علوي)؛
311)حصة للساد سفاان ح ادة.
(: للشركة) يالجت اعي  يلنشاط 

يلوجبات يلسريعة.
يملنظر) تجزئة  (: يالجت اعي) يملقر 
سال) (،31 آقم) (،5 ع اآة) (،3 يلج ال)

يلجديدة.
يلساد) (: تساي1 يلشركة من طرف)
سفاان ح ادة ويلساد سفاان علوي.

 34183 (: يلتجاآي) يلسجل  آقم 
باملحك ة يالبتديئاة بسال.
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 THE KEY TO GERMANY
A.C.T.K.G

SARL AU
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالرلاط) (2121 أكتولر) (15 بتاآيخ)
يملسؤولاة) ذيت  شركة  تأسيس  تم 

يملحدودة بشريك ويحد.

 THE KEY TO (: يلتس اة)
.GERMANY A.C.T.K.G

يلهدف):)يالستشاآة ويلدعم يإلديآي.
يلعنوين يلتجاآي):)21)زفقة يكل ان)
أكديل،) (،2 آقم) شقة  علي،) سادي 

يلرلاط.
يلرأس ال):)حدد آأس ال يلشركة)
في)111.111)دآهم مقس ة إلى)1111 
للحصة) دآهم  (111 بقا ة) حصة 

للسادة يس ا شوعة.
:)تم تعاين يلسادة يس ا) يلتساي1)
غي1) ملدة  للشركة  ك سي1ة  شوعة 

محدودة.
من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)
31)ديس 10 من كل سنة ما عدي يلسنة)

يألولى تبتدئ من تاآيخ يلتسجال.
يلتجاآي) يلسجل  في  يلتقااد  تم 
بتاآيخ) (155513 آقم) تحت  بالرلاط 

28)أكتولر)2121.
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TOTAL WORK
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالرلاط) (2121 أكتولر) (11 بتاآيخ)
يملسؤولاة) ذيت  شركة  تأسيس  تم 

يملحدودة بشريك ويحد.
 TOTAL WORK SARL(:(يلتس اة

.AU
:)يإلديآة يملؤقتة ويلعقود،) يلهدف)

تعاين،)تدآيب،)مريفقة.
إقامة يل10كة،) (: يلعنوين يلتجاآي)

ع اآة)U،)شقة)7،)ت اآة.
يلرأس ال):)حدد آأس ال يلشركة)
في)511.111)دآهم بقا ة)111)دآهم)

للحصة.
يلتساي1):)تم تعاين يلساد بلقاسم)
غي1) ملدة  للشركة  ك سي1  آضوين 

محدودة.
من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)
31)ديس 10 من كل سنة ما عدي يلسنة)

يألولى تبتدئ من تاآيخ يلتسجال.
يلتجاآي) يلسجل  في  يلتقااد  تم 
بتاآيخ) (134495 آقم) تحت   بت اآة 

25)أكتولر)2121.
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STE PILLIOTY
SARL

آأس الها : 311.111 دآهم

يالستثنائي) يلعام  يلج    قرآ 

للشركة ويملنعقد بتاآيخ)4)ماآس)2121 

يلتغاي1يت يلتالاة):

سعاد) يلساد  حصص  إحالة 

511)سهم إلى حصة) بنحجوي يلبالغة)

يلساد حافظ كريكر)؛

سعاد) يلساد  حصص  إحالة 

511)سهم إلى حصة) بنحجوي يلبالغة)

يلساد هشام بوزكري.

حافظ) يلساد  عين  (: يلتساي1)

كريكر مسي1 وحاد للشركة ملدة غي1)

محدودة.

للشركة) يلقافوني  يإليديع  وتم 

بالسجل يلتجاآي لل حك ة يلتجاآية)

تحت) (2121 يوفاو) (7 بالرلاط بتاآيخ)
آقم)115191.
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LYCEE CARTHAGE PRIVE
 SARL

يلتصفاة يلنهائاة للشركة
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

31)أغسطس) يملنعقد بتافلت بتاآيخ)

2121،)قرآيلشركاء)ما يلي):

1)-)يفتهاء)تصفاة يلشركة.

2)-)إنهاء)مهام يلقائم بالتصفاة.

تام ولدون تحفظ) منح إبريء) (- (3

لل صفي طول مدة يلتصفاة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (28 يالبتديئاة بتافلت بتاآيخ)

2121)تحت آقم)544.
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STE ITALDIM
SARL AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة

للشركة) يلعام  يلج    عقد  بعد 
2121)تم تحرير قافون) 3)ماي) بتاآيخ)

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت)

يلخصائص يلتالاة):
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.STE ITALDIM SARL AU(:(يالسم

يلهدف):)تاجر يألجهزة بالتفصال.

:)حدد ع ر يلشركة) ع ر يلشركة)

في)99)سنة.
مقر يلشركة):)يلصديق)2)آقم)61،)

يملح دية.

تساي1) منح  (: يلشركة) تساي1 

ح اد) يالشرف  يلساد  إلى  يلشركة 

ملدة غي1 محدودة.
يلشركة) آأس ال  (: يلرأس ال)

111.111)دآهم مقسم إلى) محدد في)

1111)سهم بقا ة)111)دآهم للسهم.

يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

يلقافوني باملحك ة يالبتديئاة باملح دية)

تحت آقم)1238)بتاآيخ)26)ماي)2121.

524 P

STE PLATINUM BRAMS
SARL AU

 شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

من شريك ويحد

للشركة) يلعام  يلج    عقد  بعد 

تحرير) تم  (2121 ماي) (17 بتاآيخ)

يلشركة) أسهم  تفويت  محضر حول 

ويلتوقا ) يلتساي1  من  ويالستقالة 

تغاي1) وكذي  يلشركة  نشاط  وتوسا  

ذيت) للشركة  يلقافوني  يلشكل 

يلخصائص يلتالاة):

 STE PLATINUM (: يالسم)

.BRAMS SARL AU

يلتغاي1يت):

من) يلشركة  أسهم  تفويت  تم 

يلساد محب يبريهام إلى يلساد فريد)

مصطفى)511)سهم ويستقالة يلساد)

محب يبريهام من يلتساي1 ويلتوقا )

لفائدة يلساد فريد مصطفى وتعاين)

للشركة،) يلوحاد  يملسي1  يألري1  هذي 

)أع ال) يلشركة) نشاط  وتوسا  

وكذي تغاي1) يلهندسة يملدفاة ويلبناء))

يلقافوني للشركة من شركة) يلشكل 

من شريك) محدودة  مسؤولاة  ذيت 

مسؤولاة) ذيت  شركة  إلى  وحاد 

محدودة.

تساي1 يلشركة):)منح تساي1 يلشركة)

غي1) ملدة  مصطفى  فريد  يلساد  إلى 

محددة.

يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

بالديآ) يلتجاآية  باملحك ة  يلقافوني 

بتاآيخ) (795334 تحت آقم)  يلباضاء)

5)أكتولر)2121.
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STE B.R TRANS

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

تم وض ) (2121 يوفاو) (25 بتاآيخ)

قافون منظم لشركة ذيت يملسؤولاة)

يملحدودة وذيت يمل يزيت يلتالاة):

يلتس اة):)STE B.R TRANS)ذيت)

يملسؤولاة يملحدودة.

يلهدف):)فقل يلبضائ ،)فقل وطني)

يلسااحي،) يلنقل  للبضائ ،) ودولي 

تجاآة عامة،)يالستي1يد ويلتصدير.

يلرأس ال):)حدد في مبلغ)111.111 

حصة من) (1111 إلى) دآهم مقس ة 

موزعة) للويحدة  دآهم  (111 فئة)

كابتي):

 511 يالله) عبد  بن باآك  يلساد 

حصة)؛

 511 يلساد يلركاك عبد يلرحام)

حصة.

 1511 تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر 

11)ش اال) 2)زفقة) 1)آقم) حي يلوحدة)

وشرقا،)شاآع يلحزيم،)يلعاون.

يلسادين) تعاين  تم  (: يإلديآة)

بن باآك عبد يإلله ويلركاك عبد يلرحام)

يعت اد) تم  ك ا  للشركة  ك سي1ين 

يإلمضاء)يملشت1ك له ا.

يإليديع يلقافوني):)تم بكتابة يلضبط)

بتاآيخ) بالعاون  يالبتديئاة  باملحك ة 

16)يولاو)2121)تحت آقم)32251.

526 P

 DAGHMANI NOR

ALANWAR
SARL

RC : 38411

تأسيس شركة
أكتولر)2121  تم بالعاون بتاآيخ)8)

إنشاء)شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)

بالخصائص يلتالاة):

 DAGHMANI NOR (: يلتس اة)

.ALANWAR

يلنشاط):)يلكهرلاء)يلعامة،)أشغال)

يلكهرلاء.

(،1 تجزئة يألمل) (: يملقر يالجت اعي)
آقم)72،)يلعاون.

من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)

يلتأسيس.
آأس يملال):)111.111)دآهم مقس ة)

على)1111)حصة موزعة كالتالي):

يلساد ساجد ح زة)511)حصة)؛

يبنسة ساجد رولة)511)حصة.

يلساد) تعاين  تم  (: يلتساي1)

ويبنسة ساجد رولة) ساجد ح زة 

ك سي1ين للشركة ملدة غي1 محدودة)

وذلك باعت اد يملتصل له ا.

يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

بتاآيخ) بالعاون  يالبتديئاة   باملحك ة 

8)أكتولر)2121)تحت آقم)2121/3147.
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STE HIFI MUSIK AND KITE
SARL

تأسيس شركة
بتاآيخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 

9)أكتولر)2121)تم إنشاء)شركة ذيت)

بالخصائص) يملحدودة  يملسؤولاة 

يلتالاة):

 HIFI MUSIK AND (: يلتس اة)

.KITE

يلشركة) هدف  يتعلق  (: يلنشاط)

باملغرب ولالخاآج ب):

ج ا  أنشطة يإليويء)يلسااحي.

يملقر يالجت اعي):)حي يألمل بلوك)9 

يلرقم)2،)جبل سباطة،)يلديرلة.

من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)
يلتأسيس.

آأس يملال):)حدد في مبلغ)111.111 
دآهم مقسم إلى)1111)حصة من فئة)

111)دآهم للويحدة.
توزي  آأس يملال):

 611  Jaouad BENGUIT يلساد)
حصة)؛

   Maroua Christiane يلسادة)
GERHARDT BENGUIT 411)حصة.

 Jaouad(يلتساي1):)تم تعاين يلساد
BENGUIT)ك سي1 للشركة.

من) تبتدئ  (: يالجت اعاة) يلسنة 
فاتح يناير وتنتهي في)31)ديس 10.

باملحك ة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
بتاآيخ) يلذهب  بويد   يالبتديئاة 
آقم) تحت  (2121 أكتولر) (25
يلتجاآي) ولالسجل  (2121/1712 

تحت آقم)19627.
528 P

MISTRAL TECHNOLOGIE
 تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة
بتاآيخ) عرفي  عقد   ب قت�سى 
12)أكتولر)2121،)تم تأسيس شركة)
م يزيتها) محدودة  مسؤولاة  ذيت 

كالتالي):
مسؤولاة) ذيت  شركة  (: يلشكل)

محدودة.
 MISTRAL (: يلتس اة)

.TECHNOLOGIE
غرض) (: يالجت اعي) يلغرض 

يلشركة في كل من يملغرب ويلخاآج):
أجهزة) وتجاآة  وتصدير  يستي1يد 

يملعلوماتاة)؛
يلع لاات) ج ا   عام،) وبشكل 
يلصناعاة،)يملالاة،)يلتجاآية يملنقولة)
وغي1 يملنقولة ويلتي قد تكون مرتبطة)
بشكل مباشر أو غي1 مباشر بالغرض)
بأغريض) أو  للشركة  يالجت اعي 
أو مرتبطة من شأنها تطوير) م اثلة 

نشاط يلشركة.
شاآع) (،15 (: يالجت اعي) يملقر 

يألبطال،)شقة)4،)أكديل،)يلرلاط.
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يملدة):)99)عاما يبتديء)من تسجال)
يلشركة في يلسجل يلتجاآي.

يلسنة يملالاة):)تبتدئ في فاتح يناير)
وتنتهي في)31)ديس 10 من كل سنة.

يتحدد) (: يالجت اعي) يلرأس ال 
مبلغ) في  يالجت اعي  يلرأس ال 
 8111 إلى) مقس ة  دآهم  (811.111
دآهم) (111 بقا ة) يجت اعاة  حصة 
كلاا) مسجلة  يلويحدة،) للحصة 
ومحرآة ومخصصة للشركاء)ك ا يلي):
حصة) (211 يلساد فبال يلفاتحي)

يجت اعاة)؛
 211 يلدحايم) يملهدي  يلساد 

حصة يجت اعاة)؛
211)حصة) يلساد حاتم يج ايلي)

يجت اعاة)؛
يلساد مح د أكرم يلعا اني)211 

حصة يجت اعاة)؛
يملج وع)8111)حصة يجت اعاة.

ك سي1ين) تعاين  تم  (: يلتساي1)
للشركة وملدة غي1 محدودة):

في) يملزديد  يلفاتحي،) فبال   يلساد 
17)ماآس)1994)بالرلاط،)حامل لبطاقة)
 AA35876 آقم) يلوطناة  يلتعريف 
يلفضالة،) شاآع  (5 آقم) ب  يلقاطن 

يلحي يلصناعي،)ح.ي.م يلرلاط)؛
يملزديد) يلدحايم،) يملهدي  يلساد 
1993،)حامل لبطاقة) 14)سبت 10) في)
(،A442221 آقم) يلوطناة  يلتعريف 
 3 مدرل) يلسعادة،) بإقامة  يلقاطن 

شقة)312،)زفقة بي1وت،)يلرلاط.
يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  آقم 

بالرلاط):)155553.
من أجل يلتلخاص ويلنشر

يلتساي1

529 P

 STE WARZAWOOD
PRODUCTIONS

SARL
آقم يلسجل يلتجاآي):)155499
تكوين شركة محدودة يملسؤولاة

ب قت�سى محضر مؤآخ بالرلاط) (
تم وض ) (2121 أغسطس) (16 بتاآيخ)
يلقويفين يألساساة لشركة محدودة)

يملسؤولاة ذيت يمل يزيت يلتالاة):

يلهدف):

يلشخص) سين ائاة  أفالم  منتج 

يلذي يؤلف أو يصن  يلسيناآيوهات)

يملركبة))؛

تجناد طاقم فني ضروآي للتوجاه)؛

يلتصوير) معديت  ولا   شريء)

يلسين ائي.

شاآع يلحسن يلثاني إقامة) يملقر:)

إفرين آقم)9)يلرلاط.

ب ا) يملال  آأس  حدد  (: يملال) آأس 

قدآه)91.1111)دآهم.

غي1) ملدة  يلشركة  تديآ  يلتساي1:)

محدودة من طرف:)سناء)كلدة.

يإليديع يلقافوني):)تم بكتابة يلضبط)

بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية   باملحك ة 

27)أكتولر)2121)تحت آقم)118563.

530 P

STE GÉNIE-SOCIAL
 SARL AU

آقم يلسجل يلتجاآي: 155481

تكوين شركة محدودة يملسؤولاة 
ذيت يلشريك يلويحد

بالرلاط) مؤآخ  محضر  ب قت�سى 

وض ) تم  (2121 سبت 10) (7 بتاآيخ)

يلقويفين يألساساة لشركة محدودة)

يملسؤولاة ذيت يلشريك يلوحاد ذيت)

يمل يزيت يلتالاة):

يلهدف):)يالستشاآيت يإلديآية.

 8 31شقة آقم) يملقر:)ع اآة آقم) (

حسان) شاآع موالي أح د يلوكالي،)

يلرلاط.

ب ا) يملال  آأس  حدد  يملال:) آأس 

قدآه)11.111)دآهم.

غي1) ملدة  يلشركة  تديآ  يلتساي1:)

ييت) يلساد  (: طرف) من  محدودة 

يبريهام يح د.

يإليديع يلقافوني):)تم بكتابة يلضبط)

بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية   باملحك ة 

27)أكتولر)2121)تحت آقم)))118549.

531 P

موفديال كوفطا ش.م.م.

8،)زفقة ضاية إفريح،)شقة)2،)أكديل،)يلرلاط

 يلهاتف):)88/87 27 68 1537   

يلفاكس):)89 27 68 1537

 DIRECT MARKET

DISTRIBUTION
 S.A.R.L

تعديل
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

(،2121 سبت 10) (17 يوم) يملؤآخ 

 DIRECT MARKET لشركة) شركاء)

شركة) (DISTRIBUTION S.A.R.L

ذيت يملسؤولاة يملحدودة،)تم يتفاقهم)

على ما يلي):

1)-)يالحتفاظ ب سي1 وتعاين مسي1)

جديد):)يلسادة فادية بل لاح تحتفظ)

)وذلك ملدة) ب هامها ك سي1ة للشركة)

علي) يلساد  وتعاين  محدودة  غي1 

وذلك) لشركة  جديد  ك سي1  بل لاح 

ملدة غي1 محدودة)؛

يلسادة فادية بل لاح ويلساد) (- (2

منفصل) بشكل  وكال  بل لاح  علي 

باإلمضاءيت يالجت اعاة للشركة)؛

يألسا�سي) يلقافون  تعديل  (- (3

للشركة.

تم يإليديع) (: يإليديع يلقافوني) (- (4

باملحك ة) يلضبط  بكتابة  يلقافوني 

يكتولر) (27 بتاآيخ) بت اآة  يالبتديئاة 

2121))تحت آقم)6717.
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 LOGISTIQUE ABRAR

AHMED
 SARL AU

ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بالرلاط)

2121)تم تأسيس شركة) 28)سبت 10)

ذيت مسؤولاة محدودة شريك ويحد)

لها يلخصائص يلتالاة):

1)-)يلشريك):)يلسادة يل10ني غزالن،)

يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  حاملة 

يلجنساة،) مغرلاة  (QA129762 آقم)

يلساكنة ب يل10يفص)2)تجزئة يلن1جس،)

شاآع يالقحوين آقم)39،)طنجة.

(: يالجت اعاة) يلتس اة  (- (2

.LOGISTIQUE ABRAR AHMED

-)يلشكل يلقافوني):)شركة ذيت) (3

مسؤولاة محدودة شريك ويحد.

يلغرض من يلشركة) (: يلهدف) (- (4

في يملغرب وراآج يملغرب):

فقل يملستخدمين)؛

يلنقل يلدولي ويلوطني للبضائ )؛

فقل يلطرود ويملستنديت)؛

يلع اات) ج ا   عامة  ولصفة 

غي1) أو  مباشرة  بصفة  يملرتبطة 

أعاله) إلاه  يملشاآ  بالنشاط  مباشرة 

تدعام) تسهال،) شأنها  من  ويلتي 

وتن اة نشاط يلشركة،)وأيضا ج ا )

يملباشرة أو غي1 يملباشرة) يملساه ات 

في مؤآسسات ذيت هدف) كافت  أيا 

م اثل.

يملقر يالجت اعي):)45)شاآع فرنسا،)

شقة آقم)8،)أكديل،)يلرلاط.

مدة يلشركة):)99)سنة يبتديء)من)

تاآيخ تسجالها في يلسجل يلتجاآي.

حدد) (: يالجت اعي) يلرأس ال 

دآهم) (111.111 آأس ال يلشركة في)

فئة) من  حصة  (1111 على) مقسم 

111)دآهم للحصة موزعة كالتالي):

يلسادة يل10ني غزالن)1111)حصة.

يل10ني) يلسادة  عانت  (: يلتساي1)

يلتعريف) لبطاقة  حاملة  غزالن،)

مسي1ة) (QA129762 آقم) يلوطناة 

للشركة.

يلسنة يالجت اعاة):)تبتدئ يلسنة)

كل) من  يناير  فاتح  من  يالجت اعاة 

31)ديس 10 من ففس) سنة وتنتهي في)

يلسنة.

بنسبة) يالحتفاظ  بعد  (: يألآلاح)

يلباقي) ي نح  يلقافوني  لالحتااط  (%5

لصاحب يلشركة.

يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

يلقافوني ويلتسجال بالسجل يلتجاآي)

باملحك ة يلتجاآية بالرلاط تحت آقم)

155515)بتاآيخ)27)أكتولر)2121.
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ESPACE DINA
 SARL AU

ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بالرلاط)
2121)تم تأسيس شركة) 22)سبت 10)
ذيت مسؤولاة محدودة شريك ويحد)

لها يلخصائص يلتالاة):
يلغريفي) يلساد  (: يلشريك) (- (1
يلتعريف) لبطاقة  حامل  سعاد،)
مغربي) (K232618 آقم) يلوطناة 
 2 يلجي1يآي) ب  يلساكن  يلجنساة،)

شاآع ب مكرآ،)آقم)1137،)طنجة.
(: يالجت اعاة) يلتس اة  (- (2

.ESPACE DINA
-)يلشكل يلقافوني):)شركة ذيت) (3

مسؤولاة محدودة شريك ويحد.
يلغرض من يلشركة) (: يلهدف) (- (4

في يملغرب وراآج يملغرب):
فقل يملستخدمين)؛

يلنقل يلدولي ويلوطني للبضائ )؛
فقل يلطرود ويملستنديت)؛

يلع اات) ج ا   عامة  ولصفة 
غي1) أو  مباشرة  بصفة  يملرتبطة 
أعاله) إلاه  يملشاآ  بالنشاط  مباشرة 
تدعام) تسهال،) شأنها  من  ويلتي 
وتن اة نشاط يلشركة،)وأيضا ج ا )
يملباشرة أو غي1 يملباشرة) يملساه ات 
في مؤآسسات ذيت هدف) كافت  أيا 

م اثل.
يملقر يالجت اعي):)45)شاآع فرنسا،)

شقة آقم)8،)أكديل،)يلرلاط.
مدة يلشركة):)99)سنة يبتديء)من)

تاآيخ تسجالها في يلسجل يلتجاآي.
حدد) (: يالجت اعي) يلرأس ال 
دآهم) (111.111 آأس ال يلشركة في)
فئة) من  حصة  (1111 على) مقسم 

111)دآهم للحصة موزعة كالتالي):
يلساد يلغريفي سعاد)1111)حصة.

يلتساي1):)عين يلساد يلغريفي سعاد،)
يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة   حامل 

آقم)K232618)مسي1 للشركة.
يلسنة يالجت اعاة):)تبتدئ يلسنة)
كل) من  يناير  فاتح  من  يالجت اعاة 
31)ديس 10 من ففس) سنة وتنتهي في)

يلسنة.

بنسبة) يالحتفاظ  بعد  (: يألآلاح)
يلباقي) ي نح  يلقافوني  لالحتااط  (%5

لصاحب يلشركة.
يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
يلقافوني ويلتسجال بالسجل يلتجاآي)
باملحك ة يلتجاآية بالرلاط تحت آقم)

155517)بتاآيخ)27)أكتولر)2121.
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 CENTRE ATLANTIQUE
 KENITRA DE FORMATION

PRIVE
SARL AU

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
آأس الها : 61.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : 15، شاآع يلحسن 
يلثاني، مركز يملعامالت، يلطابق 

يألول، يلقناطرة
يلسجل يلتجاآي آقم 62419

يستدآيك رطإ
بالجريدة) وق   رطإ  يستدآيك 
 27 بتاآيخ) (5687 عدد) يلرس اة 

أكتولر)2121.
عوض):

أسند إلى يلساد حسن) (: يلتساي1)
إيزيكي وإلى يلساد مح د بالوي.

يقرأ):
أسند إلى يلساد مح د) (: يلتساي1)

بالوي.
يلباقي بدون تغاي1.

535 P

IDYAN CONSTRUCTION
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

بشريك ويحد
آأس الها : 21.111 دآهم

إقامة ألاانس ديآفا S3، ع اآة 13، 
يلشقة 36، يلقناطرة

يلسجل يلتجاآي آقم 49417
تفويت حصص يجت اعاة

تعاين مسي1 جديد
ب قت�سى محضر يلج   يلعام يلغي1)
 IDYAN CONSTRUCTION لشركة)
يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 

بشريك ويحد،)تقرآ ما يلي):

مج وع) تفويت  على  يملصادقة 

211)حصة يجت اعاة) يلحصص أي)

ملك) في  للحصة  دآهم  (111 بقا ة)

لفائدة يلساد) يلساد ياسين إذبهي،)

يألري1) هذي  لاصبح  لحسن،) يلرييس 

 IDYAN بشركة) يلوحاد  يلشريك 

.CONSTRUCTION

يستقالة يلساد ياسين إذبهي من)

يلساد) وتعاين  يلشركة  تساي1  مهام 

يلوطناة) بطاقته  لحسن،) يلرييس 
بصفته مسي1 وحاد) (G651118 آقم)

للشركة وتخويله ج ا  يلصالحاات.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بالقناطرة يلسجل يلتجاآي)

آقم)49417.

536 P

AMRIR EXPRESS
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

بشريك ويحد
آأس الها : 111.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : شاآع مح د 

يلديوآي ومح د عبده، إقامة 

 كامالاا، يلطابق يلثاني، مكتب 
آقم 24، يلقناطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقناطرة،)تم وض  يلقافون يألسا�سي)

يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  لشركة 

بشريك))ويحد ذيت يملويصفات يلتالاة):

 AMRIR EXPRESS (: يلتس اة)

.SARL AU

ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 

يملسؤولاة يملحدودة بشريك ويحد.

مح د) شاآع  (: يالجت اعي) يملقر 

يلديوآي ومح د عبده،)إقامة كامالاا،)

يلطابق يلثاني،)مكتب آقم)24،)يلقناطرة.

موضوع يلشركة):)يملقاولة في فقل)

يملستخدمين.
آأس ال) حدد  (: يلشركة) آأس ال 

دآهم) (111.111 مبلغ) في  يلشركة 

يجت اعاة) حصة  (1111 إلى) مقسم 

بكاملها،) 111)دآهم للويحدة،) بقا ة)

مكتتبة،)وموزعة على يلشركاء)كالتالي):

يلساد يلحسين أمرير)1111)حصة.

يملدة):)99)سنة.

يلتساي1):)أسند إلى يلساد يلحسين)

أمرير.

يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  تم 

باملحك ة يالبتديئاة بالقناطرة تحت)

آقم)62911)بتاآيخ)21)أكتولر)2121.

537 P

OC TRANS
SARL AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

بشريك ويحد

تأسيس شركة
محرآ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

2121)تم) 26)أبريل) بالقناطرة بتاآيخ)

إنشاء)شركة ذيت مسؤولاة محدودة)

بشريك ويحد ذيت يلخاصاات يلتالاة):

.OC TRANS SARL AU(:(يالسم

ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 

مسؤولاة محدودة بشريك ويحد.

يملوضوع يالجت اعي):

مقاول فقل يألشخاص)؛

مقاول فقل يلبضائ .

يملدة):)99)سنة.

يملقر):)يألمي1ة اللة عائشة،)يلطابق)

(،19 آقم) مكتب  فضاء) يلثالث،)

يلقناطرة.

يلرأس ال):)111.111)دآهم مقس ة)

دآهم) (111 حصة من فئة) (1111 إلى)

للحصة يلويحدة.

 1111 شكري) عزيز  (: يلحصص)

حصة.

ك سي1) شكري  عزيز  (: يلتساي1)

للشركة ملدة غي1 محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

31)ديس 10 من كل سنة.

للشركة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 باملحك ة يالبتديئاة يلقناطرة بتاآيخ)

3)ماي)2121)تحت آقم)61419.

538 P
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GLOB CONTRAT
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

بشريك ويحد
آأس الها : 111.111 دآهم

يملقر يالجت اعي : 23، شاآع أفويل، 
ع اآة فلوآي 11، مكتب آقم 4، 

ما وزي، يلقناطرة
تحويل يملقر يالجت اعي

يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 
 2121 ماي) (6 بتاآيخ) يلعادي  يلغي1 
 GLOB CONTRAT SARL AU(لشركة

تقرآ ما يلي):
يملقر) تحويل  على  يملصادقة 
 يالجت اعي للشركة من يلعنوين يلقديم):)
(،11 ع اآة فلوآي) شاآع أفويل،) (،23

مكتب آقم)4،)ما وزي،)يلقناطرة.
زفقة يبن) (8 (: إلى يلعنوين يلجديد)
بطوطة وزفقة لبنان،)متجر آقم)11،)

يلقناطرة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بالقناطرة بتاآيخ)22)سبت 10)

2121)تحت آقم)88412.
539 P

 RM PRODUITS
 ALIMENTAIRES &

DISTRIBUTION
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

آأس الها : 111.111 دآهم
يملقر يالجت اعي : زيوية شاآع 

يالستقالل وشاآع يملر�سى، إقامة 
البي1ال A، مكتب آقم 8، يلقناطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقناطرة،)تم وض  يلقافون يألسا�سي)
لشركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة ذيت)

يملويصفات يلتالاة):
 RM PRODUITS (: يلتس اة)
 ALIMENTAIRES & DISTRIBUTION

.SARL
ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
شاآع) زيوية  (: يالجت اعي) يملقر 
إقامة) يملر�سى،) وشاآع  يالستقالل 

البي1ال)A،)مكتب آقم)8،)يلقناطرة.

يملويد) بائ   (: يلشركة) موضوع 
يلغذيئاة.

آأس ال) حدد  (: يلشركة) آأس ال 
دآهم) (111.111 مبلغ) في  يلشركة 
يجت اعاة) حصة  (1111 إلى) مقسم 
بكاملها،) 111)دآهم للويحدة،) بقا ة)

مكتتبة،)وموزعة على يلشركاء):
يلساد أنس آموش ويلساد آشاد)

ماتن.
يملدة):)99)سنة.

أسند إلى يلساد آشاد) (: يلتساي1)
متين.

يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  تم 
باملحك ة يالبتديئاة بالقناطرة تحت)
آقم)62795)بتاآيخ)13)أكتولر)2121.
540 P

FIDCONET SARL

STE MAL TRAV
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : GROUPE 2

 LOT DOMANIAUX SIDI YAHIA
GHARB

في) يملؤآخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
3)أكتولر)2121)تم تحرير ما يلي تبعا)

لل حضر):
فسخ يملساكنة تغاي1ها بعد يلكريء)
 2 مج وعة) (: يلعنوين) تغاي1  دون 
سادي يحي) (،9 آقم) يلديوآ يلجديد،)

يلغرب.
كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 
يلضبط باملحك ة يالبتديئاة بسادي)
 2121 فوف 10) (26 بتاآيخ) سلا ان 

تحت آقم)33579.
من أجل يملستخرج وإشاآة

541 P

2S TRANS BAB FES
شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

ب سي1 ويحد
حل شركة

مصادق) عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2117 يولاو) (24 بتاآيخ) علاه 
يلشركة عقد  فسخ  تم  بالقناطرة،)

 2S TRANS BAB FES يملس اة) (
(،43285 ذيت يلسجل يلتجاآي آقم)
53،)شاآع مح د) (: مقرها يالجت اعي)
طرف) من  يلقناطرة  يلخامس،)
يلشريكة يلوحادة وتم تعاين يلسادة)
حنان جد مصفاة للشركة يملذكوآة)
ب قر) يلتصفاة  مقر  وحدد  أعاله،)

يلشركة يملذكوآة أعاله.
كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 
يلضبط باملحك ة يالبتديئاة بالقناطرة)
تحت آقم)3941)بتاآيخ)14)يولاو)2121.

ب ثابة ومقت�سى
يملسي1

542 P

UNIVSOL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

بشريك ويحد
آأس الها : 111.111 دآهم

آقم 167، قصبة مهدية، إيريك، 
يلطابق يألآ�سي، يلقناطرة

يلسجل يلتجاآي آقم 61871
تفويت حصص يجت اعاة

وتغاي1 يلشكل يلقافوني للشركة
يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 
ذيت) شركة  (UNIVSOL لشركة)
ويحد،) بشريك  يملحدودة  يملسؤولاة 

تقرآ ما يلي):
يملصادقة على تفويت)911)حصة)
111)دآهم للحصة) يجت اعاة بقا ة)
أمين،) مح د  آزقي  يلساد  ملك  في 
لفائدة يلسادة فبالة يلبلاني،)لاصبح)

آأس ال يلشركة موزع كالتالي):
يلسادة فبالة يلبلاني)911)حصة)؛

 111 أمين) مح د  آزقي  يلساد 
حصة)؛

يملج وع)1111)حصة.
للشركة) يلقافوني  يلشكل  تغاي1 
من شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)
ذيت) شركة  إلى  ويحد  بشريك 

يملسؤولاة يملحدودة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بالقناطرة بتاآيخ)18)أكتولر)

2121)تحت آقم)88716.
543 P

STE ER-REYYABY SERVICE
SARL AU

 شركة ذيت مسؤولاة محدودة 
ذيت شريك ويحد

يملقر يالجت اعي : مكتب آقم 19، 
شاآع 24-26 يألمي1ة اللة عيشة، 

يلقناطرة
تأسيس شركة

 ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ
ومصحح) (2121 أغسطس) (26  
تصحاح) ب صالح  يإلمضاءيت 
تم) يلقناطرة،) ملدينة  يإلمضاءيت 
إعديد يلقافون يألسا�سي لشركة ذيت)
شريك) ذيت  يملحدودة  يملسؤولاة 

ويحد باملويصفات يلتالاة):
 STE ER-REYYABY(:(تس اة يلشركة

.SERVICE
ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 
يملسؤولاة يملحدودة ذيت شريك ويحد.
: مكتب  للشركة) يملقر يالجت اعي 
اللة  يألمي1ة   26-24 شاآع   ،19 آقم 

عيشة، يلقناطرة.
من) يلغرض  (: يالجت اعي) يلهدف 
أو) يملغرب بشكل مباشر  في  يلشركة 
لنفسها أو لغي1ها) سويء) غي1 مباشر،)

أو مساه ة في):
مقاول))فقل يملستخدمين)؛

مقاول فقل يلبضائ )؛
مقاول يألع ال يملتنوعة أو يلبناء)؛
يلع لاات) ج ا   عام  وبشكل 
يلصناعاة،) يملالاة،) يلتجاآية،)
ويلخدماتاة،) يلحرفاة  يلعقاآية،)
ويملرتبط) يلشركة  لحساب  ج اعها 
بشكل مباشر أو غي1 مباشر بالهدف)

يالجت اعي لتطوير يلشركة.
يملدة):)حددت مدة يلشركة في)99 

سنة منذ تاآيخ يلتأسيس.
آأس ال) حدد  (: يلشركة) آأس ال 
دآهم مقس ة) (111.111 يلشركة في)
على)1111)حصة من فئة)111)دآهم.
يلساد يلريابي رالد)111.111)دآهم)

1111)حصة يجت اعاة.
يلشركة):)حدد آأس ال يلشركة في)
 1111 دآهم مقس ة على) (111.111

حصة من فئة)111)دآهم.
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يلشركة يسي1ها يلساد) (: يلتساي1)
يلريابي رالد وذلك ملدة غي1 محددة.

يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
يالبتديئاة) باملحك ة  يلقافوني 
ملدينة) يلتجاآي  يلسجل  ب صلحة 
 2121 أكتولر) (25 بتاآيخ) يلقناطرة 

تحت آقم)62923.
لإليديع ويلباان

544 P

STE GOLD PANTHER
SARL

شركة ذيت مسؤولاة محدودة
يملقر يالجت اعي : مكتب آقم 19 

شاآع 24-26 شاآع يألمي1ة اللة عيشة 
- يلقناطرة
تأسيس

ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)
6)أكتولر)2121)ومصحح يإلمضاءيت)
ب صالح تصحاح يإلمضاءيت ملدينة)
يلقناطرة تم إعديد يلقافون يألسا�سي)
يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  لشركة 

باملويصفات يلتالاة):
 STE GOLD (: يلشركة) تس اة 

.PANTHER
شركة) (: يلشكل يلقافوني للشركة)

ذيت يملسؤولاة يملحدودة.
 19 : مكتب آقم  يملقر يالجت اعي)
شاآع 24-26 شاآع يألمي1ة اللة عيشة 

- يلقناطرة.
من) يلغرض  (: يالجت اعي) يلهدف 
مباشر) بشكل  يملغرب  في   يلشركة 
أو غي1 مباشر سويء)لنفسها أو لغي1ها)

أو مساه ة في):
يالستي1يد) في  وساط  أو  تاجر 

ويلتصدير.
وساط في يلتجاآة.

يلع لاات) ج ا   عام  وبشكل 
يلصناعاة،) يملالاة،) يلتجاآية،)
ويلخدماتاة،) يلحرفاة،) يلعقاآية،)
ويملرتبط) يلشركة،) لحساب  ج اعها 
بشكل مباشر أو غي1 مباشر بالهدف)

يالجت اعي لتطوير يلشركة.
يملدة):)حددت مدة يلشركة في)99 

سنة منذ تاآيخ يلتأسيس.

يلرأس ال):)حدد آأس ال يلشركة)

على) مقس ة  دآهم  (111.111 في)

1111)حصة من فئة)111)دآهم):

 51.111 (: بلكوش) منال  يلسادة 

دآهم):)511)حصة يجت اعاة.

يلهدى) فوآ  بلكوش  يلسادة 

حصة) (511 (: دآهم) (51.111  :

يجت اعاة.

يلتساي1):)يلشركة يسي1ها يلسادة)

بلكوش منال وذلك ملدة غي1 محددة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع 
يالبتديئاة ب صلحة يلسجل يلتجاآي)

أكتولر) (27 بتاآيخ) يلقناطرة  ملدينة 

2121)تحت آقم)62967.
لإليديع يلباان

545 P

STE FOTEM
SARL

شركة ذيت مسؤولاة محدودة

يملقر يالجت اعي : مكتب آقم 19 

شاآع 24-26 شاآع يألمي1ة اللة عيشة 

- يلقناطرة

تأسيس
مؤآخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

ومصحح) (2121 سبت 10) (23 بتاآيخ)

تصحاح) ب صالح  يإلمضاءيت 

تم) يلقناطرة  ملدينة  يإلمضاءيت 

إعديد يلقافون يألسا�سي لشركة ذيت)

باملويصفات) يملحدودة  يملسؤولاة 

يلتالاة):

.STE FOTEM(:(تس اة يلشركة

شركة) (: يلشكل يلقافوني للشركة)

ذيت يملسؤولاة يملحدودة.

 19 : مكتب آقم  يملقر يالجت اعي)

شاآع 24-26 شاآع يألمي1ة اللة عيشة 

- يلقناطرة.

من) يلغرض  (: يالجت اعي) يلهدف 

مباشر بشكل  يملغرب  في   يلشركة 

)أو غي1 مباشر سويء)لنفسها أو لغي1ها)

أو مساه ة في):

مقاول يلت1كابات يلكهرلائاة.

مقاول يألع ال يملتنوعة أو يلبناء.

مقاول فقل يلبضائ .

يلع لاات) ج ا   عام  وبشكل 

يلصناعاة،) يملالاة،) يلتجاآية،)

ويلخدماتاة،) يلحرفاة،) يلعقاآية،)

ويملرتبط) يلشركة،) لحساب  ج اعها 

بشكل مباشر أو غي1 مباشر بالهدف)

يالجت اعي لتطوير يلشركة.

في يلشركة  مدة  حددت  (:  يملدة)

 99)سنة منذ تاآيخ يلتأسيس.

يلرأس ال):)حدد آأس ال يلشركة)

على) مقس ة  دآهم  (111.111 في)

1111)حصة من فئة)111)دآهم):

 51.111 (: يلساد يلفقي1 يلجااللي)

دآهم):)511)حصة يجت اعاة.

 51.111 (: يح د) عولاة  يلساد 

دآهم):)511)حصة يجت اعاة.

يلشركة يسي1ها يلساد) (: يلتساي1)

عولاة يح د وذلك ملدة غي1 محددة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع 
يالبتديئاة ب صلحة يلسجل يلتجاآي)

أكتولر) (28 بتاآيخ) يلقناطرة  ملدينة 

2121)تحت آقم)62987.
لإليديع يلباان

546 P

 GOLD 59 ACCESSOIRES

AUTO
SARL AU

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة بشريك وحاد

محرآ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2121 سبت 10) (13 بالقناطرة بتاآيخ)

مسؤولاة) ذيت  شركة  إنشاء) تم 

ذيت) وحاد  بشريك  محدودة 

يلخاصاات يلتالاة):

 GOLD 59 (: يلشركة) تس اة 

.ACCESSOIRES AUTO SARL AU

شركة) (: يلشكل يلقافوني للشركة)

بشريك) محدودة  مسؤولاة  ذيت 

وحاد.

تاجر) (: يالجت اعي) يملوضوع 

يكسيسويآيت وغااآ يلسااآيت.

مقاول فقل يلبضائ .

يملدة):)99)سنة.

يملقر):) يلقناطرة.

دآهم) (111.111 (: يلرأس ال)
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

111)دآهم للحصة يلويحدة.
يلحصص)):)ياسين توفاق):)1.111 

حصة.
ك سي1) توفاق  ياسين  (: يلتساي1)

للشركة ملدة غي1 محدودة.
من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

31)ديس 10 من كل سنة.
تم يإليديع يلقافوني باملحك ة) (- (I
 29 بتاآيخ) يلقناطرة  يالبتديئاة 

سبت 10)2121)تحت آقم)62485.
547 P

AM GOLDَ
SARL AU

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 
بشريك وحاد

يملقر يالجت اعي : 45 زفقة مح د 
عبدو شقة آقم 4 يلقناطرة

يلسجل يلتجاآي آقم 51515 
يلقناطرة

يلحل يملبكر للشركة
يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 
 AM GOLD لشركة) يلعادي  غي1 

SARL AU)تقرآ ما يلي):
يملبكر) يلحل  على  يملصادقة 

للشركة.
يلحلام) عبد  يلساد  تعاين 

يمقدمي،)بصفته مصفي للشركة.
يلشركة) تصفاة  مقر  تحديد 

بالعنوين يلتالي):
45)زفقة مح د عبدو شقة آقم)4 

يلقناطرة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة يلقناطرة بتاآيخ)14)أكتولر)

2121)تحت آقم)88671.
548 P

 RACHIK DE COMMERCE ET
TRAVAUX

SARL AU
ب قت�سى يلعقد يلعرفي يملحرآ في)
(،2121 أكتولر) (27 بتاآيخ) يلقناطرة 
يألسا�سي) يلقافون  على  يالتفاق  تم 

لشركة ذيت يلخصائص يلتالاة):
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 RACHIK DE (: يلتس اة)
 COMMERCE ET TRAVAUX SARL

.AU
ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
يلغرض):)أع ال متنوعة.

أع ال يلتن اة ويلتج عات.
يستي1يد يلبضائ  وتصديرها.

أبو) شاآع  (48 (: يالجت اعي) يملركز 
 -  2 بكر يلصديق إقامة إي ان مكتب)

يلقناطرة.
دآهم) (111.111 (: يلرأس ال)
1.111)حصة يجت اعاة) مقس ة إلى)

بقا ة)111)دآهم للحصة يلويحدة.
يلسنة يالجت اعاة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديس 10 من كل سنة.
5)%)يالحتااطي يلقافوني) (: يألآلاح)

ويلباقي بعد يملديولة.
لتساي1) قافوفاا  عين  (: يلتساي1)
ك سي1) محدودة  غي1  وملدة  يلشركة 
 MOHAMMED يلساد) وحاد 

.RACHIK
يملحك ة) في  يلشركة  تسجال  تم 
 28 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)62973.
549 P

STE ABD ZN TRANS
SARL AU

ب قت�سى يلعقد يلعرفي يملحرآ في)
(،2121 أكتولر) (27 بتاآيخ) يلقناطرة 
يألسا�سي) يلقافون  على  يالتفاق  تم 

لشركة ذيت يلخصائص يلتالاة):
.STE ABD ZN TRANS(:(يلتس اة
ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
يلغرض):)يلنقل يلشخ�سي.

أبو) شاآع  (48 (: يالجت اعي) يملركز 
 -  2 بكر يلصديق إقامة إي ان مكتب)

يلقناطرة.
دآهم) (111.111 (: يلرأس ال)
1.111)حصة يجت اعاة) مقس ة إلى)

بقا ة)111)دآهم للحصة يلويحدة.
يلسنة يالجت اعاة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديس 10 من كل سنة.

5)%)يالحتااطي يلقافوني) (: يألآلاح)
ويلباقي بعد يملديولة.

لتساي1) قافوفاا  عين  (: يلتساي1)
ك سي1) محدودة  غي1  وملدة  يلشركة 
 ABDELJBAR يلساد) وحاد 

.ZOUINAT
يملحك ة) في  يلشركة  تسجال  تم 
 28 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)62995.
550 P

شركة فريديبرو  ش.ذ.م.م.
تأسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بالديآ)
يلباضاء)بتاآيخ)12)أغسطس)2121،)
لشركة) يألسا�سي  يلقافون  وض   تم 
محدودة يملسؤولاة ذيت يلخصائص)

يلتالاة):
فريدي10و) شركة  (: يلتس اة)

ش.ذ.م.م.
يستي1يد) (: يالجت اعي) يلهدف 
يلفويكه) وتسويق  وتوزي   وتصدير 

ويلخضرويت.
يلع لاات) ج ا   عام،) وبشكل 
وغي1) ويلعقاآية  ويلتجاآية  يملالاة 
يلعقاآيد باملغرب أو بالخاآج ويلتي من)
شأنها أن تساعد على يكت ال يلهدف)

أعاله.
يملقر يالجت اعي)):)12،)زفقة ساآية)
حي) (،3 يلشقة) (،3 يلطابق) بن زفام،)

يلنخال،)يلديآ يلباضاء.)
آأس ال) حدد  (: يلشركة) آأس ال 
دآهم مقس ة) (111.111 يلشركة في)
على)1111)حصة من فئة)111)دآهم)

للحصة،)كلها من فصيب):
يلساد بلبكري مح د):)251)حصة)؛
يلساد بلبكري سعد):)251)حصة)؛

 251 (: سلوى) بلبكري  يلسادة 
حصة)؛

 251 (: سناء) ( بلبكري) يلسادة 
حصة.

من) يلشركة  تسي1  (: يلتساي1)
مح د) بلبكري  يلساد  طرف 
ويلسادة مخططاآ لطافة م  أوس )
يلصالحاات للع ل فاابة عن يلشركة)

لفت1ة غي1 محددة.

يلسنة يالجت اعاة):)تبتدئ يلسنة)
يالجت اعاة من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديس 10 من كل سنة.
من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)

يلتسجال بالسجل يلتجاآي.
باملركز) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
في) يلجهوي لالستث اآ بالديآ يلباضاء)
8)سبت 10)2121)تحت آقم)515353.

رالصة من أجل يلنشر
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SOCIETE GHR BENNES 
SARL

شركة ذيت مسؤولاة محدودة
تأسيس يلشركة

في)) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) تحرير  تم  (،31/19/2121

يألسا�سي حاث تقرآ ما يلي):
 SOCIETE GHR (: يلشركة) يسم 

.BENNES SARL
يلهدف):)تصنا ،)يلعناية ويلصاافة)
لل قطوآيت،)ويلخزيفات وج ا  أفويع)

يلصناديق يلحديدية.
ويألصناف) يلغااآ  قط   تجاآة 
ويمللحقات يملتعلقة بالهدف يألسا�سي.)
»يلح د) إقامة) ( (44 قطعة) (: يملقر)
 3 يلطابق) يلكابي1  عرست  (»19

يملعاآيف يلديآ يلباضاء.)
دآهم)) (111.111 (: يلرأس ال)
مقسم على)1111)حصة مقس ة على)

يلشكل يلتالي):
 151 (: للساد زعدين �سي مح د)

حصة)؛
للساد دآدوش علي):)151)حصة)؛
للساد يلرياحي ك ال):)461)حصة)؛

(: إيناس) ففيسة  يلرياحي  للسادة 
241)حصة.

يملدة):)99)سنة.
مح د) ألرياحي  يلساد  (: يلتساي1)

مسي1 للشركة ملدة غي1 محدودة.
باملحك ة)) يلقافوني  يإليديع  تم 
بتاآيخ)) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

26/11/2121)تحت آقم)797714.
يلسجل يلتجاآي آقم)521141.

552 P

SOCIETE BEN PETROL
 SARL

شركة ذيت مسؤولاة محدودة  
تأسيس يلشركة

في)) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) تحرير  تم  (،13/11/2121

يألسا�سي حاث تقرآ ما يلي):
 SOCIETE BEN (: يلشركة) يسم 

.PETROL SARL
يلهدف):)أع ال يإلشاآيت يألفقاة)
وعروض) يلطرق  ملعديت  ويلع ودية 
يإلعالفات))ويبثاث يلحضري وتطوير)

يملساحات)؛
يلوقود) (– يلكازويل) ولا   شريء)
يلتشحام) زيوت  (– يلوقود) زيت  (–

ومشتقاته)؛
للسل )) ويلدولي  يلوطني  يلنقل 

لنفسها وللغي1.
يستي1يد و تصدير.

ع اآة)) يلتقدم  مج وعة  (: يملقر)
»H2-17«)يلطابق)2)سادي يل10فو�سي))

يلديآ يلباضاء.)
دآهم)) (111.111 (: يلرأس ال)
مقسم على)1111)حصة مقس ة على)

يلشكل يلتالي):
للساد بنع ر أمين):))411))حصة.

للساد مرفوق ح زة):)611)حصة.
يملدة):)99)سنة.

يلتساي1):)يلساد بنع ر أمين مسي1)
للشركة ملدة غي1 محدودة.

باملحك ة)) يلقافوني  يإليديع  تم 
بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

26/11/2121)تحت آقم):797716.
يلسجل يلتجاآي آقم)521145.
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 LES GRAND TRAVAUX DE  
SIGNALISATION –LGTS

SARL
شركة ذيت مسؤولاة محدودة  

تأسيس يلشركة
في)) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) تحرير  تم  (،13/11/2121

يألسا�سي حاث تقرآ ما يلي):
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 LES GRAND (: يلشركة) يسم 

   TRAVAUX DE SIGNALISATION

.- LGTS - SARL

يلهدف):)أع ال يإلشاآيت يألفقاة)

وعروض) يلطرق  ملعديت  ويلع ودية 

يإلعالفات ويبثاث يلحضري وتطوير)

يملساحات)؛

يإلشاآيت) يلغااآ  قط   تجاآة 

ويلعالمات يألفقاة ويلع ودية)؛

يلغااآ) قط   وتصدير  يستي1يد 

يألفقاة) ( ويلعالمات) يإلشاآيت 

ويلع ودية).
بوج عة)) زفقة ص10ي  (12 (: يملقر)

يلرقم)6)يلديآ يلباضاء.

دآهم) (211.111 (: يلرأس ال)

مقسم على)2111)حصة مقس ة على)

يلشكل يلتالي):

)للساد بنع ر أمين):)1211))حصة.

للساد مرفوق ح زة):)811)حصة.

يملد):)99)سنة.

يلتساي1):)يلساد بنع ر أمين مسي1)

للشركة ملدة غي1 محدودة.

باملحك ة)) يلقافوني  يإليديع  تم 

بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

26/11/2121)تحت آقم):797715.

يلسجل يلتجاآي آقم)521143.

554 P

UNIQUE SHOES
SARL AU

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة ذيت شريك وحاد

في مؤآخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم إيديع يلقافون) (،2121 أكتولر) (6

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يلتأسي�سي 

وذيت) وحاد  شريك  ذيت  يملحدودة 

يمل يزيت يلتالاة):

يلتس اة):)شوز ش.ذ.م.م.)ش.و.

سويء) يلشركة  هدف  (: يلهدف)

أو) لحسابها  بالخاآج  أو  باملغرب 

لحساب يلغي1):

ويلصنادل) يألحذية  با   شريء)

بالج لة ويلتقساط.

يلع لاات) ج ا   عامة،) ولصفة 
يملنقولة،) يلصناعاة،) يلتجاآية،)
لها) ي كن  يلتي  يملالاة  يلعقاآية،)
غي1) أو  مباشرة  بصفة  يالآتباط 
مباشرة باألهديف يملذكوآة أعاله أو)

أن تساهم في تن اة يلشركة.
زفقة) (،151 (: يالجت اعي) يملقر 
يلجهة) (2 يلطابق) زيد  يبن  أسامة 

يليسرى)G)يملعاآيف يلديآ يلباضاء.
من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)

تأسيسها يلنهائي.
يلرأس ال) (: يالجت اعي) يلرأس ال 
دآهم) (111.111 يالجت اعي محدد في)
يجت اعاة) حصة  (1111 إلى) مقسم 
من فئة)111)دآهم للويحدة،)مكتتبة)

ومحرآة بالكامل موزعة لفائدة):
 1111 (: يلكطاوي) مح د  يلساد 

حصة يجت اعاة.
يملج وع):)1111)حصة يجت اعاة.
يلسنة يالجت اعاة):)تبتدئ يلسنة)
يالجت اعاة من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديس 10.
تم تعاين يلساد مح د) (: يلتساي1)
يلكطاوي ك سي1 وحاد للشركة ملدة)

غي1 محدودة.
بالسجل) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلتجاآي 
أكتولر) (12 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ 

2121)تحت آقم)519199.
ملخص قصد يلنشر
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شركة كلوبال ساني
تأسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بالديآ)
يلباضاء)بتاآيخ)24)سبت 10)2121،)تم)

تأسيس شركة باملويصفات يلتالاة):
ذيت) يملسؤولاة  محدودة  شركة 

يلشريك يلوحاد.
يلتس اة):)كلولال ساني.

ملتقى) (115 (: يالجت اعي) يملقر 
مصطفى يملعاني و)11)يناير يلطابق)3 

شقة)16)يلديآ يلباضاء.
يستي1يد) با ،) (: يلهدف يالجت اعي)

وتصدير يلعقاقي1 ومويد يلسافتي1.

يلتساي1):)مغني مح د.

دآهم) (111.111 (: يلرأس ال)

مقسم إلى)1111)حصة من فئة)111 

يلوحاد) يلشريك  إلى  مسندة  دآهم 

مغني مح د.

يملدة):)99)سنة.

كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 

بالديآ) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

 2121 أكتولر) (11 بتاآيخ) يلباضاء)

تحت آقم)795962.

يلتجاآي) بالسجل  يلتسجال  تم 

تحت آقم)518915.

556 P

شركة بارا بوتونسيال ميدكال
تأسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بالديآ)

يلباضاء)بتاآيخ)27)سبت 10)2121،)تم)

تأسيس شركة باملويصفات يلتالاة):

ذيت) يملسؤولاة  محدودة  شركة 

يلشريك يلوحاد.

يلتس اة):)باآي بوتونساال مادكال.

يلتجاآي) يملركز  (: يالجت اعي) يملقر 

بكر) أبو  شاآع  (18 آقم) يلخي1  باب 

يلديآ) معروف  سادي  يلقادآي 

يلباضاء.

با  يملنتجات) (: يلهدف يالجت اعي)

يلشبه طباة))باآي فاآما�سي).

يلتساي1):)يلزيديني عبد يلهادي.

دآهم) (111.111 (: يلرأس ال)

مقسم إلى)1111)حصة من فئة)111 

يلوحاد) يلشريك  إلى  مسندة  دآهم 

يلساد يلزيديني عبد يلهادي.

يملدة):)99)سنة.

كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 

بالديآ) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

 2121 أكتولر) (11 بتاآيخ) يلباضاء)

تحت آقم)795965.

يلتجاآي) بالسجل  يلتسجال  تم 

تحت آقم)518917.

557 P

شركة كواليتي بويز
تأسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بالديآ)

يلباضاء)بتاآيخ)27)سبت 10)2121،)تم)

تأسيس شركة باملويصفات يلتالاة):

شركة محدودة يملسؤولاة.

يلتس اة):)كويلاتي بويز.
11)زفقة يلحرية) (: يملقر يالجت اعي)

يلطابق)3)شقة)5)يلديآ يلباضاء.

يملويد) با   (: يالجت اعي) يلهدف 

يلتعبئة) ومنتوجات  يلغذيئاة 

ويلتغلاف.

يلتساي1):)يملعروفي مريم.

دآهم) (111.111 (: يلرأس ال)

مقسم إلى)1111)حصة من فئة)111 

دآهم.

يملدة):)99)سنة.

كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 

بالديآ) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

 2121 أكتولر) (12 بتاآيخ) يلباضاء)

تحت آقم)796129.
يلتجاآي) بالسجل  يلتسجال  تم 

تحت آقم)519147.
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 Sté CENTRE D’AFFAIRE

INTELAKA
تأسيس شركة

تغاي1 مدير شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة إلى شريك ويحد

في) مؤآخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إيديع  تم  (،13-16-2121

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يلتأسي�سي 

يملحدودة))وذيت يمل يزيت يلتالاة):

 Sté CENTRE (: يلتس اة)

.D’AFFAIRE INTELAKA

يلشركات ويلع ل) إنشاء) (: يلهدف)

ملفات) وتجهيز  ويلضريبي  يلقافوني 

ويلتدآيب) ويالستث اآ  يلت ويل 

ويملشوآة.
آوجي) زفقة  (3 (: يالجت اعي) يملقر 

يلطابق يلسفلي) (2 دولال يلشقة آقم)

بالديآ يلباضاء.
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من تاآيخ) 99)سنة يبتديء) (: يملدة) (
تأسيسها يلنهائي.

يلرأس ال) (: يالجت اعي) يلرأس ال 
يالجت اعي محدد))في)111.111)دآهم.)
يلسنة يالجت اعاة):)تبتدئ يلسنة)
يالجت اعاة من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديس 10.
يلتساي1):)تم تعاينه مسي1ي للشركة)

ملدة غي1 محدودة.
حاملة) متوكل  فاط ة  يلسادة 
 QA161882 آقم) يلوطناة  للبطاقة 
يلعام) يلج    محضر  ألحكام  وفقا 
يملسي1) وتعاين  لتعديل  يلعادي  غي1 

يلجديد.
بالسجل) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلتجاآي 
بالديآ يلباضاء)بتاآيخ)13-17-2121،)
786679)وقاد في يلسجل) تحت آقم)

يلتحلالي تحت آقم)25998.
ملخص قصد يلنشر

559 P

شركة براز أدفونتير
شركة ذيت مسؤولاة محدودة

آأس الها : 51.111 دآهم
يملقر يالجت اعي : ع لاة معطى هللا 

آقم 318 مكتب آقم 3 يلطابق يلثاني 
يسكجوآ مريكش

ب قت�سى يلعقد يلعرفي بتاآيخ)21 
يلقويفين) تقرآوض   (،2121 سبت 10)
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يملؤسسة 
بالخصائص) تت يز  ويلتي  محدودة 

يلتالاة):
يلتس اة):)بريز أدفوفتي1.

ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 
مسؤولاة محدودة.

كريء،) يستي1يد،) شريء،) (: موضوع)
إصالح يلدآيجات يلناآية)؛

با  يألكسسويآيت)؛
تنظام مناسبات مرتبطة بنشاط)

يلدآيجات يلناآية)؛
يلع لاات) ج ا   عامة،) ولصفة 
يملالاة ويلتجاآية ويلصناعاة ويملالاة)
بصلة) ترتبط  قد  يلتي  ويلعقاآية 
مباشرة أو غي1 مباشرة بغرض يلشركة)
وأي غرض مشابه أو ملحق قد يساهم)

في تطويرها.

يملقر يالجت اعي):)ع لاة معطى هللا)
آقم)318)مكتب آقم)3)يلطابق يلثاني)

يسكجوآ مريكش.
يملدة):)99)سنة.

51.111)دآهم مجزئة) (: يلرأس ال)
فئة) من  يجت اعاة  حصة  (511 إلى)

111)دآهم للويحدة.
يتم تساي1 يلشركة من) (: يلتساي1)
طرف يلساد أوآيلاان كاآيون ويلساد)

جاوم كافرو.
يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
يلقافوني لدى كتابة يلضبط يملحك ة)
أكتولر) (15 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128594.
يلسجل يلتجاآي آقم)119517.

560 P

 JASAK IMMO  SARL
  ICE : 002829330000052

- RC : 505653-
TEL/FAX : 0522 75 06 48

تأسيس شركة
مؤآخ) عرفـي  عقد  مقت�سى 
يلقافون) إيديع  تم  في16/15/2121)
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يلتأسي�سي 

يملحدودة))و ذيت يمل يزيت يلتالاة:
JASAK IMMO  SARL(:(يلتس اة

أع ال) منعش عقاآي.) ( (: يلهدف)
بناء)متنوعة.)يلتجاآة يلعامة.

عقبة بن) (، (23 (: يملقر يالجت اعي)
فاف )،)يلحي يملح دي)،)يلديآ يلباضاء.
من تاآيخ) 99)سنة يبتديء) (: ( يملدة)

تأسيسها يلنهائي.
يلرأس ال) (: يلرأس ال يالجت اعي) (
.100.000،00 في) ( يالجت اعي محدد)
حصة) (1111 إلى) مقسم  دآهم 
111.دآهم) ( فئة) من  يجت اعاة 
للويحدة،)مكتتبة و محرآة بالكامل و)

موزعة لفائدة):
سهم) (251 يلساد يجويلة سعاد)

.(25٪(
يلساد عبادي عبد يللطاف)251 

سهم))25٪).
سهم) (251 جحا ك ال) (/ يلساد) (

.(25٪(

سهم) (125 أنس) يالعرج  يلساد  (
.(12.5٪(

سهم) (125 يلساد سالكي جالل) (
 .(12.5٪(

يلسنة يالجت اعاة):)تبتدئ يلسنة)
يالجت اعاة من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديس 10.
يلتساي1):)تم تعاين يلساد سالكى)

جالل..مسي1ي للشركة
بالسجل) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلتجاآي لدى يملحك ة يلتجاآية بالديآ)
(،.14/16/2121 بتاآيخ) يلباضاء،)

تحت آقم781263.
ملخص قصد يلنشر

561 P

SERVECES  AUTOS 185
d’associé unique

 SARL 
يلسجل يلتجاآي 468517

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إيديع  تم  (2121 يولاو) (21
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يلتأسي�سي 

يملحدودة ذيت يمل يزيت يلتالاة):
 SERVECE AUTOS (: يلتس اة)

185 d’associé unique
في) يلغرض من يلشركة  (: يلهدف)

ج ا  يلبلدين هو تنفاذ مايلي):
مصلح ماكافاكي.

يملقر يالجت اعي):)مج وعة ج زفقة)
185)آقم)12)يأللفة يلديآ يلباضاء.

من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)
تأسيسها يلنهائي.

يلرأس ال) (: يالجت اعي) يلرأس ال 
يالجت اعي محدد في)51.111)دآهم.

يلسنة يالجت اعاة):)تبتدئ يلسنة)
يالجت اعاة من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديس 10.
يلتساي1):)تم تعاين يلساد مريوش)

عبد يلكريم مسي1ي للشركة.
بالسجل) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلتجاآي 
أغسطس) (11 بتاآيخ) بالديآ يلباضاء)

2121)تحت آقم)742362.
ملخص قصد يلنشر

562 P

PERFECT LIFT  S.A.R.L
تأسيس شركةذيت مسؤولاة 

محدودة
ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ في يلديآ)
تم) (21/19/2121 بتاآيخ) يلباضاء)
تحرير يلقافون يألسا�سي لشركة ذيت)
يملقومات) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلتالاة):)
(»PERFECT LIFT« (: يلتس اة)

ش.م.م.
يلهدف):)يلغرض من يلشركة:)

تصنا  وتركاب وإصالح وتسويق)
يملصاعد وأبويب يملصاعد وملحقاتها؛
ويلصاافة) يلت1كاب  أع ال 
لل صاعد) ويإلصالح  ويلتحديث 

ويألبويب يبلاة؛
با  وتوزي  يملستلزمات ويملعديت)

يلخاصة باملصاعد؛
يستي1يدوتصنا  وتسويق يملعديت)

يلصناعاة وغي1ها)؛
يالستي1يد ويلتصدير؛

مركز يألع ال أ) (: يملقر يالجت اعي)
زيوية شاآع مح د) مح د يلخامس،)
يلخامس وزفقة أل10ت يألول،)يلطابق)
يلديآ) آقم913) مكتب  يلتاس ،)

يلباضاء.
يوم) من  يبتديء) سنة  (99 يملدة:)

تأسيسها.
آأس) يبلغ  (: يالجت اعي) يلرأس ال 
وهي) 111.111دآهم.) يلشركة) مال 
بقا ة) سهم  (1111 إلى) مقس ة 
يالكتتاب) تم  للسهم،) دآهم  (111
بالكامل) مدفوعة  بالكامل،) فيها 

ومخصصة للشركاء.
سهم) (211 ماماد) مختاآ  يلساد 

21.111)دآهم
 211 يل10همي) يلغني  عبد  يلساد 

سهم)21.111)دآهم)
سهم)  311  Fatih ACAR يلساد)

31.111)دآهم
.311  .HasanAKYÜZ يلساد)

سهم)31.111)دآهم)
يعادل عدد يألسهم يملكوفة لرأس)

مال يلشركة)1111)سهم.
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تساي1 يلشركة من طرف) (: يإلديآة)
ويلساد يل10همي  يلغني  عبد  يلساد 

Fatih ACAR
بعد رصم يالحتااطات) (: يألآلاح)
منح) ي كن  ويلقافوفاة،) يلنظاماة 

يلرلح يلصافي للشركاء.
يلقافوني) يإليديع  تم 
بالشركة) يملتعلقة  لج اعاملحاضر 
بالديآ) لالستث اآ  يلجهوي  باملركز 
في) يلشركة  سجلت  وقد  يلباضاء)
يلتجاآية) باملحك ة  يلتجاآي  يلسجل 

بالديآ يلباضاء)تحت آقم518437 
مقتطف من يجل يإلشهاآ

563 P

BEST  TRUST
SARL AU

ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ في يلديآ)
يلباضاء))بتاآيخ)31)سبت 10)2121)تم)
وض  يلقافون يألسا�سي لشركة ذيت)
يملسؤولاة يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

.BEST  TRUST(:(يلتس اة
 IMPORT ET (: يلهدف يالجت اعي)

.EXPORT
يملقر يالجت اعي):)5،)شاآع عبد هللا)
بن ياسين ع اآة بلادون طابق)5)آقم)

5)يلديآ يلباضاء.
من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)

يلتأسيس.
في) محدد  يلرأس ال  (: يلرأس ال)
 1111 إلى) مقس ة  دآهم  (111.111
للحصة) دآهم  (111 فئة) من  حصة 
يلويحدة ج اعها محرآة ومسندة إلى)

يلشريك):
يلساد يسامة يفروغ.

يلقافوني) لالحتااط  (5% (: يألآلاح)
سويء) يلشركاء) تقدير  ويلباقي حسب 

يوزع أو ينقل.
يلتساي1):)تم تعاين يلساد ك سي1)

للشركة ملدة غي1 محدودة.
يسامة يفروغ.

بالسجل) يلشركة  تسجال  تم 
آقم) تحت  يلباضاء) بالديآ  يلتجاآي 

797119)بتاآيخ)21)أكتولر)2121.
باان مختصر

564 P

ZH ELECTRO
شركة محدودة يملسؤولاة ذيت 

شريك ويحد
بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
 ZH« تأسيس) تم  (13/19/2121
محدودة) شركة  (»ELECTRO
ويحد) شريك  ذيت  يملسؤولاة 

رصائصها كالتالي:
»ZH ELECTRO«(:(يلتس اة

يلغرض):)تجاآة يملويد يإللكت1وفاة)
يملقر يالجت اعي):)يلديآ يلباضاء،)5 
يلسعادة زفقة)7)حي يلقدس يلطابق)2 

يلشقة)4)سادي يل10فو�سي.
يملدة):)99)سنة يبتدءي من تسجالها)

يلنهائي بالسجل يلتجاآي.
آأس الها يلتجاآي):)111.111دآهم)
مقس ة إلى)1111)حصة من فئة)111 

دآهم موزعة كالتالي):
 1111 زهي1) يلح اد  عبد  يلساد 

حصة
مج وع يلحصص)1111)حصة)

زهي1) يلح اد  عبد  يلساد 
111.111)دآهم

 111.111 (: يلحصص) مج وع 
دآهم)

عبد) يلساد  تعاين  تم  (: يإلديآة)
م ) للشركة  مسي1ي  زهي1  يلح اد 

إمضاء)منفرد))
من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

31)ديس 10 من كل سنة
كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 
بالديآ) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 
تحت) (2121/19/23 بتاآيخ) يلباضاء)

آقم)793715 
565 P

STE ESSALMI PARADIS«
SARL AU

تأسيس شركة
في)) مؤآخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إيديع  تم  (،27/19/2121
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يلتأسي�سي 
أمافة) في  ويحد  بشريك  يملحدودة 
بالديآ) يلتجاآية  لل حك ة  يلسجل 

يلباضاء)و ذيت يمل يزيت يلتالاة):
 STE ESSALMI« ( (: يلتس اة)

»PARADIS SARL AU

يملعديت) يستئجاآ  (: يلهدف)
يلصناعاة أو أدويت يبالت.

)مفاوض).)
)مقاول أع ال أو إنشاءيت متنوعة
شاآع) (26 (: يالجت اعي) يملقر  (
1)يلديآ) 3)يلطابق) مرس سلطان آقم)

يلباضاء
من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)

تأسيسها يلنهائي.
يلرأس ال) (: يالجت اعي) يلرأس ال 
يالجت اعي محدد))في))مئة ألف دآهم)
مقسم إلى)1111)حصة يجت اعاة من)
فئة))1111.دآهم للويحدة،)مكتتبة و)

محرآة بالكامل و موزعة لفائدة):
 1111 مح د) يلسالمي  يلساد  (

حصة)
يملج وع):))1111)حصة)

يلسنة يالجت اعاة):)تبتدئ يلسنة)
يالجت اعاة من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديس 10.
تم تعاين يلساد مدير) (: يلتساي1)
يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  يلشركة 

بشريك ويحد))
ولد) مح د  يلسالمي  يلساد 
في1968،)من جنساة يملغرلاة)،)حامل)
 A565531(آقم يلبطاقة يلوطناة آقم
 12 13)بلوك) مقام في ديقامة يلريف)

ع اآة)17)شقة)12)ت اآة
بالسجل) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلتجاآي 
بالديآ يلباضاء،)بتاآيخ)2121/11/16 

تحت آقم))518411
ملخص قصد يلنشر

566 P

 STE ESSOULOUAN«
IMMOBILIER

SARL AU
تأسيس شركة

في)) مؤآخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إيديع  تم  (،2121/19/24
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يلتأسي�سي 
أمافة) في  ويحد  بشريك  يملحدودة 
بالديآ) يلتجاآية  لل حك ة  يلسجل 

يلباضاء)و ذيت يمل يزيت يلتالاة):

 STE ESSOULOUAN«((:(يلتس اة

»IMMOBILIER SARL AU

يلهدف):)مباني يملطوآين يلعقاآيين

مقاول أع ال أو إنشاءيت متنوعة.

مرس) شاآع  (26: يالجت اعي) يملقر 

يلديآ) (1 يلطابق) (3 آقم) سلطان 

يلباضاء

من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)

تأسيسها يلنهائي.

يلرأس ال) (: يالجت اعي) يلرأس ال 

يالجت اعي محدد))في))مئة ألف دآهم)

مقسم إلى)1111)حصة يجت اعاة من)

فئة))1111.دآهم للويحدة،)مكتتبة و)

محرآة بالكامل و موزعة لفائدة):

يلساد يحيى شهاد)1111)حصة

يملج وع):))1111)حصة)

يلسنة يالجت اعاة):)تبتدئ يلسنة)

يالجت اعاة من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديس 10.

تم تعاين يلساد مدير) (: يلتساي1)

يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  يلشركة 

بشريك ويحد))

ولد) شهاد  يحيى  يلساد 

جنساة) من  في24/12/1992،)

يملغرلاة،)حامل آقم يلبطاقة يلوطناة)

مقام في دويآ ييملعازة) (I685762 آقم)

يل0زيزة يمالد يعيش بني مالل

بالسجل) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلتجاآي 

بالديآ يلباضاء،)بتاآيخ)2121/11/14 

تحت آقم)518139
ملخص قصد يلنشر

567 P

STE OUADIA IMMOBILIER 
 SARL AU

تأسيس شركة
في)) مؤآخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إيديع  تم  (،2121/19/24

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يلتأسي�سي 

أمافة) في  ويحد  بشريك  يملحدودة 

بالديآ) يلتجاآية  لل حك ة  يلسجل 

يلباضاء)و ذيت يمل يزيت يلتالاة:
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 STE OUADIA« (: يلتس اة)

»IMMOBILIER SARL AU

يلهدف):)مباني يملطوآين يلعقاآيين

مقاول أع ال أو إنشاءيت متنوعة.

مرس) شاآع  (26: يالجت اعي) يملقر 

يلديآ) (1 يلطابق) (3 آقم) سلطان 

يلباضاء

من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)

تأسيسها يلنهائي.

يلرأس ال) (: يلرأس ال يالجت اعي) (

يالجت اعي محدد))في))مئة ألف دآهم)

مقسم إلى)1111)حصة يجت اعاة من)

فئة))1111.دآهم للويحدة،)مكتتبة و)

محرآة بالكامل و موزعة لفائدة):

)يلساد بودة ودي )1111)حصة)

يملج وع:))1111)حصة)

يلسنة يالجت اعاة):)تبتدئ يلسنة)

يالجت اعاة من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديس 10.

تم تعاين يلساد مدير) (: يلتساي1)

يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  يلشركة 

بشريك ويحد))

في) ولد  ودي   بودة  يلساد 

11/17/1997،)من جنساة يملغرلاة،)

آقم) يلوطناة  يلبطاقة  آقم  حامل 

مقام في دويآ يوالد يلغالم) (I729433

يل0زيزة يمالد يعيش بني مالل

بالسجل) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلتجاآي 

بالديآ يلباضاء،)بتاآيخ)2121/11/16 

تحت آقم)518137 .
ملخص قصد يلنشر

568 P

STE SELVIA ENERGY
 SARL AU

تأسيس
في)) مؤآخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إيديع  تم  (،27/19/2121

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يلتأسي�سي 

أمافة) في  ويحد  بشريك  يملحدودة 

بالديآ) يلتجاآية  لل حك ة  يلسجل 

يلباضاء)و ذيت يمل يزيت يلتالاة:

 STE SELVIA« (: يلتس اة)
»ENERGY SARL AU

يملعديت) يستئجاآ  ( (: يلهدف) (
يلصناعاة أو أدويت يبالت.

)مفاوض).)
إنشاءيت) أو  أع ال  مقاول  (

متنوعة.
شاآع مرس) (26 (: يملقر يالجت اعي)
يلديآ) (1 يلطابق) (3 آقم) سلطان 

يلباضاء
من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)

تأسيسها يلنهائي.
يلرأس ال) (: يالجت اعي) يلرأس ال 
يالجت اعي محدد))في))مئة ألف دآهم)
مقسم إلى)1111)حصة يجت اعاة من)
فئة))1111.دآهم للويحدة،)مكتتبة و)

محرآة بالكامل و موزعة لفائدة):
 1111 يلبستاني) توفاق  يلساد 

حصة)
يملج وع):))1111)حصة)

)يلسنة يالجت اعاة):)تبتدئ يلسنة)
يالجت اعاة من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديس 10.
تم تعاين يلساد مدير) (: يلتساي1)
يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  يلشركة 

بشريك ويحد))
ولد) ( توفاق) يالبستاني  يلساد 
جنساة) من  في28/12/1975،)
يملغرلاة)،)حامل آقم يلبطاقة يلوطناة)
آقم)BH136895)مقام في حي يملسي1ة)

2)زفقة)33)آقم)8)يلديآ يلباضاء
بالسجل) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلتجاآي لدى يملحك ة يلتجاآية بالديآ)
يلباضاء،)بتاآيخ))16/11/2121)تحت)

آقم)).518413
ملخص قصد يلنشر

569 P

GOLAA DATTES
SARL AU

آأس الها : 111.111 دآهم
مقرها يالجت اعي : 332، شاآع 
يبريهام يلروديني إقامة آيحان 

يلطابق 5 آقم 21 معاآيف يلديآ 
يلباضاء

يلسجل يلتجاآي 521293

تأسيس
ب وجب عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)
فاتح أكتولر)2121)تم تأسيس شركة)
يلشريك) ذيت  يملسؤولاة  محدودة 

يلوحاد ذيت يملويصفات يلتالاة):
 GOLAA DATTES (: يلتس اة)

.SARL AU
يملويد  وتصدير  يستي1يد   : يلهدف 

يألولاة.
يملدة : 99 سنة.

يلسنة يالجت اعاة : من فاتح يناير 
إلى 31 ديس 10 من كل سنة.

شاآع   ،332  : يالجت اعي  مقرها 
آيحان  إقامة  يلروديني  يبريهام 
يلديآ  معاآيف   21 آقم   5 يلطابق 

يلباضاء.
آأس ال  تحديد  تم   : يملال  آأس 
يلشركة في 111.111 دآهم مقس ة 
بقا ة  يجت اعاة  حصة   1111 إلى 
111 دآهم للحصة مكتتبة ومحرآة 

بالكامل.
يلتساي1 : تم تعاين يلساد فاصر 
غي1  ملدة  وحاد  ك سي1  يبريهام  بن 

محددة م  أوس  يلصالحاات.
ويلتسجال  يلقافوني  يإليديع  تم 
بالسجل يلتجاآي باملحك ة يلتجاآية 
فوف 10   26 بتاآيخ  يلباضاء  بالديآ 
يلسجل   797616 آقم  تحت   2121

يلتجاآي : 521293.
لإلشاآة ويلباان

570 P

SOURCE CAR
SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
آأس ال يلشركة : 511.111 دآهم

تأسيس شركة
في مؤآخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

 RE1332211129(،2121(10 16)سبت
تم إيديع يلقافون يلتأسي�سي لشركة)
وذيت) يملحدودة  يملسؤولاة  ذيت 

يمل يزيت يلتالاة):
SOURCE CAR SARL(:(يلتس اة

ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 
يملسؤولاة يملحدودة.

بدون) يلسااآيت  كريء) (: يلهدف)

سائق.

يلسالم) حي  (: يالجت اعي) يملقر 

يلشطر)6)يلرقم)55)سطات.

من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)

تأسيسها يلنهائي.

يقوم يلشركاء)بتقديم يملساه ات)

فقدي وهي):

 251.111 ياسين) أصوف  يلساد 

دآهم.

يلساد أمرير عبد يلعزيز)251.111 

دآهم.

أو في يملج وع):)511.111)دآهم.

يملقابلة) يألمويل  دف   تم 

لل ساه ات يلنقدية يملذكوآة أعاله)

في حسابات يلشركة.

يلرأس ال) (: يالجت اعي) يلرأس ال 

دآهم) (511.111 يالجت اعي محدد في)

يجت اعاة) حصة  (5111 إلى) مقسم 

من فئة)111)دآهم للويحدة،)مكتتبة)

ومحرآة بالكامل وموزعة لفائدة):

 2511 ياسين) أصوف  يلساد 

حصة.

 2511 يلعزيز) عبد  أمرير  يلساد 

حصة.

أو في يملج وع):)5111)حصة.

يلسنة يالجت اعاة):)تبتدئ يلسنة)

يالجت اعاة من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديس 10.

يلساد) تعاين  تم  (: يلتساي1)

 15 بوسالم ح اد مغربي من مويلاد)

-)دويآ) 1995،)مقام في زيكوآة) أبريل)

ت دآوست تنسافت حامل يلبطاقة)

مسي1ي) (PB313396 آقم) يلوطناة 

للشركة.

بالسجل) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة) يملحك ة  لدى  يلتجاآي 

(،(2121 27)سبت 10) بسطات،)بتاآيخ)

تحت آقم)6711.
ملخص قصد يلنشر
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HANI BAT
تأسيس شركة

في) مؤآخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) وض   تم  (2121/11/15

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يلتأسي�سي 

يملحدودة بشريك وحاد ذيت يمل يزيت)

يلتالاة):

 HANI BAT:(يلتس اة

يلهدف):)صباغة يلبنايات و يلتزيين.
ساحة شاآل) (17: يملقريالجت اعي)

يلساب ،) يلطابق  (2 يلشقة) فاكول 

يلديآيلباضاء

من تاآيخ) 99)سنة يبتديء) ( (: يملدة)

تأسيسها يلنهائي.

يلرأس ال) (: يالجت اعي) يلرأس ال 

في100.000،00  محدد  يالجت اعي 

حصة) (1.111 إلى) مقسم  دآهم 

دآهم) (111 فئة) من  يجت اعاة 

بالكامل) و محرآة  مكتتبة  للويحدة،)

يلساد) يلوحاد  للشريك  ومخصصة 
زهي1هاني.

يلسنة) :تبتدئ  يلسنةيالجت اعاة)

يالجت اعاة من فاتح يناير وتنتهي في)

31ديس 10.

يلسادزهي1) تعاين  تم  (: يلتساي1)

يلوطناة آقم) للبطاقة  يلحامل  هاني 

للشركة) مسي1ي وحادي  (WA229819

ملدة غي1 محدودة.

بالسجل) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآي لدى يملحك ة يلتجاآية بالديآ)

يلباضاء،)بتاآيخ21/11/2121،)تحت)
آقم797211.

ملخص قصد يلنشر
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 RAMONIRA  AGRI

DEVELOPPEMENT
شركة ذيت يملسؤلاة يملحدودة 

تأسيس 
مسجل) عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم) (،2121/19/16 بتاآيخ) ب10شاد 

ـ) لشركة) يالسا�سي  يلقافون  وض  

ش.م.م)ـ)ذيت يملويصفات يلتالاة)):

 RAMONIRA AGRI (: يلتس اة)
DEVELOPPEMENT

ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 
يملسؤلاة يملحدودة)

يلرقم) يلكافوني  (: يإلجت اعي) يملقر 
12)يلطابق)12)يلدآوة برشاد)

وإفتاج) يلت1باة  (: يلشركة) موضوع 
يلفالحي)

آأس ال) حدد  (: يلشركة) آأس ال 
دآهم) (111.111 مبلغ) في  يلشركة 
يجت اعاة) حصة  (1111 إلى) مقسم 
محرآة) (، دآهم للويحدة) (111 بقا ة)
بكاملها،)مكتبة و موزعة على يلشركاء)

كالتالي):
يلساد مح د زيات:)811)حصة

 211 (: رلدون) نسا ة  يلسادة 
حصة

يلساد مح د زيات) ( عين) يلتسي1:)
ك سي1 وحاد لشركة))

يملدة):)99)سنة
من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

31)دس 10
يلتجاآي) بالسجل  يلتقااد  تم 
تحت) ب10شاد  يإلبتديئاة  باملحك ة 

يلرقم)1261)بتاآيخ)2121/11/12
573 P

ATLAS LASER
شركة ذيت مسؤولاة محدودة

آأس الها : 111.111 دآهم
يملقر يالجت اعي : يلديآ يلباضاء، 13 
زفقة يح د يملجاطي، إقامة لي ألب، 

يلطابق يألول، آقم 8، يملعاآيف
تأسيس يلشركة

ب قت�سى عقد عرفي حرآ بالديآ)
 2121 أغسطس) (4 بتاآيخ) يلباضاء)
وض  يلقافون يألسا�سي لشركة ذيت)

مسؤولاة محدودة.
ATLAS LASER)شركة) (: يلتس اة)

ذيت مسؤولاة محدودة.
يملوضوع عامل يملطبعة،)يلطباعة)

يلحجرية.
يلباضاء،) يلديآ  (: يملقر يالجت اعي)
13)زفقة يح د يملجاطي،)إقامة لي ألب،)

يلطابق يألول،)آقم)8،)يملعاآيف.

يوم) من  يبتديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلتأسيس.

 111.111 في) حدد  (: يملال) آأس 
من) حصة  (1111 إلى) مقسم  دآهم 
مسجلة) للويحدة  دآهم  (111 قا ة)

كلها وموزعة كالتالي):
يلساد يملهدي مساال)811)حصة)؛
يلسادة ملااء)يبريهامي)111)حصة)؛

يلساد يونس ملرك)111)حصة.
يملهدي) يلساد  عين  (: يلتساي1)
يبريهامي) ملااء) يلسادة  مساال،)
ك سي1ين) ملرك  يونس  ويلساد 

للشركة وذلك ملدة غي1 محدودة.
بكتابة) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
بالديآ) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 
 2121 سبت 10) (29 بتاآيخ) يلباضاء)
تحت آقم)794515)وآقم)5175358 

للسجل يلتجاآي.
للخالصة ويإلشهاآ

574 P

ISLAH DE BATIMENT
شركة محدودة يملسؤولاة
آأس الها : 111.111 دآهم

مقرها يالجت اعي : 13، زفقة أح د 
يملجاطي طابق 1 آقم 8 يملعاآيف 

يلديآ يلباضاء
RC(N° 520295

ب قت�سى عقد عرفي محرآ بالديآ)
تم) (2121 أكتولر) (6 بتاآيخ) يلباضاء)
يملسؤولاة) محدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص يلتالاة):
 ISLAH DE (: يلتس اة)

.BATIMENT
ذيت) شركة  (: يلقافوفاة) يلصفة 

يملسؤولاة يملحدودة.
يلهدف يالجت اعي):)أشغال يلبناء.

13،)زفقة أح د) (: يملقر يالجت اعي)
يملعاآيف) (8 آقم) (1 طابق) يملجاطي 

يلديآ يلباضاء.
يملدة):)99)سنة.

دآهم) (111.111 (: يملال) آأس 
يجت اعيى) حصة  (1111 ل) مقس ة 
مكتتبة) للحصة  دآهم  (111 بقا ة)
إلى) (1 م) ومرق ة  بالكامل  ومحرآة 

1111)موزعة ك ا يلي):

يلساد سعاد يلهندية)511)حصة.
يلساد آشاد بريمي)511)حصة.

يلسنة يالجت اعاة):)من فاتح يناير)
إلى)31)ديس 10 من كل سنة.

يلتساي1):)تم تعاين سعاد يلهندية)
ملدة) للشركة  بريمي مسي1ين  وآشاد 

غي1 محدودة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
بتاآيخ يلباضاء) للديآ   يلتجاآية 
27)أكتولر)2121)تحت آقم)797755.

لإلشاآة ويلباان
يملسي1

575 P

  BJ  EURAFRIC PARTNERS
SARL

تأسيس شركة
مؤآخ) عرفـي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إيديع  تم  في11/11/2121،)
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يلتأسي�سي 

يملحدودة.))و ذيت يمل يزيت يلتالاة:
 BJ EURAFRIC (: يلتس اة)

PARTNERS SARL
يلهدف):)يلغرض من يلشركة هو):)
يالستشاآيت يإلديآية،)يالستشاآيت في)
،)آق نة يلع لاات) يلتنظام ويلتحول)
يملعلومات،) فظم  من  ويلتحول 
يإلست1يتاجاة،) يإلستشاآيت 
ويالستحويذ) يالفدماج  يستشاآيت 
سي1) فظم  إديآة  يلشركات،) ،ت ويل 
يلع ل))BPO)،)ردمات أع ال آرر.)
مك ل) نشاط  أي  (، عامة) ولصفة 

لغرض يلشركة.
باب) شاآع  (3 (: يالجت اعي) يملقر 
يلطابق يألول) إقامة س،) (، يملنصوآ)

مكتب آقم)3)-)يلديآ يلباضاء.
من تاآيخ) سنة يبتديء) (99 (: يملدة)

تأسيسها يلنهائي.
يلرأس ال) (: يالجت اعي) يلرأس ال 
يالجت اعي محدد))في)211.111)دآهم)
يلسنة يالجت اعاة):)تبتدئ يلسنة)
يالجت اعاة من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديس 10.
)يلتساي1):)تم تعاين يلساد بلقادي)
مح د ويلساد جوهري شريف مسي1ي)

للشركة.
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بالسجل) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلتجاآي لدى يملحك ة يلتجاآية بالديآ)
(،.28/11/2121 ( بتاآيخ) يلباضاء،)

تحت آقم521493.
ملخص قصد يلنشر
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IT ROAD CONSULTING
تأسيس

ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بالديآ)
2112)تم) 19)فوف 10) بتاآيخ) يلباضاء)

تأسيس شركة باملويصفات يلتالاة):
 IT ROAD (: يلتس اة)

.CONSULTING
يملقر يالجت اعي):)18،)زفقة يلحبشة)

يلطابق)2)يلرقم)3)يلديآ يلباضاء.
 CONSEIL DE(:(يلهدف يالجت اعي

.GESTION
يلشكل يلقافوني):)ش.م.م.

يلرأس ال):)1111.111)دآهم.
يلتساي1):)آشاد آصاني.

يملركز يلجهوي) (: يإليديع يلقافوني)
لالستث اآ بالديآ يلباضاء.

يلسنة يالجت اعاة):)من فاتح يناير)
إلى)31)ديس 10.

يملدة):)99)سنة.
يلسجل يلتجاآي):)271633.

577 P

ATLAS CAPITAL BOURSE
شركة يملساه ة  برأس ال 

15.111.111.11 دآهم
 يملقر: 88 زفقة يملريك�سي

 يلديآ يلباضاء
-RC 105787 يلديآ يلباضاء

IF : 100 6051
تحديث يلنظام يألسا�سي 

بتاآيخ راص  عقد  نهاية   في 
يلج  ) قرآ  (،2121 سبت 10) (24  
 3 يملادة) مويءمة  يالستثنائي  يلعام 
م ) يلديرلي  يلنظام  من  )يلهدف))
يملويد) (، (19-14 يلقافون آقم) أحكام 
17))مجلس يإلديآة))،)23))يملديوالت.)
)صالحاات (24 (، يإلديآة)) مجلس 

)مسؤولاة) (29 (، يإلديآة)) مجلس   
م ) يلديرلي  يلنظام  من  يملديرين))
من) (52 ويملادة) (21-19 يلقافون آقم)
م ) يألآلاح)) )توزي   يلديرلي) يلنظام 

يألحكام من يلقافون آقم)95-17)؛
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

26/11/2121)برقم)797644.
578 P

”SILVER HIDE MAROC“
بتاآيخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
شركة) قام شركاء) (2121 سبت 10) (6
يملتويجدة) ( (SILVER HIDE MAROC
ب)3،)زفقة يلصنولر يلطابق)4،)شقة)
يلسجل) ذيت  يلباضاء،) يلديآ  (12
يلتجاآي آقم)463947)بوض  محضر)
بالقريآيت) يالستثنائي  يلعام  للج   

يلتالاة.
يلحصص) يفتقال  (/ با )

يالجت اعاة.
يرتااآ شريك جديد.

)تعاين يلساد مطهر حسين بشي1)
آقم) يإلقامة  لبطاقة  يلحامل  يلت1كي 
كثاني مسي1 م  توقا ) ( (BW11545Y

يجت اعي مشت1ك.
)تحاين يلنظام يألسا�سي.

بكتابة) تم  يلقافوني  يإليديع 
بالديآ) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 
بتاآيخ) (794226 تحت آقم) يلباضاء)

.27/19/2121
يإلديآة)

579 P

 SOCIETE LES JARDINS DES
IRIS
SARL

AU(CAPITAL(DE 1.000.000 DHS
RCN° 442109
تغاي1 يلتس اة

يلعام) يلج    ملحضر  وفقا 
أكتولر) (2 بتاآيخ) يملنعقد  يالستثنائي 
2121)قرآ يلشركاء)تغاي1 يلتس اة من)
 lhaj ouahid(إلى(les jardins des iris
لذلك) وفقا  (mohamed elmeskini
يلقافون) من  (2 يملادة) تعديل  سيتم 

يألسا�سي للشركة.

يلقافوفاة) يإلجريءيت  تنفاذ  تم 

يلباضاء) للديآ  يلتجاآية  باملحك ة 

تحت آقم)35969.

580 P

H2 IMMOBILER
مؤآخ) يستثنائي  قريآ  ب وجب 

 2121 يولاوز) ( فاتح) يوم  باسفي 

ومسجل بنفس يملدينة قرآت شركة)

H2 IMMOBILIER)شركة ذيت يملهام)

 2.260.000,00 يملحدودة وآأس الها)

يقامة) في  يلرئي�سي  يملقر  ذيت  دآهم 

يطلس ساحة مح د يلخامس يلطابق)

يسفي) يلجديدة  يملدينة  (9 يلرقم) (2

ما يلي):)

ب بلغ)) يلرأس ال  في  يلزيادة  (•

لرفعه) دآهم  (1.940.000,00

إلى) دآهم  (2.260.000,00 من)

بإنشاء) وذلك  دآهم  (4.200.000,00

دآهم) (111 فئة) من  حصة  (19411

للويحدة.

من يلقافون) 6و7) تعديل يملويد) (•

يألسا�سي للشركة.

إعادة صااغة يلنظام يألسا�سي) (•

للشركة.

يلقافوني) ياليديع  :تم  ياليديع)

لدى يملحك ة يالبتديئاة بأسفي يوم)

26/11/2121)تحت آقم)2476.

581 P

 MIMOUNA RIADS PALACE
يلزيادة في يلرأس ال

مؤآخ) يستثنائي  قريآ  ب وجب 

يولاو) فاتح  يوم  يلباضاء) بالديآ 

2121)ومسجل بنفس يملدينة قرآت)

 MIMOUNA RIADS (: شركة)

PALACE)شركة ذيت يملهام يملحدودة)

وآأس الها)521.111)دآهم ذيت يملقر)

يلصناعي سادي) يلحي  (: في) يلرئي�سي 

يلديآ) (12 آقم) تاملنست  معروف 

يلباضاء)ما يلي):)

ب بلغ) يلرأس ال  في  يلزيادة  (•
من) لرفعه  دآهم  (1.111.111
 1.531.111 إلى) دآهم  (521.111
حصة) (11.111 بإنشاء) وذلك  دآهم 

من فئة)111)دآهم للويحدة.
من يلقافون) 6و7) تعديل يملويد) (•

يألسا�سي للشركة.
إعادة صااغة يلنظام يألسا�سي) (•

للشركة.
ياليديع):)تم ياليديع يلقافوني لدى)
يلتجاآية) باملحك ة  يلضبط  كتابة 
بالديآ يلباضاء)يوم)25)أكتولر)2121 

و تحت آقم)797456.
582 P

ELECTRO INDUSTRIE
ب وجب عقد عرفي مؤآخ بالديآ)
 2121 يوفاو) (17 يوم) يلباضاء)
قرآت) يملدينة  بنفس  ومسجل 
 ELECTRO INDUSTRIE شركة)
أملحدودة) يملهام  ذيت  شركة 
ذيت) دآهم,) (11.111.111 وآأس الها)
 Rue Ben (,14 (: في) يلرئي�سي  يملقر 
 Ghazala (Ex Rue Bertrandon( -

Casablanca)ما يلي):)
 Eliahou يلساد) وفاة  (•

.TORDJMAN
•)عزله من منصبه ك سي1 للشركة)
بعد) (Eliahou TORDJMAN يلساد:)

وفاته.)
تعاين مسي1ين للشركة يلسادين:)
يلجنساة،) مغربي  ترج ان  دفاد 
يلحامل) (،1971 ماي) (18 من مويلاد)
آقم.) يلوطناة  يلتعريف  لبطاقة 

 BE545129
 آوزيت مرصاافوي مغرلاة يلجنساة،
يلحاملة) (،1946 ماآس) (9 من مويلاد)
آقم) يلوطناة  يلتعريف  لبطاقة 

.B44291
يإليديع):)تم يإليديع يلقافوني لدى)
يلتجاآية) باملحك ة  يلضبط  كتابة 
 2121 أكتولر) (14 يوم) بالباضاء)

وتحت آقم)796628.
للنشر ويلباان

583 P
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 ZOHAL VOYAGES
سجل تجاآي مريكش 84369

فقل عنوين فرع يلوكالة 
ينعقد) (2121 سبت 10) (15 بتاآيخ)
لشركة) عادي  يلغي1  يلعام  يلج   
ذيت مسؤولاة) لألسفاآ شركة  زحل 
محدودة حات ت ت يملصادقة على):)

يلوكالة من) فقل عنوين فرع  (- (1
يسكجوآ) (93 يوه) يسكجوآ  تجزئة 
 مريكش إلى يلعنوين يلجديد يلكائن ب):
يملركز يلتجاآي يملحاماد) (3 يملحاماد)

آقم)11)مريكش.
ع ر) يلساد  يستقالة  قبول  (- (2
يلاوسفي من تساي1 فرع شركة زحل)

لإلسفاآ ب ريكش.
3)-)تعاين يلساد طاآق حاني مسي1)
جديد لفرع يلوكالة ب ريكش ملدة غي1)

محددة.
4)-)إعطاء)صالحاة تساي1 يلحساب)
يلبنكي يلخاص بالفرع للساد طاآق)

حاني.
كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 
يلضبط باملحك ة يلتجاآية ب ريكش)
آقم) تحت  (2121 يناير) (19 بتاآيخ)

.119631
584 P

RAHMA CONSULTING
آح ة كونسالتين

شركـة محدودة يملسؤولاة بشريك 
وحاد آأس الها 531.111 دآهم

شاآع أبو بكر يلقادآي إقامة يألحفاد 
ع اآة E يلطابق 4 مكتب آقم 16 
سادي معروف يلديآ يلباضاء 

ب قت�سى مديولة يلج عاة يلعامة)
 2121 أكتولر) (6 بتاآيخ) يلغي1 عادية 
شركة) كونسالتين«) »آح ة  لشركة)
وحاد) بشريك  يملسؤولاة  محدودة 
قبل يلشريك يلوحاد يستقالة يلساد)

يملريني يونس.
أسند يلتساي1 ملدة غي1) (: يلتساي1)
يملطلقة) يلصالحاات  م   محددة 
لل سي1 يلوحاد يلساد يملريني يملهدي)
6)زفقة يلشريف يالدآي�سي حي) يملقام)

يلفرح)2)سطات.

يإلمضاء:)بالنسبة للعقود يملتعلقة)

به) عهد  للشركة  يإلديآية  بالوثائق 

لساد يملريني يملهدي.

تحديت يلقافون يألسا�سي للشركة

.LA MISE A JOUR DES STATUTS

يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع  (-

لدى) يلضبط  بكتابة  يلقافوني 

يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية  يملحك ة 

آقم) تحت  (2121 أكتولر) (26 بتاآيخ)

.797647
من أجل يلتخلاص ويإلشهاآ)

585 P

 GLOBAL ACCESS

DISTRICUTION
SARL

 LOTISSEMENT HAMZA RUE

 N° 72 MAGASIN(N° 15 SIDI

MAAROUF CASABLANCA

تفويت يلحصص يالجت اعاة
تحويل يلشركة ذيت مسؤولاة 

محدودة لشريك ويحد إلى شركة 
ذيت مسؤولاة محدودة لعدة شركاء

تعاين مسي1ين للشركة
فقل يملقر يالجت اعي للشركة

يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 

يالستثنائي بتاآيخ)2)سبت 10)2121)تم)

تقرير ما يلي):

تم يالتفاق على تفويت يلحصص)

يالجت اعاة بين):

 51 يفوت) بناني  مح د  يلساد 

م ) بناني،) آ�سى  يلساد  إلى  حصة 
يلقافون) من  (7 يلفصل) تعديل 

يألسا�سي.

تعاين يلساد مح د صالح بناني)

بناني ك سي1ين) ويلساد آضا صالح 

للشركة ملدة غي1 محدودة.
ّ
قرآ تحويل يلشركة ذيت مسؤولاة
 

شركة) إلى  ويحد  لشريك  محدودة 

ذيت مسؤولاة محدودة لعدة شركاء)

ففس) يالجت اعي،) يالسم  بنفس 

يملقر،)ففس يملوضوع وففس آأس ال)

يلشركة.

قرآ فقل يملقر يالجت اعي للشركة)
وملتقى) ياقوت  لال  شاآع  (61 من)
يلثاني) يلطابق  يملعاني  مصطفى 
يملركز يلتجاآي آياض يلديآ) (85 آقم)
 72 زفقة) ح زة  تجزئة  إلى  يلباضاء)
سادي معروف يلديآ) (15 محل آقم)
من) (4 يلفصل) تعديل  م   يلباضاء)

يلقافون يألسا�سي.
كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 
بالديآ) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 
 2121 أكتولر) (13 بتاآيخ) يلباضاء)

تحت آقم)796459.
586 P

أفيس موالي أح د)

مالك يالصل يلتجاآي آقم)94172.

يلكائن برقم)245)يلوحدة يلريبعة يلديوديات)

مريكش.)

فسخ عقد التسيير
فسخ) أفيس  أح د  موالي  قرآ 
ولين) بينه  يملوق   يلحر  يلتساي1 
وذلك) عادل  يوسف  موالي  يلساد 
يملؤآخ) يلتساي1  فسخ  عقد  بسبب 
يلتساي1) لعقد  (2121 أكتولر) (17 في)
 2113 ماآس) (29 يمل10م بانه ا بتاآيخ)
قابلة) في سنتين غي1  ويملحددة مدته 
للتجديد من فاتح أبريل)2113)وتنتهي)

في)31)ماآس)2115.
587 P

ابو هشيمة ش.ذ.م.م. 
» ABOHASHIMA « 

شــــركــة ذيت مـسؤولـاـة مـحدودة.
 يلرأس ال يإلجت اعي  : 100.000,00 

)مائة ألف دآهم)  
يملقر يإلجت اعي : ديآ يلسعادة 1 

ع اآة 117 يلطابق 3 آقم 3 
مريكش

 آقم يلسجل يلتجاآي 99225 
ب ريكش

ب قت�سى محضر يلج   يلعام) (- (I
يإلستثنائي يلذي تم عقده ب ريكش)
بتاآيخ)5)أكتولر)2121)صادق شركاء)
يبو هشا ة ش.ذ.م.م.)على يلتعديالت)

يلتالاة):)
(: تحويل يملقر يالجت اعاة يلى) (- (1
 3 117)يلطابق) 1)ع اآة) ديآ يلسعادة)

آقم)3 مريكش.

إلى) يملشت1ك  يلتوقا   تغاي1  (- (2
توقا  مستقل):

)-)يلساد إبريهام مصطفى مح د)
سعاد.

-)يلساد عز يلدين مصطفى مح د)
سعاد يبو هشا ة

-)يلساد عبد هللا مصطفى مح د)
سعاد أبو هشا ة.

مح د) مصطفى  ع اآ  يلساد  (-
سعاد أبو هشا ة.)بتوقا  مستقل.

بحاث يكون توقا  أحد يملسي1ين)
دون) للشركة  ملزم  أعاله  يملذكوآين 

يلحاجة إلى توقا  باقي يملساي1ين.)
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم  (- (II
يلضبط لل حك ة يلتجاآية ب ريكش)
2121)وذلك تحت) 15)أكتولر) بتاآيخ)

آقم)128565. 
588 P

 SOCIETE MARACANA شـركـة
 TRANS

شـ.م.م
يلرأسـ ـال 41.111.11 دآهــــم

يملـقـر يالجـتـ ـاعـي: حي يلجديد شاآع 
فلسطين آقم 21 جريدة 

يلعام) يلج    محضر  ب وجب 
أكتولر) (6 يالستثنائـي يملنعقد بتاآيـخ)

2121)تقرآ مـا يــلـي):)
مح د) آزوكي  يلساد  تعاين  (- (1

FH52956)ك سي1 للشركة.
تم ياليديع يلقافوني لدى يملحك ة)
أكتولر) (13 بتاآيخ) بوجدة  يلتجاآية 

2121)تـحـت عــدد)3552.
589 P

 LOTISSEMENT DE شركــة
L’AMITIE

 شركة محدودة يملسؤولاة 
بتاآيخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
مساه و) قرآ  (2121 ديس 10) (23  
 LOTISSEMENT DE شركة)
L’AMITIE)شركة محدودة يملسؤولاة)
دآهم) (111.111 آأس الها) يلبالغ 
بالديآ) يالجت اعي  مقرها  ويلكائن 
يلحي) (1 زفقة) مكرآ  (92 يلباضاء)

يلصناعي موالي آشاد،)ما يلي):
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ج ا ) هبة  على  يملصادقة  (-

166)حصة يمل تلكة من) (: يلحصص)

طرف يلساد ييلي أتااس في آأس ال)

سافدآين) يلسادة  لفائدة  يلشركة 

كاكون.)

ج ا ) هبة  على  يملصادقة  (-

167)حصة يمل تلكة من) (: يلحصص)

طرف يلساد ييلي ماآساافو في آأس ال)

يلشركة لفائدة يلسادة ييلين يلحريآ.

لرأس ال) يلجديد  يلتقسام  (-

دآهم) (111.111 ب) يملقدآ  يلشركة 

يملقسم إلى)1111)حصة من فئة)111 

دآهم للويحدة يملوزعة كالتالي):

 251 قرطاوي) سوفاان  يلساد  (

حصة.

 166 كاكون) سافدآين  يلسادة  (

حصة.

)يلسادة ييلين يلحريآ)167)حصة.

يلساد حايام كنافو)151)حصة.

 111 كنافو) مردو�سي  يلساد 

حصة.

 167 مكلوف) باطون  يلسادة 

حصة.

مج وع يلحصص))1111)حصة.

 4 بتاآيخ) عرفي  عقد  ول قت�سى 

شركة)) مساه و  قرآ  (2121 أكتولر)

،LOTISSEMENT DE L’AMITIE 

ما يلي):)

«مردو�سي) يملرحوم) وفاة  إعالن  (-

كنافو»)وتحويل حصصه يالجت اعاة)

للوآثة يلشرعاين.)

لرأس ال) يلجديد  يلتقسام  (-

يلشركة.

 251 قرطاوي) سوفاان  يلساد 

حصة.

 166 كاكون) سافدآين  يلسادة 

حصة.

)يلسادة ييلين يلحريآ)167)حصة.

يلساد حايام كنافو)151)حصة.

 111 أسريف) يلزوهرة  يلسادة 

حصة.

 167 مكلوف) باطون  يلسادة 

حصة.

مج وع يلحصص)1111)حصة.)

كتابة) لدى  يلقافوني  يإليديع  تم 
بالديآ) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 
 2121 أكتولر) (18 بتاآيخ) يلباضاء)

تحت آقم)797134.
590 P

 SOCIETE IMMOBILIERE
 TIDLI

شركة ذيت مسؤولاة محددة 
آأس الها 111.111 دآهم 

12 زفقة ص10ي بوج عة شقة 6 
يلديآيلباضاء 
إغالق ملحقة 

يلج عاة) مديولة  ب قت�سى  (- (I
يلعامة يلغي1 عادية بتاآيخ)13)أكتولر)
إغالق) يلوحاد  يلشريك  قرآ  (2121
 17B ملحقة يلشركة يلكائنة بالرقم)

شاآع الجي1وفد إقامة فدى يلباضاء.
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم  (-II
يلضبط باملحك ة يلتجاآية بالباضاء)
آقم) تحت  (2121 أكتولر) (27 بتاآيخ)

.797826
من أجل يلتخلاص ويإلشهاآ

591 P

 LE THEATRE D’OR
ش.م.م آأس الها 4.111.111 دآهم 
يلج عاة) مديولة  ب قت�سى  (-I
يلعامة يلغي1 يلعادية يملنعقدة بتاآيخ)
يلشركاء) قرآ  (2121 سبت 10) (22
يلتجاآية) يلتس اة  إضافة  باإلج اع 

.»RESTAURANT LE BOULOIR«
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم  (- (II
يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 
 2121 أكتولر) (26 بتاآيخ) بالباضاء)

تحت آقم)797719.
من أجل يلتخلاص ويإلشهاآ

592 P

AZ ICE SARLAU
فقل يملقر يلرئي�سي وتغاي1 يلنشاط

يلوحاد) يملساهم  قريآ  على  بناًء)
بتاآيخ)7)ديس 10)2121)،)تقرآ ما يلي:
•)فقل يملقر يلرئي�سي)7)زفقة سبتة)
مقر) (8 آقم) (2 يلطابق) آيمي  إقامة 

يإلقامة بالديآ يلباضاء.

 LES يإلقامة) يملح دية،) في 
E(آقم)21)إقامة(ORCHID2ES 3

•)تغاي1 يلنشاط:

مطاعم) (، يملشوية) (، يملطع ة) (- (

يللحوم)،)تجاآ يلس ك)،)يملشرولات)،

يبيس) صالة  (، يلشاي) غرفة  (- (

كريم)،)يملطاعم)،)يلباتزي)،

)-)يالستحويذ على مشاآكة مباشرة)

أو غي1 مباشرة في ج ا  يلشركات يلتي)

،)عن طريق إنشاء) لها غرض مشابه)

شركة)،)أو يملشاآكة في تكوينها أو زيادة)
أو عن) (، آأس مال يلشركات يلقائ ة)

يأللقاب أو) أو شريء) (، طريق يلرعاية)

يلحقوق يالجت اعاة أو غي1 ذلك.

،)ج ا  يملعامالت) -)وبشكل أعم) (

قد) يلتي  ويملنقولة  ويملالاة  يلتجاآية 

مباشر) غي1  أو  مباشر  بشكل  تتعلق 

يملحت ل) من  ويلتي  يلشركة  بهدف 

وكذلك) (، يلشركة) تطوير  تعزز  أن 

غي1) أو  يملباشرة  يملساه ات  ج ا  

(، بأي شكل من يألشكال) (، يملباشرة)

في يملؤسسات يلتي تسعى إلى تحقاق)

م اثل.)أو يألهديف ذيت يلصلة.

يلتجاآية) يملحك ة  في  يإليديع  تم 

تحت) (2121 يوفاو) (24 لل ح دية في)
في) يلشركة  وتم تسجال  (1484 آقم)

تحت) لل ح دية  يلتجاآي  يلسجل 
آقم)28443

593 P

انهاء عقد تسير حر 
 26 بتاآيخ) عرفي  عقد  ب وجب 

تم فسخ عقد تسي1) (2119 ديس 10)

حر بين يملوقعين أسفله يلساد قطابي)

يلثهامي حامل للبطاقة يلوطناة آقم

لألصل) مالك  بصفته  (BK16116

22)حي كومبطا) يلتجاآي يلكائن زفقة)
يملسجل تحت آقم يلسجل) (46 آقم)

تم) يلدي  (113471 آقم) يلتجاآي 

إنشاؤه في عام)1996.

ويلسادة يلسعديةمنتصر يلحاملة)

.B298695(للبطاقة يلوطناة آقم

594 P

HUMANONE
 S.A.R.L 

شركة ذيت مسؤولاة محدودة 
 آأس الها: 111.111 دآهم.

يملقر يالجت اعي : 26، شاآع مرس 
سلطان، يلطابق يألول، يلشقة آقم 

3 يلديآ يلباضاء
يلسجل يلتجاآي 489843

تغي1 مقر يلشركة
يلعام) يلج    محضر  ب وجب 
 يالستثـنائي يلـ ـنعــقد بـتـاآيـخ)14)سبت 10

 HUMANONE قرآت شركة) (2121
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ما يلي):
-)تغي1 مقر يلشركة إلى مكتب باآك،)
شاآع يعقوب يملنصوآ يلطابق يألول)

مكتب آقم)CIL(،4،)يلديآ يلباضاء.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (-
آقم) تحت  يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 
أكتولر) (14 بتاآيخ) وذلك  (796645

.2121
595 P

 MARCHICHE GLOBAL
 SOLUTIONS

 S.A.R.L
شركة ذيت مسؤولاة محدودة 
 آأس الها: 1.111.111 دآهم.

يملقر يالجت اعي : 31، شاآع ديود 
يلضاهي1، يلطابق يألول، آقم 1 

يملعاآيف يلديآ يلباضاء
يلسجل يلتجاآي 191713

تغي1 مقر يلشركة
يلعام) يلج    محضر  ب وجب 
 يالستثـنائي يلـ ـنعــقد بـتـاآيـخ)14)سبت 10

 MARCHICHE قرآت شركة) (2121
شركة ذيت) (GLOBAL SOLUTION

مسؤولاة محدودة ما يلي):
-)تغي1 مقر يلشركة إلى مكتب باآك،)
شاآع يعقوب يملنصوآ يلطابق يألول)

مكتب آقم)CIL(،4،)يلديآ يلباضاء.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (-
آقم) تحت  يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 
أكتولر) (14 بتاآيخ) وذلك  (796646

.2121
596 P
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« SIRA IMMO «
شركة ذيت مسؤولاة محدودة
آأس الها : 11.111.11 دآهم

يملقر يالجت اعي : مركز موآيش 39 
شاآع اللة يلااقوت يلديآ يلباضاء
يلسجل يلتجاآي آقم : 511133

يلزيادة في آأس ال يلشركة
ب وجب محضر يلج   يلعام) (/1
أكتولر) (5 بتاآيخ) يملنعقد  يالستثنائي 
قرت شركة سي1ي يي و شركة) (2121

ذيت مسؤولاة محدودة ما يلي):
من) يلشركة  يملال  آأس  زيادة 
 25( جديدي) سه ا  (51 إنشاء) رالل 
يلساد) من  لكل  للويحد)) سه ا 
ياسين) ويلساد  فاضف  بوشعاب 
فاضف ب ساه ة فقدية لزيادته من)
 15.111.11 إلى) دآهم  (11.111.11

دآهم.)
7)من يلنظام) و) (6 تعديل يملادتين)

يألسا�سي.
تعاين يلساد ياسين فاضف مديري)

ثالثا لفت1ة غي1 محددة.
يلنظام) من  (15 يملادة) تعديل 

يألسا�سي.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
آقم) تحت  يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 
أكتولر) (13 بتاآيخ) وذلك  (796486

.2121
597 P

CAROB INGREDIENTS
شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

لشريك وحاد
آأس الها: 91.111.11 دآهم.

يملقر يالجت اعي: 1175شاآع مح د 
يلسادس يقامـة فتح يلزهـر ع اآة 

17يلديآ يلباضاء.
يلسجل يلتجاآي آقم 451353

يلشركة يلزيادة في آأس ال
يلعام) يلج    محضر  ب وجب 
بـتـاآيـخ) يلـ ـنعــقد   يالستثـنائي 
شركة قرآت  (2121  /19/  11
شركة) (»(CAROB INGREDIENTS
لشريك) محدودة  مسؤولاة  ذيت 

وحاد)»)ما يلي):

من) يلشركة  يملال  آأس  زيادة 

91.111)دآهم إلي7.211.111)دآهم).)

ما ترتب على ذلك تعديل يلنظام)

يألسا�سي،

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (-

آقم) تحت  يلديآيلباضاء) يلتجاآية 

793146)وذلك تاآيخ)17/19/2121

598 P

DIGILOG
SARL

آأس يملال : 1،000،000.00 دآهم

يملكتب يلرئي�سي : 99 يقامة يلفجر 

تجزئة ساكان يملنوآ متجر 9 ب والد 

حدو ، يلديآ يلباضاء

يلت10ع باألسهم ويلقريآ يلج اعي 
للشركاء

يلج اعي) يلقريآ  أحكام  ب وجب 

(، (2121 أكتولر) (12 بتاآيخ) للشركاء)

 DIGILOG«« شركة) شركاء) يلتقى 

لهم) أبرمته  يلذي  باالتفاق  (SARL

يإلديآة):

بوفتاس) أيت  يلساد  يت10ع  (-

ب وجب) مصطفى وغي1 قابل لإللغاء)
يلض افات يلعادية للوقائ  ويلقافون)

(، فاهد) يلبع ري  يلسادة  يملوكله  إلى 

بقا ة يس اة) (
ً
سه ا (191 يلتي تقبل)

1111)دآهم لكل منها)،)تعود له) تبلغ)

في يلشركة.

(، أعاله) يمل نوح  للت10ع  فتاجة  (-

إعادة صااغة) يلشركاء) قرآ مج وع 

يلنظام يألسا�سي لتحديثه.

إيديع قافوني):تم يإليديع يلقافوني)

في يملحك ة يلتجاآية بالديآ يلباضاء)،)

في)26)أكتولر)2121)برقم)797727.

599 P

 ALL GLASS CAR

BOUCHAMANE
SARL

يلعادي) غي1  يلعام  للج    تبعا 

بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يملنعقد 

22/11/2121)ت ت يملويفقة على):

 ALL(« يلشركة) يسم  تغاي1  (: من)
(»((GLASS CAR BOUCHAMANE

)إلى)
 GLASS-MANUFACTURE  «

»MODERNE
-)توسا  هدف يلشركة إلى تصنا )

وإفتاج يلزجاج يألمامي ويلنويفذ
من) (3 و) (2 يلفصلين) تعديل  (-

يلقافون يألسا�سي للشركة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 
28/11/2121)تحت عدد)798136. . 
600 P

ELKA DISTRIB
تعديل شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة إلى شريك ويحد
يلج  ) محضر  مديوالت  حسب 
 ELKA DISTRIB««(يالستثنائي لشركة
SARL AU)بتاآيخ)13/7/2121)بالديآ)

يلباضاء)تقرآ):)
-)يستقالة يملسي1):)يستقالة يملدير)
مهامه) من  عث ان  مت سك  يلساد 
على) ويملويفقة  (، للشركة) ك سي1 
يالستقالة يملذكوآة ويملصادقة عليها)
 ELKA يلشركة) مسي1  أن  ويقرآ  (،
إلى) سُاعهد  (DISTRIB SARL AU
يعتباًآي) آيات  يلعلمي  يلسادة مجاتي 

من)13)يولاو)2121.
يلسجل) في  يلتعديل  إيديع  تم 
بتاآيخ) يلباضاء) للديآ  يلتجاآي 

12/11/2121)تحت آقم)35258.
601 P

الشركة املدنية العقارية 
 «VENUS«

تغاي1 يسم يلشركة
تغاي1 يلشكل يلقافوني للشركة

 إلى شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تغاي1 يملقر يالجت اعي

تلقته) توثاقي  عقد  ب قت�سى 
يألستاذة سناء)مهديوي،)موثقة بالديآ)
يولاو) (24 بتاآيخ) مؤآخ  يلباضاء،)
يلعادي) يلغي1  يلعام  للج    (،2121
(،»VENUS«(للشركة يملدفاة يلعقاآية

تقرآ ما يلي):

إلى) يلشركة  يسم  تغاي1 
»(VANSTORE «

تغاي1 يلشكل يلقافوني للشركة من)
شركة مدفاة عقاآية إلى شركة ذيت)

يملسؤولاة يملحدودة
تغاي1 يملقر يالجت اعي

ب قت�سى عقد عرفي للج   يلعام)
يوفاو) (13 في) مؤآخ  يلعادي  يلغي1 
للشركة يملذكوزة أعاله،)قرآ) (،2121
إلى) يالجت اعي  يملقر  تغاي1  يلشركاء)
يلعنوين يلتالي):)يلديآ يلباضاء،)شاآع)
(،9 لال ياقوت و زفقة يلعرعاآ ع اآة)
شقة) يلطابق يلريب ،) إقامة غاليس،)

.17
آقم) تحت  يلقافوني  يإليديع  تم 
يلتجاآي) سجل  تغاي1  م   (797218
يلباضاء،) بالديآ  يلتجاآية  باملحك ة 

بتاآيخ)21)أكتولر)2121.
لإليديع و يلنشر

602 P

EASYSTOCK
 SARL

يلسجل يلتجاآي :  472131 
بالديآ يلباضاء
تصفاة نهائاة 

يلعام) يلج    عقد  ب قت�سى 
 2121 9)أغسطس) يالستثنائي بتاآيخ)

قرآ لشركاء)للشركة ما يلي):
يلتصفاة يلنهائاة للشركة)-)

-)يلتشطاب على يلسجل يلتجاآي
)تم يلقاام باإليديع يلقافوني لدى)
يلتجاآية) باملحك ة  يلضبط  كتابة 
يكتولر) (14 بتاآيخ) بالديآ يلباضاء)

2121)تحت آقم)35696
ملخص من أجل يلنشر

603 P

 STE JAMJAMI
CONSTRUCTION

 S.A.R.L
يلتجاآي يلسجل 418235

يلحل يملسبق للشركة
مؤآخ) عرفي  عقد  ب وجب 
بتاآيخ) مسجل  و  يلباضاء) بالديآ 
محضر) تحرير  تم  (18/17/2121

يالستثنائي) يلعام  يلج    قريآيت 

للشركاء)حات تقرآ ما يلي):
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يلحل يملسبق للشركة

ج جامي) مح د  يلساد  تعاين 

آقم) يلوطناة  للبطاقة  يلحاملة 

.N27934

إس اعال) ولد  بدويآ  ويلساكن 

ي) يلباضاء) يلديآ  فويصر  بوعزة  ديآ 

ك صفي للشركة.)

مركز) (: يلتصفاة) مقر  تحديد 

يلرياض)61)،)زيوية شاآع اللة ياقوت)

يلطابق) (69 آقم) يملعاني  ومصطفى 

يلثاني بالديآ يلباضاء)

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يالبتديئاة 

13/18/2121)تحت آقم)788657 

 /418235 (: يلتجاآي) يلسجل 

بالديآ يلباضاء.

604 P

شركة او2ل انتركونتننتال

O2L INTERCONTINENTAL
حل مسبق

يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 

 2121 سبت 10) (21 بتاآيخ) يلعادي 

شركة) يفت1كوفتننتال،) يو2ل  لشركة 

يلشريك) ذيت  يملسؤولاة  محدودة 

دآهم) (111.111 آأس الها) يلوحاد 

يلحرية) زفقة  (11 ب) مقرها  ويلكائن 

يلباضاء) يلديآ  (5 شقة) (3 يلطابق)

تحت) يلتجاآي  بالسجل  ويملسجلة 

آقم)449243)تم تقرير ما يلي):

من) يلحل يملسبق للشركة يبتديء)

يلتاآيخ وتعاين مصف للشركة يلساد)

بنجعا يبريهام)؛

 11 ب) يلتصفاة  مقر  تعاين 

 5 شقة) (3 يلطابق) يلحرية  زفقة 

يلديآ يلباضاء.

لدى) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية) باملحك ة  يلضبط  كتابة 

 796286 آقم) تحت  بالديآ يلباضاء)

بتاآيخ)12)أكتولر)2121.

605 P

 TRANSPORT
 INTERNATIONAL ASFAR

ALHOUDA
SARL AU

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 
وذيت يلشريك يلوحاد

آأس الها : 111.111 دآهم
يملقر : 57 شاآع جنين يقامة آيتك حي 

يلقدس 21611 يلديآ يلباضاء
يلسجل يلتجاآي عدد : 333.145

حل شركة
يستثنائي) محضر  ب قت�سى 
قرآت) (،2121 سبت 10) (24 يوم)
 TRANSPORT INTERNATIONAL
 ASFAR ALHOUDA SARL AU

يملعرفة بإسهاب أعاله ما يلي):
 TRANSPORT شركة) حل 
 INTERNATIONAL ASFAR

.ALHOUDA SARL AU
مح د) يللوز  (: يلساد) تعاين 
يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 

آقم):)BB26188)مصفي يلشركة.
شاآع جنين) (57 (: مكان يلتصفاة)
 21611 يلقدس) حي  آيتك  يقامة 

يلديآ يلباضاء.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

14/11/2121)تحت آقم)796711 
606 P

MARAJ ALUMINIUM
يلسجل يلتجاآي443915

بتاآيخ يلعرفي  يلعقد   ب وجب 
من) في يلديآ يلباضاء) (2121 يوفاو) (4
شركة)MARAJ ALUMINIUM،)تقرآ):

حل مبكري للشركة.
عبد) مريج  يلساد  تعاين  -تم 
ومكان) بالتصفاة  يملكلف  يلفتاح 
يقامة يلريمي زفقة سبتة) (7 يلتصفاة)

يلطابق)2)آقم)8)يلديآيلباضاء.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
في) يلباضاء) للديآ  يلتجاآية 

12/17/2121)تحت آقم)785264.
607 P

 Ste GREEN LIFE
ELECTRICITE MAROC

SARL AU
يلعام) يلج    عقد  ب قت�سى  (( (I
قرآ) بتاآيخ27/19/2121) يالستثنائي 

مساه و يلشركة ما يلي):
يلتصفاة يلنهائاة للشركة

يلتشطاب على يلسجل يلتجاآي
تم يلقاام باإليديع يلقافوني لدى)
يلتجاآية) باملحك ة  يلضبط  كتابة 
 12/11/2121 بتاآيخ) باملح دية 

تحت آقم)2142
ملخص من أجل يلنشر

608 P

EURO JEANS & WASH
إنهاء وإغالق يلشركة

مؤآخ) عرفي  عقد  ب وجب 
 2121 يوفاو) (31 يوم) بالباضاء)
يوم) يملدينة  بنفس  ومسجل 
قرآ مساه و شركة) (،21/11/2121
شركة) (EURO JEANS & WASH
يلرئي�سي) يملقر  ذيت  يملهام  محدودة 
شاآع مح د) يلباضاء،97) يلديآ  (: في)
 1.012.600,00 يلخامس و آأس الها)

دآهم ما يلي):)
لشركة) نهائي  وشطب  إغالق 

EURO JEANS & WASH
يإليديع):)تم يإليديع يلقافوني لدى)
يلتجاآية) باملحك ة  يلضبط  كتابة 
 27/11/2121 يوم) يلباضاء) بالديآ 

تحت آقم)797824.
للنشر و يلباان.

609 P

JRA MOROCCO
يلفك يملسبق للشركة

مؤآخ) عرفي  عقد  ب وجب 
ماي) (31 يوم) بالديآ يلباضاء)
يوم) يملدينة  بنفس  ومسجل  (2121
شركة) مساه و  قرآ  (18/17/2121
مساه ة) شركة  (JRA MOROCCO
ذيت يملقر يلرئي�سي في يلديآ يلباضاء):)
97)شاآع مح د يلخامس و آأس الها)

3.400.000,00)دآهم ما يلي)):)

1-يلفك و يلحل يملسبق للشركة)  

يملذكوآة أعاله.

هشام سناني) (: تعاين يلساد) (- (2

للقاام ب ه ة يلفك و يلحل يملسبق)

للشركة.

يالجت اعي) يملقر  تعاين  (-3

للشركة للفك و للحل يملسبق بالديآ)

يلباضاء97)):)شاآع مح د يلخامس)

يإليديع)):)تم يإليديع يلقافوني لدى)

يلتجاآية) باملحك ة  يلضبط  كتابة 

 14/11/2121 يوم) يلباضاء) بالديآ 

تحت آقم)796629.
للنشر و يلباان.

610 P

 STE ESPACE SOURCING
SARL AU

شركة محدودة يملسؤولاة ذيت 

يلشريك يلويحد

آأس الها 10.000,00 دآهم

يملقر يالجت اعي : آقم 17 يلطابق 

يلخامس يقامة يلطابيب 9 حي برجر 

معاآيف 21111 أففا يلديآ يلباضاء..

تصفاة يلشركة
مؤآخ) عرفي  عقد  ب وجب 

بالديآ يلباضاء)بتاآيخ)18/16/2121،)

 ESPACE(قرآ يلشريك يلويحد لشركة

شركة) (،SOURCING SARL AU

يلشريك) ذيت  يملسؤولاة  محدودة 

يلويحد ما يلي):

تصفاة يلشركة.

تعاين يلساد لشكر) قرآ يلشركاء)

آضوين للقاام بالتصفاة.

مقر يلتصفاة هو):)يملقر يالجت اعي)

إقامة) يلخامس  يلطابق  (17 آقم) (:

يلطابيب)9)حي برجر معاآيف)21111 

أففا يلديآ يلباضاء

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلضبط لدى يملحك ة يلتجاآية بالديآ)

يلباضاء)في)27/19/2121)تحت عدد)

.794136

611 P
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STE NEXT PUB
 SARL

شركة محدودة يملسؤولاة 
آأس الها 100.000,00 دآهم

يملقر يالجت اعي : 11 زفقة يلحرية 
يلطابق 3 يلشقة 6 يلديآ يلباضاء

تصفاة يلشركة
مؤآخ) عرفي  عقد  ب وجب 
بالديآ يلباضاء)بتاآيخ)18/16/2121،)
 STE لشركة) يلويحد  يلشريك  قرآ 
شركة محدودة) (،NEXT PUB SARL

يملسؤولاة ما يلي):
تصفاة يلشركة.

قرآ يلشركاء)تعاين يلساد شفقي)
فوآيلدين للقاام بالتصفاة.

مقر يلتصفاة هو):)يملقر يالجت اعي)
: 11)زفقة يلحرية يلطابق)3)يلشقة)6 

يلديآ يلباضاء.
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلضبط لدى يملحك ة يلتجاآية بالديآ)
تحت) (..29/19/2121 في) يلباضاء)

عدد)794533
612 P

 StéELY-SECURITE
شركة محدودة يملسؤولاة 

آأس الها 11.111 دآهم
 يملقر يالجت اعي : 151,

 RUE OUSSAMA BNOU ZAID
 ETG 02 CITE(GAUCHE(NG

MAARIF ، يلديآ يلباضاء
ب وجب) يلشركة  تصفاة 
بالباضاء) مؤآخ  عرفي  عقد 
قرآ يلشريك بتاآيخ211/11/2121،)
شركة) (،EL YOUSSEFI ILHAM

محدودة يملسؤولاة ما يلي):
تصفاة يلشركة.

يلساد) تعاين  يلشركاء) قرآ 
للقاام) (EL YOUSSEFI ILHAM

بالتصفاة.
 RUE (,151 (: يلتصفاةهو) مقر 
 OUSSAMA BNOU ZAID ETG
(،-12 CITE GAUCHE NG MAARI

يلديآ يلباضاء.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 
تحت) (18/11/2121 في) بالباضاء)

عدد)796954.
613 P

ANNASSIM REST
ش.م.م آأس الها 111.111 دآهم

 آقم 159 يلنسام ليساسفة

يلديآ يلباضاء
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
وفاة) وإثر  (29-16-2121 بتاآيخ)
يملرحومين عبد يملجاد شاآد و يلسادة)
حكا ة فريح تم توزي  حصصه على)
وآثته طبقا للشريعة يإلسالماة و قد)
صادق يلشركاء)على يلتقسام يلجديد)
مهامه) ويفتهاء) يلشركة  لرأس ال 

ك سي1 للشركة.
قرآ يلشركاء)حل يلشركة يملذكوآة)
و) يملحددة  يملدة  يفتهاء) قبل  أعاله 
عبد) يلساد  فصب  قد  و  تصفاتها.)
يملجاد شاآد ك صفي من أجل يلقاام)
يلجاآية،) يالجت اعاة  بالع لاات 

تحقاق يألصول و تخلاص يلديون.)
 159 بالرقم) يلتصفاة حدد  مقر 

يلنسام ليساسفة يلديآ يلباضاء.
بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم  (3-
يلضبط لدى يملحك ة يلتجاآية بالديآ)
2121-11-26تحت) بتاآيخ) يلباضاء)

آقم)797718 
)من أجل يلتخلاص و يإلشهاآ

615 P

 StéSERVICE ROUTIER
RAPIDE (S2R(

شركة محدودة يملسؤولاة 
آأس الها 111.111 دآهم

 BD LA ,217: يملقر يالجت اعي
 RESISTANCE(ETG 07 BUREAU

14، يلديآ يلباضاء
تصفاة يلشركة

مؤآخ) عرفي  عقد  ب وجب 
31/19/2121،)قرآ) بتاآيخ) بالباضاء)
شركة) (،HABIB HICHAM يلشريك)

محدودة يملسؤولاة ما يلي):

تصفاة يلشركة.

 HABIB(قرآ يلشركاء)تعاين يلساد

HICHAM)للقاام بالتصفاة.

 BD LA (,217 (: مقر يلتصفاة هو)

 RESISTANCE ETG 17 BUREAU

14)-،يلديآ يلباضاء

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 

بالباضاء)في18/11/2121)تحت عدد)

.796953

614 P

SOCIETE CERIPHARM

 SARL AU

شركة محدودة يملسؤولاة ذيت 

يلشريك يلويحد

آأس الها 100.000,00 دآهم

يملقر يالجت اعي : 7 زفقة أبو فاآس 

بن ح دين مرس سلطان - يلديآ 

يلباضاء.

R.C : 109023

تصفاة يلشركة

مؤآخ) عرفي  عقد  ب وجب 

بالباضاء)بتاآيخ)21/19/2121.،)قرآ)

يلشريك يلويحد لشركة)

 SOCIETE CERIPHARM SARL

AU)،)شركة محدودة يملسؤولاة ذيت)

يلشريك يلويحد ما يلي):

تصفاة يلشركة.

يلساد) تعاين  يلشركاء) قرآ 

يملسناوي يلثهامي للقاام بالتصفاة.

أبو) زفقة  (7 (: هو) يلتصفاة  مقر 

(- سلطان) مرس  ح دين  بن  فاآس 

يلديآ يلباضاء.

بكتابة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلضبط 

تحت) (.22/11/2121 في) بالباضاء)

عدد)797347.

616 P

« INA CENTER SHOP «
SARL AU

آأس الها 100.000,00 دآهم

مقر يالجت اعي :2 تجزئة جوهرة 

ع اآة ب تاط ملااللديآ يلباضاء

يلسجل يلتجاآي آقم 416423

يلعادي) يلغي1  يلعام  للج    طبقا 

 15/19/2121 بتاآيخ) يملؤآخ 

قرآ) (23/19/2121 بتاآيخ) ويملسجل 

مايلي):

-)فسخ يلشركة قبل أوينها.

تعين يلسادعبد يملجاد لوزيني) (-

ك صفي للشركة.

-)تعين مقر تصفاة يلشركة يألزهر)

سادي) (5/1 شطر) (74 آقم) (2 ع اآة)

يل10فو�سي يلديآ يلباضاء.)

بكتابة) يلقافوني  يٳليديع  تم 

بالديآ) يلتجاآية  باملحك ة  يلضبط 

تحت) (11/14/2121 بتاآيخ) يلباضاء)

آقم)795169.

617 P

CARLUB TRANS
SARL AU

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

بشريك وحاد

آأس الها يإلجت اعي : 111.111 

دآهم

مقرها يإلجت اعي : 46 شاآع 

يلزآقطوني يلطابق 2 يلشقة آقم 6 

يلديآ يلباضاء

يلحل يملسبق للشركة
يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 

يلباضاء) بالديآ  يملؤآخ  يإلستثنائي 

بتاآيخ)5)أكتولر)2121،)قرآ يلشريك)

يلوحدي للشركة ما يلي):

يلحل يملسبق للشركة)؛

مهدي) جريوي  يلساد  تعاين 

ك صفي للشركة)؛

 46 (: ب) يلتصفاة  مقر  تحديد 

يلشقة) (2 يلطابق) يلزآقطوني  شاآع 

آقم)6)يلدي آيلباضاء.
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بكتابة) يلقافون  يإليديع  تم 
يلضبط لدى يملحك ة يلتجاآية بالديآ)
(،2121 أكتولر) (25 بتاآيخ) يلباضاء)

تحت آقم)797568.
لإلشاآة ويلباان

618 P

 STE AC DISTRIBUTION
»SARL-au «

آأس مال 100،000.00 دآهم
يملكتب يملسجل يلديآ يلباضاء 

117شاآع صفرو عبد هللا عين يلشق
RC : 101651 IF 1622405  

TP 37980713 
ICE 001637717000061
يإلغالق ويلتصفاة يلنهائاة

ملحضر) يالستثنائي  يلعام  يلج   
؛) (AC DISTRIBUTION « sarlau
برأس ال)100،000.00)دآهم ومقرها)
صفرو) 117شاآع  يلباضاء) يلديآ 
عبد هللا عين يلشق..)يجت   في يلديآ)

يلباضاء)يوم)22.14.2121)وقرآ):
يإلغالق ويلتصفاة يلنهائاة لشركة)
يلتي) (AC DISTRIBUTION « sarlau

يتولى تصفاتها يلساد يلحسين يبغا
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (-
بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

27.11.2121)تحت آقم)797847.
619 P

STE TOP OIL
»SARL «

آأس مال 1،000،000.00 دآهم
يملكتب يملسجل يلديآ يلباضاء 

117شاآع صفرو عبد هللا عين يلشق
RC : 126593 IF 2202849  

TP 34060950 
ICE 000037326000028
يإلغالق ويلتصفاة يلنهائاة

يالستثنائي) يلعام  يلج   
برأس ال) ؛) (»TOP OIL« ملحضر)
1،000،000.00)دآهم ومقرها يلديآ)
عبد هللا) 117شاآع صفرو  يلباضاء)
يجت   في يلديآ يلباضاء) عين يلشق.)

يوم)22.14.2121)وقرآ):

يإلغالق ويلتصفاة يلنهائاة لشركة)

يتولى) يلتي  (TOP OIL« sarl-au«

تصفاتها يلساد يلحسين يبغا

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (-

بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

28.11.2121)تحت آقم)798119.

620 P

 STE WAB IMPEX GROUP
»SARL «

آأس مال 100،000.00 دآهم

يملكتب يملسجل يلديآ يلباضاء 

117شاآع صفرو عبد هللا عين يلشق

RC : 159201 

IF 2801838 TP 37980693 

ICE 001431079000041

يإلغالق ويلتصفاة يلنهائاة
ملحضر) يالستثنائي  يلعام  يلج   

؛) (WAB IMPEX GROUP « SARL

برأس ال)100،000.00)دآهم ومقرها)

صفرو) 117شاآع  يلباضاء) يلديآ 

عبد هللا عين يلشق..)يجت   في يلديآ)

يلباضاء)يوم)22.14.2121)وقرآ):

يإلغالق ويلتصفاة يلنهائاة لشركة)

WAB IMPEX GROUP « SARL)يلتي)

يتولى تصفاتها يلساد يلحسين يبغا.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (-

بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

27/11/2121)تحت آقم)797846.

621 P

GAZAPATI MAROC
إنهاء وإغالق يلشركة

مؤآخ) عرفي  عقد  ب وجب 

 2121 يوفاو) يوم31) بالباضاء)

يوم) يملدينة  بنفس  ومسجل 

قرآ مساه و شركة) (،21/11/2121

شركة) (GAZAPATI MAROC

مساه ة ذيت يملقر يلرئي�سي في):يلديآ)

يلخامس) مح د  شاآع  يلباضاء،97)

دآهم) (12.455.500,00 وآأس الها)

ما يلي):)

لشركة) نهائي  تشطاب  و  إغالق 

GAZAPATI MAROC

يلقافوني) يإليديع  تم  يإليديع:)

باملحك ة) يلضبط  كتابة  لدى 

يوم) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

27/11/2121تحت آقم).797823 
للنشر و يلباان

622 P

SOCIETE COPID MAROC
SARL

تجزئة لعلو زفقة 3 آقم 175 سباتة 

يلديآ يلباضاء

حل وتصفاة شركة
يلعام) يلج    محضر  ب قت�سى 

يالستثنائي بتاآيخ)5)سبت 10)2121)تم)

تقرير ما يلي)):)

حل وتصفاة شركة كولاد يملغرب.

أولاكريم) هللا  عبد  يلساد  تعاين 

ك صفي للشركة.

باملقر) يلتصفاة  مقر  تحديد 

يلباضاء،) بالديآ  للشركة  يالجت اعي 

تجزئة لعلو زفقة)3)آقم)175)سباتة.

لدى) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية باملحك ة  يلضبط   كتابة 

 27/11/2121 يوم) يلباضاء) بالديآ 

تحت آقم)797842.

623 P

BLUE STAR APPAREL
إنهاء وإغالق يلشركة

مؤآخ) عرفي  عقد  ب وجب 

 2121 يوفاو) يوم31) بالباضاء)

يوم) يملدينة  بنفس  ومسجل 

قرآ مساه و شركة) (،21/11/2121

شركة) (BLUE STAR APPAREL

يلرئي�سي) يملقر  ذيت  يملهام  محدودة 

شاآع مح د) يلباضاء،97) يلديآ  (: في)

 7.825.400,00 يلخامس و آأس الها)

دآهم ما يلي):)

لشركة) نهائي  شطب  و  إغالق 

.BLUE STAR APPAREL

يإليديع):)تم يإليديع يلقافوني لدى)

يلتجاآية) باملحك ة  يلضبط  كتابة 

 28/11/2121 يوم) يلباضاء) بالديآ 

تحت آقم)798123.
)للنشر ويلباان

624 P

 JEANSWEAR MOROCCO

إنهاء وإغالق يلشركة
ب وجب عقد عرفي مؤآخ بالديآ)

يلباضاء)يوم31)يوفاو)2121)و مسجل)

(،21/11/2121 يوم) يملدينة  بنفس 

 JEANSWEAR شركة) مساه و  قرآ 

ذيت) مساه ة  شركة  (MOROCCO

يلباضاء،97  :يلديآ  في) يلرئي�سي  يملقر 

آأس الها) و  يلخامس  مح د  شاآع 

9.500.000,00)دآهم ما يلي)):)

لشركة) نهائي  تشطاب  و  إغالق 

JEANSWEAR MOROCCO

يلقافوني) يإليديع  تم  (: يإليديع)

باملحك ة) يلضبط  كتابة  لدى 

يوم) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

28/11/2121تحت آقم).798124 
للنشر ويلباان

625 P

يستدآيك رطإ وق  بالجريدة 
يلرس اة عدد 5671
بتاآيخ 7 يولاو 2121

يلصفحة 13868 إعالن آقم 154

SOCIETE TRANS BENZID

SARL AU

بدال من تس اة يلشركة):

 SOCIETE TRANS BENZIA

.SARL AU

يقرأ : 

 SOCIETE TRANS BENZID

.SARL AU

)يلباقي ال تغاي1 فاه).
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BAHIJA IMMOBILEIR 

آف  آأس ال شركـة

شركـة محدودة يملسؤولاة 

آأس الها 111.111.11  دآهم

يملقر يالجت اعي: 141، تجزئة 

يلسالم، يلجديدة.

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي:

3115

طرف) من  محرآ  عقد  ب قت�سى 

موثق) بلكحل  يالله  عبد  يالستاد 

بالجديدة،)بتاآيخ)27)شتن10،)مسجل)

قرآ شريكا) (2121 يكتولر) (18 بتاآيخ)

يلشركة يملذكوآة يعاله يلسادة ثوآية)

ع اآ) يلفتاح  عبد  يلساد  و  رااطي 

ما يلي):

يلشركة) آأس ال  من  يلرف  

تس ) و  ماليين  ث افاة  ب بلغ  يملعناة 

 .8.971 ( دآهم) يلف  و سبعين  مائة 

من) بذلك  لانتقل  دآهم  (((111.11

مبلغ))111.111.11))دآهم مائة يلف)

دآهم يلى تس  ماليين و سبعين يلف)

عن) دآهم  ((9.171.111.11( دآهم.)

طريق رلق)91711)حصة يجت اعاة)

جديدة ب ساه ة عاناة،)في آأس ال)

ثوآية) للسادة  ( يملعناة،) يلشركة 

رااطي و يلساد عبد يلفتاح ع اآ،)

وهي عباآة عن مج وع يمللك يملسمى)

وهي يآض فالحاة،) يآض بااضة«،) («

يوالد موسلام،) بنوآ،) كائنة بسادي 

دويآ جنان بن يلفاطمي،)مساحتها)15 

هكتاآيت)87)يآ و)21)سنتااآ،)موضوع)

يلرسم يلعقاآي)194/44.

يإليديع) تم  يلقافوني:) يإليديع 

لدى) يلضبط  بكتابة  يلقافوني 

بنوآ) بسادي  يالبتديئاة  يملحك ة 

آقم) تحت  (2121 يكتولر) (21 بتاآيخ)

.586
رالصة ولاان

1 C

MARZCONS

تأسيس شركـة

شركـة محدودة يملسؤولاة

 ذيت شريك وحاد 

آأس الها 111.111.11  دآهم

يملقر يالجت اعي: ديآ يلخي1، دويآ 

يلدعاجات، ج اعة موالي عبد هللا، 

يقلام يلجديدة. 

 آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي:

18675

ب قت�سى عقد عرفي محرآ بتاآيخ)

بتاآيخ) مسجل  (،2121 شتن10) (15

تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (21

يألسا�سي لشركة محدودة يملسؤولاة)

بامل يزيت يلتالاة):

محدودة) شركـة  يلشركة:) شكل 

يملسؤولاة ديت شريك وحاد.

»MARZCONS«(:(تس اة يلشركة

شركة لإلنعاش) (: غـرض يلشركة)

و يلهندسة) يلعقاآي و يشغال يلبناء)

يملدفاة.

وديآ) يالجت اعي:) يملقر  عنوين 

ج اعة) يلدعاجات،) دويآ  يلخي1،)

موالي عبد هللا،)يقلام يلجديدة.)

يملبلغ محدد في) آأس ال يلشركة:)

111 111.11)دآهم مقسم إلى)1111   

 111.11 بقا ة) يجت اعاة  حصة 

يسم) في  يلويحدة  للحصة  دآهم 

يلشريك يلوحاد):

 1111 مرزوق:) يلرديد  يلساد  (-

حصة يجت اعاة.

ويسي1ها) يلشركة  يدير  يلتساي1:)

يلرديد) يلساد  ( محدودة) غي1  ملدة 

يلوطناة) للبطاقة  يلحامل  مرزوق 

.M297286(للتعريف آقم

يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 

يالبتديئاة) باملحك ة  يلقافوني 

 2121 يكتولر) (13 بتاآيخ) ( بالجديدة)

تحت آقم)27121.
رالصة ولاان

2 C

HOTEL PROVENCE

تفويت حصص يجت اعاة

شركـة محدودة يملسؤولاة 

آأس الها 111.111.11  دآهم

يملقر يالجت اعي: 42، شاآع مح د 

يلريفعي، يلجديدة.

 آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي:

415

طرف) من  محرآ  عقد  ب قت�سى 

موثق) بلكحل  يالله  عبد  يالستاد 

بالجديدة،)تقرآ ما يلي:

كريمي) مح د  يلساد  فوت 

مج وع) مجادي  نعا ة  ويلسادة 

يلشركة) آأس ال  في  حصصه ا 

مج وعه) ما  يي  يعاله،) يملذكوآة 

1111))يلف))حصة يجت اعاة لفائدة)

يلساد عبد يلعزيز لشرف،)يصالة عن)

ففسه و فاابة ولصفته وصاا شرعاا)

على مني1 سامي لشرف وسلمى لشرف)

موزعا) يلشركة  آأس ال  لاصبح 

كالتالي:

 211 لشرف:) يلعزيز  عبد  يلساد 

حصة يجت اعاة.

 411 يلساد مني1 سامي لشرف:) (

حصة يجت اعاة.

يالنسة سلمى لشرف:)411)حصة)

يجت اعاة).

كريمي) مح د  يلساد  يستقالة 

يملعناة) للشركة  ك سي1  مه ته  من 

لشرف) يلعزيز  عبد  يلساد  وتس اة 

مسي1ي وحادي ملدة غي1 محدودة.

يإليديع) تم  يلقافوني:) يإليديع 

لدى) يلضبط  بكتابة  يلقافوني 

يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية  يملحك ة 

آقم) تحت  (2121 غشت) (14 بتاآيخ)

.26813
رالصة ولاان

3 C

ETS GHMMES
SARL AU

شـركـة ذيت مسؤولاة محدودة 
لشريك وحاد

آأس الها 111.111.11 دآهم
مقرها : حي يلنهضة 11 آقم 2648   - 

يلديرلة
I/-)تأساـــس):)ب قت�سى عقد عرفي)
إحديث) تم  (، (16/11/2121 بتاآيخ)
ذيت) لشـركـة  يألسا�سي  يلقافون 

مسؤولاة محدودة بشريك وحاد.
 ETS GHMMES يلتس اــة:) (-/1
SARL A ASSOCIE UNIQUE)شـركـة)
لشريك) محدودة  مسؤولاة  ذيت 

وحاد
2/-)يلهــدف):)تهدف يلشركة سويء)
لحسابها) راآجه  أو  يملغرب  ديرل 

يلخاص أو لحساب يلغي1 إلى):
•)يلصناعة يملاكافاكاة)

يلع لاات) ج ا   كذلك  (•
يملالاة يلتي لها) يلتجاآية،) يلصناعاة،)
عالقة مباشرة أو غي1 مباشرة بالهدف)

يإلجت اعي.)
حي يلنهضة) (: يملقر يالجت اعي) (-/3

11)آقم)2648)))-)يلديرلة
من) سنة يبتديء) (99 (: يملــدة) (-/ (4

تاآيخ يلتأسيس يلنهائـي
حدد آأس يملال) (: آأس يملـال) (-/5
مقسم) دآهم  (111.111.11 مبلغ) في 
 111 فئة) من  حصة  (1111 على)
دآهم للويحـد لفائدة يلساد يلشريك)

يلوحاد):)آشاد غا س
6/-)يلتسياـر):)عهـد تسياـر يلشركـة)

إلى يلساد يلوحاد):)آشاد غا س
من) تبتـدئ  (: يملالاـة) يلسنـة  (-/7
فاتـح ينايـر وتنتهـي في)31)دجنبـر من كل)

سنـة.
لالحتااط) (5% (: يألآلــاح) (-/8

يلقافـــوفـي.
II/-)يإليــديع يلقافـوفـي):))تـم يإليـديع)
يلقافـوفـي باملحك ـة يالبتديئاة لواليـة)
(، يلذهب) ويدي  (- يلديرلة) جهـة 
   15/11/2121 ب دينـة يلديرلـة يـوم)
يلسجل) (1678/2121 عـدد) تحـت 

يلتجاآي آقم)19573.
للنشر ويلباان

4 C
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STE NANOUH
SARL

يلعنوين : دويآ يوالد سا وآ يلزويير 
بني مالل يوالد يعيش

آقم يلتقااد بالسجل يلتجاآي 
8347

بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة)) ينشاء) تم  (11/12/2117
تح ل)) يملحدودة  يملسؤولاة  ذيت 

يلخصائص يلتالاة):
STE NANOUH SARL(:(يلتس اة
يلعنوين):)دويآ يوالد سا وآ يلزويير)

بني مالل يوالد يعيش
آأس يملــال)111.111))دآهم).

يو أشغال) أع ال يلبناء) (: يلغرض)
متنوعة.

يلسنة يملـالاة):)يلسنة يملاالدية.
مدة يلشركة):)99)سنة.

يملسي1):)فوآ يلدين يلبصي1.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 59 تحت آقم) ( بني مالل) يالبتديئاة 

بتاآيخ)29/11/2118.
5 C

BUILDING TIME DAK
SARL

شـركـة ذيت مسؤولاة محدودة 
آأس الها 111.111.11 دآهم

مقرها : حي يلسالم تجزئة آقم 1313 
شاآع مح د فاضل يلس اللي آقم 

125 يلطابق يلثالث 
- يلديرلة -

I/-)تأساـــس):)ب قت�سى عقد عرفي)
إحديث) تم  (، (16/11/2121 بتاآيخ)
ذيت) لشـركـة  يألسا�سي  يلقافون 

مسؤولاة محدودة.
 BUILDING TIME 1/-)يلتس اــة:)
مسؤولاة) ذيت  شـركـة  (DAK SARL

محدودة
2/-)يلهــدف):)تهدف يلشركة سويء)
لحسابها) راآجه  أو  يملغرب  ديرل 

يلخاص أو لحساب يلغي1 إلى):
•)يإلنعاش يلعقاآي)

يلع لاات) ج ا   كذلك  (•
يملالاة يلتي لها) يلتجاآية،) يلصناعاة،)
عالقة مباشرة أو غي1 مباشرة بالهدف)

يإلجت اعي.)

حي يلسالم) ( يملقر يالجت اعي:) (-/3

تجزئة آقم)1313)شاآع مح د فاضل)

(- يلطابق يلثالث) (125 يلس اللي آقم)

يلديرلة.

من) يبتديء) سنة  (99 يملــدة:) (-/ (4

تاآيخ يلتأسيس يلنهائـي

5/-)آأس يملـال):)حدد آأس يملال في)

مبلغ)111.111.11)دآهم مقسم على)

1111)حصة من فئة)111)دآهم

)للويحـد لفائدة يلسادة)):

•))آشاد يلتناني)333)حصة

•))فتاحة يملسكين)334)حصة

•)مح د يالمام يلشام)333)حصة

6/-)يلتسياـر):عهـد تسياـر يلشركـة)

إلى يملسي1:)عبد يلسالم يلشام)

من) تبتـدئ  (: يملالاـة) يلسنـة  (-/7

فاتـح ينايـر وتنتهـي في)31)دجنبـر من كل)

سنـة.

لالحتااط) (5% (: يألآلــاح) (-/8

يلقافـــوفـي.

II/-)يإليــديع يلقافـوفـي):)تـم يإليـديع)

يلقافـوفـي باملحك ـة يالبتديئاة لواليـة)

جهـة يلديرلة)-)ويدي يلذهب،)ب دينـة)

تحـت) ( ( (22/11/2121 يلديرلـة يـوم)
يلسجل يلتجاآي) (1694/2121 عـدد)

آقم)19597.
للنشر ويلباان

6 C

GARDIENNAGE FIRST BAY
SARL

شـركـة ذيت مسؤولاة محدودة 

آأس الها 111.111.11 دآهم

مقرها : حي يلسالم تجزئة آقم 1313 

شاآع مح د فاضل يلس اللي آقم 

125 يلطابق يلثالث 

- يلديرلة -

I/-)تأساـــس):)ب قت�سى عقد عرفي)

إحديث) تم  (، (16/11/2121 بتاآيخ)

ذيت) لشـركـة  يألسا�سي  يلقافون 

مسؤولاة محدودة.

 GARDIENNAGE(:(1/-)يلتس اــة

.FIRST BAY SARL

شـركـة ذيت مسؤولاة محدودة
2/-)يلهــدف):)تهدف يلشركة سويء)
لحسابها) راآجه  أو  يملغرب  ديرل 

يلخاص أو لحساب يلغي1 إلى):
•)تقديم ج ا  أفويع يلخدمات)

يلع لاات) ج ا   كذلك  (•
يملالاة يلتي لها) يلتجاآية،) يلصناعاة،)
عالقة مباشرة أو غي1 مباشرة بالهدف)

يإلجت اعي.)
حي يلسالم) ( يملقر يالجت اعي:) (-/3
تجزئة آقم)1313)شاآع مح د فاضل)
(- يلطابق يلثالث) (125 يلس اللي آقم)

يلديرلة.
من) يبتديء) سنة  (99 يملــدة:) (-/ (4

تاآيخ يلتأسيس يلنهائـي
حدد آأس يملال) (: آأس يملـال) (-/5
مقسم) دآهم  (111.111.11 مبلغ) في 
على)1111)حصة من فئة)111)دآهم)

للويحـد لفائدة يلسادة):
•))آشاد يلتناني)))333)حصة.

•))فتاحة يملسكين)334)حصة.
•)مح د يالمام يلشام)333)حصة.
6/-)يلتسياـر):عهـد تسياـر يلشركـة)

إلى يملسي1:)سادي رتاآي يلديدي))
من) تبتـدئ  (: يملالاـة) يلسنـة  (-/7
فاتـح ينايـر وتنتهـي في)31)دجنبـر من كل)

سنـة.
لالحتااط) (5% (: يألآلــاح) (-/8

يلقافـــوفـي.
II/-)يإليــديع يلقافـوفـي):)تـم يإليـديع)
يلقافـوفـي باملحك ـة يالبتديئاة لواليـة)
(، يلذهب) ويدي  (- يلديرلة) جهـة 
   22/11/2121 ب دينـة يلديرلـة يـوم)
يلسجل) (1695/2121 عـدد) تحـت 

يلتجاآي آقم)19599.
للنشر ويلباان

7 C

STE PATTI GROUPE
SARL AU

يلعنوين : مستوطن عند تاآغت يب 
لالستشاآة )ش.م.م) يملتويجدة في 

شقة آقم 2 مبنى سكني آقم 6 مج   
يس اء بني مالل

آقم يلتقااد بالسجل يلتجاآي 
12141

بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

16/11/2121)تم ينشاء)شركة))ذيت)

يلشريك) ذيت  يملحدودة  يملسؤولاة 

يلوحاد تح ل))يلخصائص يلتالاة):

STE EPAC  SARL AU(:(يلتس اة

تاآغت) مستوطن عند  (: يلعنوين)

يب لالستشاآة))ش.م.م))يملتويجدة في)

شقة آقم)2)مبنى سكني آقم)6)مج  )

يس اء)بني مالل)

آأس يملــال)111111)دآهم)

يلغرض):)مركز يتصال هاتفي

يلسنة يملـالاة):)يلسنة يملاالدية

مدة يلشركة):)99)سنة

يملسي1):)يمزيل هشام

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 1196 يالبتديئاة بني مالل تحت آقم)

بتاآيخ)22)أكتولر)2121.

8 C

STE EVENSPORT
SARL

RC 7851

 SOMETUB  مستوطنة عند شركة

بقعة آقم 53 طريق مريكش يملنطقة 

يلصناعاة بني مالل 

يالستثنائي) يلقريآ  ب قت�سى 

تم) (11/18/2121 بتاآيخ) للشركاء)

ما يلي):

       -  511 ( تفويت) ( يملصادقة على) (-

ياسين)) بن خلوف  طرف  من  حصة 

يلساد) يلى  (pm 837398 بطاقته)

دهم) (111 بت ن) يلغني  مهريوي عبد 

للحصة.

تحويل يلشركة من شركة ديت) (-

يلى شركة ديت) يملسؤولاة يملحدودة 

يلشريك) ديت  يملحدودة  يملسؤولاة 

يلوحاد.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

  555 يالبتديئاة بني مالل تحت عدد)

بتاآيخ)17/9/2121.

9 C
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FIDUCIAIRE MALIKI

STE EL KASBAOUI NOUR
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
توسا  نشاط يلشركة)

FIDUCIAIRE MALIKI
شاآع يملسجد آقم 21 يلطابق يالول 

يلشقة 1 يلرشادية ص ب 188 ، 

52111، يلرشادية يملغرب

 STE EL KASBAOUI NOUR

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يالجت اعي قصر 

يلدويرة يوفوس يلرشادية - 52111 

يلرشادية يملغرب.

توسا  نشاط يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي -.

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

ت ت) (2121 أكتولر) (17 في) يملؤآخ 

نشاط) إلى  يلتالاة  يألنشطة  إضافة 

يلشركة يلحالي):

حفر يالباآ.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

 18 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)469/21.

1I

FIDUCIAIRE MALIKI

STE AZIZAW
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

قفل يلتصفاة

FIDUCIAIRE MALIKI
شاآع يملسجد آقم 21 يلطابق يالول 

يلشقة 1 يلرشادية ص ب 188 ، 

52111، يلرشادية يملغرب

STE AZIZAW شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي : آقم 

1121 يلطالق يالول تجزئة موالي 

علي يلشريف يلرشادية - 52112 

يلرشادية يملغرب.

قفل يلتصفاة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

.11419

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تقرآ حل) 12)شتن10) يملؤآخ في)
STE AZIZAW)شركة ذيت يملسؤولاة)
 111.111 آأس الها) مبلغ  يملحدودة 
دآهم وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم)
موالي) تجزئة  يالول  يلطالق  (1121
 52112 (- يلرشادية) يلشريف  علي 
يلرشادية يملغرب فتاجة الزمة مالاة.

و عين:
و) يلع ريوي  علي  يلساد)ة))
يالول) يلطالق  (1121 آقم) عنويفه)ي))
تجزئة موالي علي يلشريف يلرشادية)
ك صفي) يملغرب  يلرشادية  (52111

)ة))للشركة.
و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)
آقم) وفي  (2121 شتن10) (12 بتاآيخ)
موالي) تجزئة  يالول  يلطالق  (1121
 52112 (- يلرشادية) يلشريف  علي 

يلرشادية يملغرب.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 21 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 
أكتولر) (18 تحت آقم) (2121 أكتولر)

.2121

2I

فضاء)يملج  

فضاء إغودان
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

فضاء يملج  
بلوك يلسعادة 2 يلزفقة 32 يلرقم 
6 يلحي يملح دي بلوك يلسعادة 2 
يلزفقة 32 يلرقم 6 يلحي يملح دي، 

51471، يلديآيلباضاء يملغرب
فضاء إغودين شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي مج   

يلتقدم يملج   يلسكني 2 17 يلطابق 
يلثاني سادي يل10فو�سي - 21611 

يلديآيلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
512753

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يوفاو) (28
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
فضاء) (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

إغودين.
با ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

مشرولات.
مج  ) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلتقدم يملج   يلسكني)2 17)يلطابق)
 21611 (- يل10فو�سي) سادي  يلثاني 

يلديآيلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) أفروخ  آضوين  يلساد 
251)يلحي مح دي) حي سوساكا آقم)

21571)يلديآيلباضاء)يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) أفروخ  آضوين  يلساد 
251)يلحي مح دي) حي سوساكا آقم)

21571)يلديآيلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 19 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

غشت)2121)تحت آقم)789371.
3I

AMJ MANAGEMENT

SKY COMERCIAL SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

AMJ MANAGEMENT
زفقة يالآدن يقامة يامنة 2 يلطابق 
يالول آقم 31 طنجة ، 91111، 

طنجة يملغرب
 SKY COMERCIAL SARL AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 
يالآدن يقامة ي نا 2 في يلطابق يألول 
آقم 31 ، طنجة - 91111 طنجة 

يملغرب.
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.112129

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
يملؤآخ في)13)شتن10)2121)تم تحويل)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
»شاآع يالآدن يقامة ي نا)2)في يلطابق)
يألول آقم)31)،)طنجة)-)91111)طنجة)
»تجزئة فاتن يقامة آقم) إلى) يملغرب«)
81)ما بين يلطبقين)CU)شرف مغوغة)

- 91111)طنجة يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (18 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)247163.
4I

fidlouk

 IMPORT ACCESSOIRES
HALAWI

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

fidlouk
 av 20 aout(ksar(el(kebir ، 216

92150، ksar(el(kebir(maroc
 import accessoires halawi

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي يلسالم 
مج وعة و زفقة 17 آقم 2 مكرآ 

يلقصر يلكبي1 - 92151 يلقصر يلكبي1 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
3143

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 
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بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 import(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.accessoires halawi
يستي1يد) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملويد يلتقناة.
حي) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 2 آقم) (17 زفقة) و  يلسالم مج وعة 
مكرآ يلقصر يلكبي1)-)92151)يلقصر)

يلكبي1 يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: مح د) فزيزي  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) مح د  فزيزي  يلساد 
حي يلسالم مدموعة و زفقة)17)آقم)2 

92151)يلقصر يلكبي1 يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد فزيزي مح د عنويفه)ي))حي)
 2 آقم) (17 زفقة) و  يلسالم مج وعة 

92151)يلقصر يلكبي1 يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 14 بتاآيخ) يلكبي1  بالقصر  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)299.
5I

IBTI DOM

FISH AND SHOP
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

IBTI DOM
 N° 8 2EME(ÉTAGE(RÉSIDENCE
 BOUBCHER BD MOHAMMED

V ، 63300، BERKANE يملغرب
FISH AND SHOP شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 18 
يلطابق يلثاني ع اآة بوبشر شاآع 

مح د يلخامس بركان - 63311 

بركان يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

8115

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (17

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 FISH (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

.AND SHOP

و) شريءء) (: غرض يلشركة بإيجاز)

با  يلس ك.

 18 آقم) (: عنوين يملقر يالجت اعي)

شاآع) بوبشر  ع اآة  يلثاني  يلطابق 

 63311 (- بركان) يلخامس  مح د 

بركان يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

دويآ) يلساد علي ملوك عنويفه)ي))

دوز يسعود شتوكة ييت باها)63311 

يكادير يملغرب.

يلساد مح د ملوك عنويفه)ي))حي)

يلناضوآ) (63311 يلجوهرة آيس يملاء)

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

دويآ) يلساد علي ملوك عنويفه)ي))

دوز يسعود شتوكة ييت باها)63311 

يكادير يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (15 بتاآيخ) ب10كان  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)616.

6I

FIDUBAM

DAYA MABROUKA
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

FIDUBAM
 N°3 Bd(PRINCE(SIDI

 MOHAMED NADOR N°3
 Bd PRINCE SIDI MOHAMED
 NADOR، 62000، NADOR

MAROC
DAYA MABROUKA شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي تيزطوطين 

يملركز يلناضوآ 62111 يلناظوآ 
يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.17433
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 أكتولر) (15 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
معاش) حسن  )ة)) يلساد) تفويت 
أصل) من  يجت اعاة  حصة  (1.111
فوآ) )ة)) 1.111)حصة لفائدة يلساد)
يلدين شكاآ بتاآيخ)15)أكتولر)2121.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
 18 بتاآيخ) بالناضوآ  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)4191.

7I

FIDUCIAIRE MALIKI

STE FRERE ENN
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شاآع يملسجد آقم 21 يلطابق يالول 
يلشقة 1 يلرشادية ص ب 188 ، 

52111، يلرشادية يملغرب
STE FRERE ENN شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة)في طوآ 

يلتصفاة)
وعنوين مقرها يإلجت اعي زفقة 12 
آقم 46 يزموآ يلجديد يلرشادية - 

52112 يلرشادية يملغرب.
حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.12243

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تقرآ) (2121 أكتولر) (12 في) يملؤآخ 

حل شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)

آأس الها) مبلغ  (STE FRERE ENN

مقرها) وعنوين  دآهم  (111.111
يزموآ) (46 آقم) (12 زفقة) يإلجت اعي 

يلجديد يلرشادية)-)52112)يلرشادية)

يملغرب فتاجة ل):)يزمة مالاة.

 12 و حدد مقر يلتصفاة ب زفقة)
(- يلرشادية) يلجديد  يزموآ  (46 آقم)

52112)يلرشادية يملغرب.)

و عين:

و) يلنجاآي  محسن  يلساد)ة))
يزموآ) (46 آقم) (12 زفقة) عنويفه)ي))

52112)يلرشادية) يلجديد يلرشادية)

يملغرب ك صفي))ة))للشركة.

يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (

يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 

تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 

يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)

- :

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 18 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)471/21.

8I

LE PUBLICATEUR LEGAL

ELCOR
شركة يملساه ة

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

LE PUBLICATEUR LEGAL

يلتجزئة 6 يلزفقة 51 آقم 8 ق.ج 

يلديآ يلباظاء يلتجزئة 6 يلزفقة 51 
آقم 8 ق.ج يلديآ يلباظاء، 21451، 

يلديآ يلباظاء يملغرب

ELCOR شركة يملساه ة

وعنوين مقرها يإلجت اعي منطقة 

يلصناعاة يلجنوب يلغربي تجزئة 
آقم 187 - 21111 يملح دية يملغرب.

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.5837
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ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2119)تم تحويل) 11)أبريل) يملؤآخ في)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
يلغربي) يلجنوب  يلصناعاة  »منطقة 
يملح دية) (21111  -  187 تجزئة آقم)
يملغرب«)إلى)»منطقة يلصناعاة آقم)1 
تجزئة يلفريح)2)تجزئة آقم)1)يلطابق)

3 - 21111)يملح دية يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 14 بتاآيخ) باملح دية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)2171.
9I

LE PUBLICATEUR LEGAL

OZ ATTITUDE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
يلتجزئة 6 يلزفقة 51 آقم 8 ق.ج 

يلديآ يلباظاء يلتجزئة 6 يلزفقة 51 
آقم 8 ق.ج يلديآ يلباظاء، 21451، 

يلديآ يلباظاء يملغرب
OZ ATTITUDE شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 265شاآع 
يلزآقطون ي يلطابق 9 آقم 92 - 

21111 يلديآ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

516491
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (11
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 OZ (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ATTITUDE
مركز) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يالتصال يلهاتفي
وكالة للوثا ئق ويلتنظام يلتجاآي)

ويلتقني.
عنوين يملقر يالجت اعي):)265شاآع)
 -  92 آقم) (9 يلطابق) ي  يلزآقطون 

21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

511)حصة) (: يلسادة هند يلزيزي)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

511)حصة) (: يلساد ياسين زآزيح)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) زآزيح  ياسين  يلسادة 
زفقة عين أوملاس إقامة يلجريح طابق)

يلديآ) (21111 بوآكون) (45 شقة) (15

يلباضاء)يملغرب.

عنويفه)ي)) يلزيزي  هند  يلسادة 
زفقة عين أوملاس إقامة يلجريح طابق)

يلديآ) (21511 بوآكون) (45 شقة) (15

يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يلزيزي  هند  يلسادة 
زفقة عين أوملاس إقامة يلجريح طابق)

يلديآ) (21111 بوآكون) (45 شقة) (15

يلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 21 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

شتن10)2121)تحت آقم)516491.

11I

يلتهامي يلسالمي

اكاليزي سكغيتي
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

يلتهامي يلسالمي
آقم 6 يلشاآع يلكبي1 بنسودة ، 

31111، فاس يملغرب

يكاليزي سكغاتي شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي كريو 
زفقة 12 آقم 11 بلوك ب زويغة 

يلعلاا فاس - 31111 فاس يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

69891

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (29

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها):)يكاليزي)

سكغاتي.

حريسة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملباني يلعامة و يلخاصة.

:)حي كريو) عنوين يملقر يالجت اعي)

زويغة) ب  بلوك  (11 آقم) (12 زفقة)

يلعلاا فاس)-)31111)فاس يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: يالشهب) آشاد  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

 1111 (: يالشهب) آشاد  يلساد 

بقا ة)111)دآهم.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يالشهب  آشاد  يلساد 

فاس) زويغة  جديد  حي  (489 آقم)

31111)فاس يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يالشهب  آشاد  يلساد 

فاس) زويغة  جديد  حي  (489 آقم)

31111)فاس يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (21 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4622.

11I

STRAVISCO

MALOU PHARMA
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

قفل يلتصفاة

STRAVISCO
 RUE11 PASTEUR(APPT(N°1
 IMM(NOUR(VN(MEKNES ،
50050، MEKNES(MAROC

MALOU PHARMA شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي : آقم 222 
تجزئة يلصنولر يزآو - 53111 يزآو 

يملغرب.
قفل يلتصفاة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
.1199

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)11)أكتولر)2121)تقرآ حل)
ذيت) شركة  (MALOU PHARMA
آأس الها) مبلغ  يملحدودة  يملسؤولاة 
مقرها) وعنوين  دآهم  (111.111
تجزئة يلصنولر) (222 يإلجت اعي آقم)
فتاجة) يملغرب  يزآو  (53111 (- يزآو)
للعدة مشاكل في بدء)نشاط يلشركة)

بسبب جائحة كوفاد)19.
و عين:

يلساد)ة))لولنة آميس و عنويفه)ي))
ييت مح د وسعاد ييت فاصكة بن)
53111)يزآو يملغرب ك صفي) ص ام)

)ة))للشركة.
و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)
بتاآيخ)11)أكتولر)2121)وفي آقم)222 
يزآو) (53111 (- تجزئة يلصنولر يزآو)

يملغرب.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (14 بتاآيخ) بازآو  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)78.
12I

STRAVISCO

POLYCLINIQUE VOLUBILIS
إعالن متعدد يلقريآيت

STRAVISCO
 RUE11 PASTEUR(APPT(N°1
 IMM(NOUR(VN(MEKNES ،
50050، MEKNES(MAROC
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 POLYCLINIQUE VOLUBILIS
»شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة«
وعنوين مقرها يالجت اعي: مكناس 
يملنزه تجزئة آقم 36 قرب مستشفى 
مح د 5 - 51111 مكناس يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.22949
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)28)شتن10)2121
تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
بتاآيخ) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلي:تفويت) ما  قرآ  (28/19/2121
يلحاملة) فقاش  عائشة  يلسادة 
يلقاطنة) (D61971 للبطاقة يلوطناة)
 27 آقم) فاال  (1 يالس اعلاة) بتجزئة 
م.ج مكناس),5111)حصة يجت اعاة)
بطاقته) باحاجي  مح د  يلساد  يلى 
بتجزئة) يلقاطن  (D23254 يلوطناة)

ما وزة آقم)33)م ج مكتاس.
على) ينص  يلذي  (:2 آقم) قريآ 
 POLYCLINIQUE يلشركة) مايلي:)
 3351111 آيس الها) (VOLUBILIS
33511)حصة يجت اعاة) تنقسم يلى)
بين) وتتوزع  لكل حصة  دآهم  (111,
يلشركاء)على فحويلتالي):)يلساد مح د)
باحاجي)25111)حصة),)يلساد مح د)
حصة) (2511 يلعلمي) يملتوكل  ك ال 
(, حصة) (2511 يلساد ح و رلال) (,
يلساد مح د يلعربي يبو شيبة)2511 
حصة ويلساد يلعربي يلع ري يلعلوي)

1111)حصة.
قريآ آقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)
يملدغري) يلعلوي  يلساد  يستقالة 
مصطفى ويلساد مح د عزيز لحلو)
ويلسادة عائشة فقاش من منصبهم)
 POLYCLINIQUE ك سي1ي يلشركة)

.VOLUBILIS
قريآ آقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)
مسي1) مح د  باحاجي  يلساد  تعاين 
 POLYCLINIQUE لشركة) جديد 

VOLUBILIS
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
من يلنظام) (17 6.7و) يلتعديل يملويد)

يالسا�سي لشركة
بند آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)
وتعديل) يلصالحاات  و  يلشكلاات 

يلسجل يلتجاآي ب كناس
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (21 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4542.
13I

OUR EXPERT

ݣليز شونج
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
ݣليز شوفج شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 11 
يلطابق يألآ�سي 113 شاآع عبد 
يلكريم يلخطابي جليز مريكش - 

41111 مريكش يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
119617

 11 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 أكتولر)
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
ݣليز) (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

شوفج.
تحويل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يالمويل.
آقم) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
شاآع عبد) (113 يلطابق يألآ�سي) (11
(- مريكش) جليز  يلخطابي  يلكريم 

41111)مريكش يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد مح د ييت عايوي):)1.111 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

عايوي) ييت  مح د  يلساد 
 44 يبويب مريكش منطقة) عنويفه)ي))
ع اآة)317)شقة)11)مريكش)41111 

مريكش يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عايوي) ييت  مح د  يلساد 
 44 يبويب مريكش منطقة) عنويفه)ي))
ع اآة)317)شقة)11)مريكش)41111 

مريكش يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (22 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128684.
14I

BOFA TRANS

BOFA TRANS
إعالن متعدد يلقريآيت

BOFA TRANS
مج وعة يلتقدم يملج وعة 

يلسكناة 2-17 يلطابق يلثاني سادي 
يل10فو�سي يلديآيلباضاء ، 21611، 

يلديآيلباضاء يملغرب
BOFA TRANS »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة«
وعنوين مقرها يالجت اعي: مج وعة 
يلتقدم يملج وعة يلسكناة 17-2 
يلطابق يلثاني سادي يل10فو�سي 
يلديآيلباضاء - - يلديآيلباضاء 

يملغرب.
»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 
.341515

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)14)يوفاو)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)
قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
توزي  يلحصص يالجت اعاة للشريك)

حصص) توزي   يلوآثة:) بين  يملتوفى 
على) بوكالس  يلرحام  عبد  يلريحل 
يلوآثة.)وهكذي توزع يلحصص يلبالغ)
على يلنحو يلتالي) (

ً
سه ا (333 عددها)

بتاآيخ) (59 عدد) إآيثة  عقد  ب وجب 
بتاآيخ) (463 وآقم) (2121/12/13
15/13/2121:)يبنسة شهد بوكالس)
114)حصة يجت اعاة؛)يبنسة شا اء)
يجت اعاة؛) حصة  (114 بوكالس)
يلزوجة يلسادة حااة حقي)42)حصة)
يللطاف) عبد  يلساد  يجت اعاة؛)
يجت اعاة؛) حصة  (14 بوكالس)
حصة) (14 بوكالس) بوج عة  يلساد 
يجت اعاة؛)يلساد مح د بوكالس)14 
يلعادية) يلسادة  يجت اعاة؛) حصة 
يجت اعاة؛) حصص  (7 بوكالس)
حصص) (7 بوكالس) زهرة  يلسادة 
يجت اعاة؛)يلسادة رديجة بوكالس)
يتم) ولالتالي،) يجت اعاة.) حصص  (7
يملكوفة) ((1111( سهم) يأللف  توزي  
يلساد) لرأس يملال على يلنحو يلتالي:)
334)حصة يجت اعاة؛) هشام فتحي)
يلحساني) يوسف  موالي  يلساد 
يجت اعاة؛) حصة  (333 هالل)
حصة) (114 بوكالس) شهد  يبنسة 
بوكالس) شا اء) يبنسة  يجت اعاة؛)
يلسادة) يجت اعاة؛) حصة  (114
يجت اعاة؛) حصة  (42 حقي) حااة 
 14 بوكالس) يللطاف  عبد  يلساد 
بوج عة) يلساد  يجت اعاة؛) حصة 
بوكالس)14)حصة يجت اعاة؛)يلساد)
مح د بوكالس)14)حصة يجت اعاة؛)
7)حصص) يلسادة يلعادية بوكالس)
 7 يلسادة زهرة بوكالس) يجت اعاة؛)
حصص يجت اعاة؛)يلسادة رديجة)

بوكالس)7)حصص يجت اعاة.
قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)
يستقالة) يستقالة وتعاين يملديرين:) (-
يملرحوم يلساد عبد يلرحام بوكالس)
وفاته) بسبب  يإلديآية  وظائفه  من 
يلساد) تعاين  يلوفاة.) حسب شهادة 
ويلساد موالي يوسف) هشام فتحي 
يلحساني هالل ويلساد عبد يللطاف)
بوكالس مديرين لفت1ة غي1 محدودة.)
يملشت1ك) بالتوقا   يلشركة  وستلتزم 

لل ديرين يلثالثة.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)
يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
يألسا�سي) يلنظام  مويد  تعديل  تم 

للشركة.)
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 14 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)794931.

15I

FDBM Consulting

جانكل رنت كار
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

FDBM Consulting
 Av Ghinia imm El bouaami
 2ième(Etage(N°4، 54350،

MIDELT Maroc
جافكل آفت كاآ شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

شريف يالدآي�سي حي يلرياض 2آقم 
249 - 54351 مادلت يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
2951

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (24
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
:)جافكل) يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها)

آفت كاآ.
كريء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلسااآيت بدون سائق.
شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
2آقم) يلرياض) يالدآي�سي حي  شريف 

249 - 54351)مادلت يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 511.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد طاآق يلغالي):)2.511)حصة)

بقا ة)251.111)دآهم للحصة.

يلساد ياسين ويزى):)2.511)حصة)

بقا ة)251.111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يلغالي  طاآق  يلساد 

شاآع يلوحدة عث ان ومو�سى)54351 

مادلت يملغرب.
يلساد ياسين ويزى عنويفه)ي))آقم)
4)زفقة يألفدلس ييت منصوآ)54351 

مادلت يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يلغالي  طاآق  يلساد 

شاآع يلوحدة عث ان ومو�سى)54351 

مادلت يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

21)أكتولر) يالبتديئاة ب ادلت بتاآيخ)

2121)تحت آقم)287.

16I

يلفاآ�سي يستشاآيت

ARTCOM DESIGN
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

يلفاآ�سي يستشاآيت

حي م10وك شاآع ج آقم 43 ، 

91111، طنجة يملغرب

artcom design شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي م10وك 
زفقة ج آقم 43 - 91111 طنجة 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

117171

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يوفاو) (17

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 artcom(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.design
طباغة و) (: غرض يلشركة بإيجاز)

ردمات يررى.
حي) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 91111  -  43 آقم) ج  زفقة  م10وك 

طنجة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد سعد يلفاآ�سي):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
 511 (: يسرى) يلزهوي  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) يلفاآ�سي  سعد  يلساد 
طنجة) (91111 زياد) بن  طاآق  (28

يملغرب.
يلسادة يلزهوي يسرى عنويفه)ي))
 91111 يفجرة) يلصغي1 مجاز  يلقصر 

طنجة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) يلفاآ�سي  سعد  يلساد 
طنجة) (91111 زياد) بن  طاآق  (28

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يوفاو) (17 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)243165.
17I

PREMIRA CONSEIL

 UNION AUTO SERVICE
SUD

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

حل شركة

PREMIRA CONSEIL
 AV AMBASSADEUR 376

 BEN(AICHA 3EME(ETG(APT
 8 ROCHES(NOIRES، 20290،

CASABLANCA MAROC
 UNION AUTO SERVICE SUD

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد)في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 

آقم 6 م ر بولليي محل آقم 4 حي 

كاسطوآ عين يلسب  21581 يلديآ 

يلباضاء يملغرب.

حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.471911

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

يملؤآخ في)16)أكتولر)2121)تقرآ حل)

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت)

 UNION AUTO يلوحاد) يلشريك 

آأس الها) مبلغ  (SERVICE SUD

مقرها) وعنوين  دآهم  (111.111

م ر بولليي) (6 يإلجت اعي تجزئة آقم)

محل آقم)4)حي كاسطوآ عين يلسب )

يلديآ يلباضاء)يملغرب فتاجة) (21581

ل):)يلتوقف يلتام للنشاط يلتجاآي.

تجزئة) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 

حي) (4 آقم) بولليي محل  م ر  (6 آقم)

يلديآ) (21581 يلسب ) عين  كاسطوآ 

يلباضاء)يملغرب.)

و عين:

يلرحا ني) يلعزيز  عبد  يلساد)ة))

يدآيس) يلسرجان  زفقة  عنويفه)ي)) و 

عين يل10جة) (4 آقم) شباكو ع اآة أ1)

يملغرب) يلباضاء) يلديآ  (21321

ك صفي))ة))للشركة.

يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (

يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 

تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 

يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)

م ر بولليي محل آقم) (6 تجزئة آقم) (:

يلديآ) يلسب   عين  كاسطوآ  حي  (4

يلباضاء

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 18 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796895.

18I
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LUCA CENTER

 ETUDE TECHNIQUE
COUVERTURE ET BARDAGE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

LUCA CENTER

 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 ETUDE TECHNIQUE

 COUVERTURE ET BARDAGE

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي يملحل 1 

يلنهضة آقم 165 يسكجوآيملحاماد 

مريكش - 41111 مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

118285

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 غشت) (12

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 ETUDE(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

 TECHNIQUE COUVERTURE ET

.BARDAGE

مكتب) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلدآيسات يلتقناة.

وتركاب) يملنتجات  أسعاآ  دآيسة 

يألغطاة يلويقاة يملقاومة لل اء.)

وكالة عقاآية.

باملجال) يملتعلقة  ج ا  يألنشطة 

يلعقاآي ويلس سرة.

ولا  يلعقاآيت أو غي1ها من) شريء)

يمل تلكات يلعقاآية

تساي1 يلع لاات يلخدماتاة.

 1 يملحل) (: عنوين يملقر يالجت اعي)
يسكجوآيملحاماد) (165 آقم) يلنهضة 

مريكش)-)41111)مريكش يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 AM يلشركة)
 INVESTISSEMENTS : 1.111

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
 AM يلشركة)
عنويفه)ي)) (INVESTISSEMENTS
فرنسا)LA GORGUE 59253)فرنسا.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
معتات) يلكريم  عبد  يلساد 
 Boulogne 62211 عنويفه)ي))فرنسا)

فرنسا
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
شتن10) (18 بتاآيخ) ب ريكش  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)127328.

19I

LUCA CENTER

 ERRAHMOUNI
MOTOCYCLES

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 ERRAHMOUNI MOTOCYCLES

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي يملحل آقم 
675 دويآ أوالد برح ون بلوك أ ويحة 

سادي إبريهام مريكش - 41113 
مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
118727

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (19

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ERRAHMOUNI MOTOCYCLES

غرض يلشركة بإيجاز):)با  وشريء)

يلدآيجة يلناآية بالتقساط.)

قطاع غااآ يلدآيجات) با  وشريء)

يلناآية.

)با  وشريء)يألجهزة ياللكت1وفاة.)

عنوين يملقر يالجت اعي):)يملحل آقم)

675)دويآ أوالد برح ون بلوك أ ويحة)

 41113 (- مريكش) إبريهام  سادي 

مريكش يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلناصري) يلويحد  عبد  يلساد 

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (511  :

للحصة.

يلحافلي) يلصديق  عبد  يلساد 

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (511  :

للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلناصري) يلويحد  عبد  يلساد 

ويحة) برح ون  أوالد  دويآ  عنويفه)ي))

مريكش) يلويدين  إبريهام  سادي 

41113)مريكش يملغرب.

يلحافلي) يلصديق  عبد  يلساد 

بلوك) برح ون  أوالد  دويآ  عنويفه)ي))

 41113 مريكش) يلويدين  (575/ أ)

مريكش يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلناصري) يلويحد  عبد  يلساد 

ويحة) برح ون  أوالد  دويآ  عنويفه)ي))

مريكش) يلويدين  إبريهام  سادي 

41113)مريكش يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
شتن10) (22 بتاآيخ) ب ريكش  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)127791.
21I

عزيز يففوح

MEDRAENERGY
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

عزيز يففوح
59 زفقة يلزآقطوني يآفود، 52211، 

يآفود يملغرب
MEDRAENERGY شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
 KSAR وعنوين مقرها يإلجت اعي
 LAMHIRIGUIA LAMAADID
ERFOUD - 52200 أآفود يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

15335
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (31
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MEDRAENERGY
يلنقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

لحساب يلغي1)
أشغال ع وماة.

 KSAR (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 LAMHIRIGUIA LAMAADID

ERFOUD - 52211)أآفود يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
مدكني) يلرشاد  موالي  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (611  :

للحصة.
يلساد موالي عبد يلعزيز مدكني)
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (211  :

للحصة.
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 111 (: مدكني) يس اعال  يلساد 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

 111 (: يلوآدي) فدوى  يلسادة 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

مدكني) يلرشاد  موالي  يلساد 
 KSAR LAMHIRIGUIA عنويفه)ي))
أآفود) (LAMAADID A S Z 52211

يملغرب.
يلساد موالي عبد يلعزيز مدكني)
 C/DOCTOR TRUETA عنويفه)ي))
 172 1 1 BARCELONE 18115

برشلوفة يسبافاا.
مدكني) يس اعال  يلساد 
 KSAR LAMHIRIGUIA عنويفه)ي))
أآفود) (LAMAADID A S Z 52211

يملغرب.
يلوآدي) فدوى  يلسادة 
 KSAR LAMHIRIGUIA عنويفه)ي))
أآفود) (LAMAADID A S Z 52211

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
مدكني) يلرشاد  موالي  يلساد 
 KSAR LAMHIRIGUIA عنويفه)ي))
أآفود) (LAMAADID A S Z 52211

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 15 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)2194.
21I

عزيز يففوح

BENYAHYA MULTI SERVICE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

إنشاء)فرع تاب  للشركة

عزيز يففوح
59 زفقة يلزآقطوني يآفود، 52211، 

يآفود يملغرب
 BENYAHYA MULTI SERVICE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

 AVENUE وعنوين مقرها يإلجت اعي
 MOUKAWAMA(N° 94 ERFOUD

52200 - أآفود يملغرب.
إنشاء فرع تاب  للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.11489

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

يملؤآخ في)26)ف10يير)2121)تقرآ إنشاء)

يلتس اة) تحت  للشركة  تاب   فرع 

 BENYAHYA MULTI SERVICE

 N° 5 RIAD بالعنوين) يلكائن  و 

 ZITOUNE MARJANE MEKNES -

مكناس يملغرب و يملسي1 من) (51111

طرف يلساد)ة))بن يحيى فاصل.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 15 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 

ماآس)2121)تحت آقم)124.

22I

عزيز يففوح

N.H PREFA
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

عزيز يففوح

59 زفقة يلزآقطوني يآفود، 52211، 

يآفود يملغرب

N.H PREFA شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

 LA وعنوين مقرها يإلجت اعي

 COLLECTIVITE ETHNIQ AIT

 ZDEG(COMMUNE(EL(KHENG -

52111 يلرشادية يملغرب.

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.14469

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

يملؤآخ في)11)أكتولر)2121)تم تحويل)

من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 

 LA COLLECTIVITE ETHNIQ AIT«

 ZDEG COMMUNE EL KHENG

إلى) يملغرب«) يلرشادية  (- 52111

 LOTISSEMENT EL MAJD N°«

45811 - 271)تنغي1 يملغرب«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 21 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)474.

23I

INTEROULE TRANS

INTEROULE TRANS
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

INTEROULE TRANS
 Hay Laayoune Angle Rue Ait
 Yaflmane, N°341. 2ème(étage
 FIDA(CASABLANCA، 20270،

CASABLANCA MAROC
INTEROULE TRANS شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي حي 

يلعاون، زيوية زفقة أيت يافل ان 
حي يلفديء آقم 341 يلطابق يلثاني. 

- 21554 يلديآ يلباضاء يمل لكة 
يملغرلاة

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
518441

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (27
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.INTEROULE TRANS
ج ا ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
وردمات) أشغال  يلتجاآة.) أفويع 
ويلوطني) يلدولي  يلنقل  مختلفة.)
يلغذيئاة.) وغي1  يلغذيئاة  للسل  
يلتصدير) يلغي1.) أو  يلشركة  لفائدة 
ذيت) يلع لاات  وج ا   ويالستي1يد.)

يلصلة باألغريض يملذكوآة.
حي) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يافل ان) أيت  زفقة  زيوية  يلعاون،)
يلطابق يلثاني.) (341 آقم) حي يلفديء)
يمل لكة) يلباضاء) يلديآ  (21554  -

يملغرلاة.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: يلعكروطي) بدآ  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلساد يلحسن مطر):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يلعكروطي  بدآ  يلساد 

 55 آقم) (،1 أهال) يلحسني،) يملج   

91153)طنجة يملغرب.

عنويفه)ي)) مطر  يلحسن  يلساد 

(،19 إقامة يملنزه يملج وعة يلسكناة)

3)موالي) يلطابق) (11 41)شقة) ع اآة)

آشاد)21721)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) مطر  مريم  يلسادة 

(،19 إقامة يملنزه يملج وعة يلسكناة)

3)موالي) يلطابق) (11 41)شقة) ع اآة)

آشاد)21721)يلديآ يلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية بالديآ يلباضاء)بتاآيخ)-)تحت)

آقم)-.

24I

مكتب يلحسابات ح ل

DIMADIAR
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

مكتب يلحسابات ح ل

21 شاآع يلديرلة يلطابق يالول قرية 

يلج اعة ، 21431، يلديآ يلباضاء 

يملغرب

DIMADIAR شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 61 محج 

اللة ياقوت يلرقم 39 يلطابق يالول - 

21111 يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

519585
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في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (12
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.DIMADIAR
منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاآي و يالشغال يلعامة.
61)محج) (: عنوين يملقر يالجت اعي)
اللة ياقوت يلرقم)39)يلطابق يالول)-)

21111)يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد لعرو�سي عبدهللا عنويفه)ي))

يلباضاء)21153)يلباضاء)يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد لعرو�سي عبدهللا عنويفه)ي))

يلباضاء)21153)يلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 21 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797113.
25I

sj business center

BIO-FIRST
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

sj business center
 BD LARESISTANCE 81
 4EME(ETAGE(N8 81 BD

 LARESISTANCE 4EME(ETAGE
 N8، 20000، CASABLANCA

maroc
BIO-FIRST شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 81 شاآع 

يملقاومة يلطابق يلريب  يلشقة آقم 4 

يلديآ يلباضاء يملغرب.

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

519141

 17 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يوفاو)

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

BIO- (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.FIRST

يستي1يد) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

وتسويق وتخزين ولا  يملستحضريت)

وكافة) يلطباة  وشبه  يلتج الاة 

يألجهزة يلطباة ومستلزمات يلتج ال.

81)شاآع) عنوين يملقر يالجت اعي):)

 4 يملقاومة يلطابق يلريب  يلشقة آقم)

يلديآ يلباضاء)يملغرب..

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد ياسين يلصباآ):)111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يلصباآ  ياسين  يلساد 

 8 21)شاآع مح د يلزآقطوني طابق)

 21111 يلباضاء) يلديآ  يففا  بنجدية 

يلديآ يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يلصباآ  ياسين  يلساد 

 8 21)شاآع مح د يلزآقطوني طابق)

 21111 يلباضاء) يلديآ  يففا  بنجدية 

يلديآ يلباضاء)يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 31 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

يوفاو)2121)تحت آقم)784831.

26I

BUSINESS CENTER.COM

INFINIDATA
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
قفل يلتصفاة

BUSINESS CENTER.COM
شاآع عبد يملومن آقم 236 إقامة 

ف 8 يلطابق يلثاني آقم 6 ، 21391، 
يلديآيلباضاء يملغرب

INFINIDATA شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي : شاآع 
يففا، 5 طابق يالآ�سي شاآع لحسن 

بصري - 21111 يلديآ يلباضاء 
يملغرب.

قفل يلتصفاة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

.412925
يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
2121)تقرآ حل) 18)شتن10) يملؤآخ في)
INFINIDATA)شركة ذيت مسؤولاة)
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد مبلغ)
وعنوين) دآهم  (11.111 آأس الها)
مقرها يإلجت اعي شاآع يففا،)5)طابق)
يالآ�سي شاآع لحسن بصري)-)21111 
لعدم) فتاجة  يملغرب  يلباضاء) يلديآ 

تحقاق غرض يلشركة.
و عين:

يلساد)ة))آياض سقال و عنويفه)ي))
باآيس)75111)باآيس فرنسا ك صفي)

)ة))للشركة.
و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)
شاآع) وفي  (2121 شتن10) (18 بتاآيخ)
طابق يالآ�سي شاآع لحسن) (5 يففا،)
يلباضاء) يلديآ  (21111 (- بصري)

يملغرب.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 22 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797321.

27I

BEACHCOMBER HOTEL MARRAKECH SA

 BEACHCOMBER HOTEL
MARRAKECH
شركة يملساه ة

تعاين مسي1 جديد للشركة

 BEACHCOMBER HOTEL
MARRAKECH SA

 KM 12 ROUTE(D›AMIZMIZ
 COMMUNE(DE(TAMESLOHT ،
40000، MARRAKECH(MAROC

 BEACHCOMBER HOTEL
MARRAKECH شركة يملساه ة

وعنوين مقرها يإلجت اعي كالومت1 12 
طريق إميزميز،ج اعة ت صلوحت 
ص. ب. 112 ت صلوحت 41111 

مريكش يملغرب.
تعاين مسي1 جديد للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.26239

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تم تعاين) (2121 يوفاو) (23 يملؤآخ في)
 PIAT مسي1 جديد للشركة يلساد)ة))
 Maurice Daniel Laurent Evenor

ك سي1 آرر
تبعا إلقالة مسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (15 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128238.
28I

BEACHCOMBER HOTEL MARRAKECH SA

 BEACHCOMBER HOTEL
MARRAKECH
شركة يملساه ة

تعاين مسي1 جديد للشركة

 BEACHCOMBER HOTEL
MARRAKECH SA

 KM 12 ROUTE(D›AMIZMIZ
 COMMUNE(DE(TAMESLOHT ،
40000، MARRAKECH(MAROC

 BEACHCOMBER HOTEL
MARRAKECH شركة يملساه ة

وعنوين مقرها يإلجت اعي كالومت1 12 
طريق إميزميز،ج اعة ت صلوحت 
ص. ب. 112 ت صلوحت 41111 

مريكش يملغرب.



عدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121)الجريدة الرسمية   21952

تعاين مسي1 جديد للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.26239

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تم تعاين) (2121 يوفاو) (23 يملؤآخ في)

يلساد)ة)) للشركة  جديد  مسي1 

 SEEYAVE Pauline Sybille Cheh

ك سي1 آرر

تبعا إلقالة مسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (15 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128238.

29I

BEACHCOMBER HOTEL MARRAKECH SA

 BEACHCOMBER HOTEL

MARRAKECH
شركة يملساه ة

تعاين مسي1 جديد للشركة

 BEACHCOMBER HOTEL

MARRAKECH SA

 KM 12 ROUTE(D›AMIZMIZ

 COMMUNE(DE(TAMESLOHT ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 BEACHCOMBER HOTEL

MARRAKECH شركة يملساه ة

وعنوين مقرها يإلجت اعي كالومت1 12 

طريق إميزميز،ج اعة ت صلوحت 

ص. ب. 112 ت صلوحت 41111 

مريكش يملغرب.

تعاين مسي1 جديد للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.26239

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

2121)تم تعاين) 11)يولاوز) يملؤآخ في)

 WAN((مسي1 جديد للشركة يلساد)ة

ك سي1) (KHIN Jean-Noël Wong

آرر

تبعا إلقالة مسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (15 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128238.

31I

FIDUCIAIRE LAMIN

GAZ MARHABA
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

FIDUCIAIRE LAMIN

 IMM 19 BUREAU(N5 ETAGE 4

 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES(MAROC

GAZ MARHABA شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 329 

يلن اء 2 يلحي يلصناعي بنسودة - 

31111 فاس يملغرب.

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.61487

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تم تحويل) (2121 ماي) (18 يملؤآخ في)

من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 

2)يلحي يلصناعي) 329)يلن اء) »تجزئة)

يملغرب«) فاس  (31111 (- بنسودة)

يلخطابي) عبديلكريم  شاآع  (11« إلى)

(- يلجديدة) يملدينة  (11 آقم) مكتب 

31111)فاس يملغرب«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يوفاو) (15 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)2877.

31I

IMMOBILIERE SALWA SARL

IMMOBILIERE SALWA SARL
إعالن متعدد يلقريآيت

IMMOBILIERE SALWA SARL

126 شاآع فاس يقامة 4 ، 91111، 

طنجة يملغرب

 IMMOBILIERE SALWA SARL

»شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: 126 شاآع 

فاس يقامة 4 - - طنجة يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.33217

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)14)أكتولر)2121)تم يتخاذ)

يلقريآيت يلتالاة:)
قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

تحويل يلشكل يلقافوني للشركة
قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)
يألسا�سي) يلقافون  صااغة  إعادة 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
بند آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
للشركة) يلقافوني  يلشكل  تم تحويل 
»شركة) إلى) يلتضامن«) »شركة  من)

ذيت يملسؤولاة يملحدودة«
بند آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)
يألسا�سي) يلقافون  صااغة  إعادة 

للشركة
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (21 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)247114.
32I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

PREST-PRO-INFO 2PI SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

قفل يلتصفاة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،
casablanca maroc

 PREST-PRO-INFO 2PI(SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي : زفقة 

13 ، إقامة يل10كة ، شقة 32 ، حي 
يلشريفة عين يلشق - 21471 يلديآ 

يلباضاء يملغرب.
قفل يلتصفاة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
.268683

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تقرآ حل) (2121 ماي) (13 في) يملؤآخ 
 PREST-PRO-INFO 2PI SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة مبلغ)
وعنوين) دآهم  (111.111 آأس الها)
إقامة) (، (13 زفقة) يإلجت اعي  مقرها 
يل10كة)،)شقة)32)،)حي يلشريفة عين)

يلشق)-)21471)يلديآ يلباضاء)يملغرب)

فتاجة لوقف نشاط يلشركة.

و عين:

وكاآ و عنويفه)ي)) زكرياء) يلساد)ة))

طريق آقم)1129،)يملنطقة يلصناعاة)

يلديآ) (21521 معروف) سادي 

يلباضاء)يملغرب ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)

بتاآيخ)31)شتن10)2121)وفي زفقة)13)،)

إقامة يل10كة)،)شقة)32)،)حي يلشريفة)

يلديآ يلباضاء) (21471 (- عين يلشق)

يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 22 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797331.

33I

SARL

MYK REST

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

شركة ذيت مسؤولاة محدودة: 

MYK REST

وعنوين مقرها يإلجت اعي : زفقة 

سوماة إقامة شهرزيد آقم 22 بامليي 

21111 يلديآ يلباضاء

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

517735

MYK REST(:(تس اتها

غرض يلشركة):)تشغال يملطعم

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة)

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم)،)مقسم كالتالي:

يلكوهن) يوسف  مح د  يلساد 

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (2511

للحصة.

يلديآ) يلفردوس  إقامة  عنويفه 

يلباضاء)

 2511 يلكوهن) مح د  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
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عنويفه إقامة جويو يلديآ يلباضاء)

يلساد فاصل يلعلمي1711)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

عنويفه)14)زفقة يبن يالدهم يلديآ)

يلباضاء)

يلساد مح د يلعلمي1711)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

عنويفه كالفوآفاا يلديآ يلباضاء)

 1611 يلدآيوش) فزهة  ة  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

عنويفه)14)زفقة يبن يالدهم يلديآ)

يلباضاء)

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم)،)مقسم كالتالي:

يلساد مح د يوسف يلكوهن)25 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلديآ) يلفردوس  إقامة  عنويفه 

يلباضاء)

حصة) (25 يلساد مح د يلكوهن)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

عنويفه إقامة جويو يلديآ يلباضاء)

حصة) يلعلمي17) فاصل  يلساد 

بقا ة)111)دآهم للحصة.

عنويفه)14)زفقة يبن يالدهم يلديآ)

يلباضاء)

حصة) يلعلمي17) مح د  يلساد 

بقا ة)111)دآهم للحصة.

عنويفه كالفوآفاا يلديآ يلباضاء)

يلساد ة فزهة يلدآيوش)16)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

عنويفه)14)زفقة يبن يالدهم يلديآ)

يلباضاء)

فاصل) :يلساد  يلشركة) مسي1 

يلعلمي وعنويفه):)عنويفه)14)زفقة يبن)

يالدهم يلديآ يلباضاء)

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 31 بتاآيخ) بآسفي  يالبتديئاة 

شتن212110)تحت آقم)33818.

34I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

I.D.A. ELECTRICITE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

214 شاآع إبن سينا ، 21211، يلديآ 

يلباضاء يملغرب

I.D.A. ELECTRICITE شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد)في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي 214 شاآع 

إبن سينا - 21211 يلديآ يلباضاء 

يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.273193

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
تقرآ) (2121 يولاوز) (28 في) يملؤآخ 

ذيت مسؤولاة محدودة) حل شركة 

 I.D.A. يلوحاد) يلشريك  ذيت 

آأس الها) مبلغ  (ELECTRICITE

مقرها) وعنوين  دآهم  (11.111

(- سينا) إبن  شاآع  (214 يإلجت اعي)

يلديآ يلباضاء)يملغرب فتاجة) (21211

ل):)قريآ يلشريك يلوحاد.

و حدد مقر يلتصفاة ب)214)شاآع)

يلباضاء) يلديآ  (21211 (- سينا) إبن 

يملغرب.)

و عين:

 Pascal,( François يلساد)ة))

 N°58 Rue عنويفه)ي)) و  (ABLARD

Jean Eschard 12411 Nesles-La-

)ة)) ك صفي) (Montagne France

للشركة.

يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (

يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 

تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 

يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 18 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796919.

35I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

SANDY SERVICES
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

214 شاآع إبن سينا ، 21211، يلديآ 

يلباضاء يملغرب

SANDY SERVICES شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة)في طوآ 

يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي 214 شاآع 

إبن سينا - 21211 يلديآ يلباضاء 

يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.338851

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

2121)تقرآ حل) 17)شتن10) يملؤآخ في)

يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 

آأس الها) مبلغ  (SANDY SERVICES

مقرها) وعنوين  دآهم  (11.111

(- سينا) إبن  شاآع  (214 يإلجت اعي)

يلديآ يلباضاء)يملغرب فتاجة) (21211

ل):)قريآ يلشركاء.

و حدد مقر يلتصفاة ب)214)شاآع)

يلباضاء) يلديآ  (21211 (- سينا) إبن 

يملغرب.)

و عين:

 Yvette,(Marie-Louise((يلساد)ة

و) (LUCOTTE ép. DERONZIER

 N°51 Rue SA Carneiro عنويفه)ي))

 3111 Santiago De Litem

Portugal)ك صفي))ة))للشركة.

يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (

يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 

تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 

يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796925.

36I

LEGALIS CONSEIL

BOUCHERIE GALICE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

LEGALIS CONSEIL
 Rue(Hoceima, Résidence ,41
 Benzakour 2ème(étage(n°3,

 Atlas–Fès. ، 30000، FES
MAROC

Boucherie galice شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 36 تجزئة 
يلهويء يلج ال محل 9 ملعب يلخال 

- 31111 فاس يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
69897

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (17
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.Boucherie galice
متجر) (• (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلجزيآ،)تشاآكوتي1ي ويلج0ن)،)وجبات)

جاهزة،)ردمة م ون،)دويجن إلخ.
•)محل بقالة.

عنوين يملقر يالجت اعي):)36)تجزئة)
يلهويء)يلج ال محل)9)ملعب يلخال)-)

31111)فاس يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
1.111)حصة) (: يلساد فهد سبتي)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
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 39 عنويفه)ي)) سبتي  فهد  يلساد 
يلج ال يقامة فردوس) تجزئة يلهويء)
31111)فاس) 11)ملعب يلخال) شقة)

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
 39 عنويفه)ي)) سبتي  فهد  يلساد 
يلج ال يقامة فردوس) تجزئة يلهويء)
31111)فاس) 11)ملعب يلخال) شقة)

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (21 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4625.

37I

زدوق و أوالده

زدوق و أوالد ه
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

زدوق و أوالده
حي حنان زفقة 12 آقم 16 رنافرة ، 

54111، رنافرة يملغرب
زدوق و أوالد ه شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي حي حنان 
زفقة 12 آقم 16 رنافرة - 54111 

رنافرة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
4143

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها):)زدوق و)

أوالد ه.
كريء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلسااآيت بدون سائق.

عنوين يملقر يالجت اعي):)حي حنان)
 54111 (- رنافرة) (16 آقم) (12 زفقة)

رنافرة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد زدوق إلااس):)1.111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) إلااس  زدوق  يلساد 
 54111 يونس رنافرة) حي  (14 آقم)

رنافرة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) إلااس  زدوق  يلساد 
 54111 يونس رنافرة) حي  (14 آقم)

رنافرة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة بخنافرة بتاآيخ)14)أكتولر)

2121)تحت آقم)371.

38I

مستأمنة يملتنبي لل حاسبة

COMPTOIR EL YOUSSFIA
إعالن متعدد يلقريآيت

مستأمنة يملتنبي لل حاسبة

131 شاآع يملتنبي يلطابق 2 ، 

23111، بني مالل يملغرب

 COMPTOIR EL YOUSSFIA

»شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد«

وعنوين مقرها يالجت اعي: يوالد عبو 

يوالد يوسف قصبة تادلة - 23351 

قصبة تادلة يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.1153

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)11)أكتولر)2121)تم يتخاذ)

يلقريآيت يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  (:11 آقم) قريآ 

مايلي:)تفويت يلحصص.

على) ينص  يلذي  (:12 آقم) قريآ 
مايلي:)يستقالة وتعاين مسي1

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)
يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  6و7:) آقم) بند 
يلحصص) تفويت  تم  لقد  مايلي:)
يلتي ي لكها يلساد عبد يلعزيز غافم)
لكل من يلساد ح اد غافم) ((2771(
)1385)حصة و يلساد ح ادي غافم)

)1385)حصة)
على) ينص  يلذي  (:12 آقم) بند 
عبد) يملسي1  يستقالة  بعد  مايلي:)
يلعزيز غافم تم إعادة تعاين كل من)
يلساد ح ادي غافم ويلساد مح د)
ج ا ) له ا  و  لشركة  مسي1ين  غافم 

يلصالحاات)
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 21 بتاآيخ) تادلة  بقصبة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)124.
39I

chrono services

BATIPATH
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

chrono services
45 زفقة عقبة بن فاف  برشاد، 

26111، برشاد يملغرب
BATIPATH شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 13 يلطابق 
3 حي يليسر شاآع مح د يلخامس 

برشاد - 26111 برشاد يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

15785
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (23
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.BATIPATH

منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
عقاآي.

 13 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
مح د) شاآع  يليسر  حي  (3 يلطابق)
برشاد) (26111 (- برشاد) يلخامس 

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 411 (: بوشعاب) فضوآ  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
411)حصة) (: يلساد يلحلفي فبال)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
يلزهريء) فاط ة  مشريف  يلسادة 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (211  :

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد فضوآ بوشعاب عنويفه)ي))
يلسو�سي) سعاد  يبو  زفقة  (11
 21111 بوآكون) (27 شقة) (4 طابق)

يلديآيلباضاء)يملغرب.
عنويفه)ي)) فبال  يلحلفي  يلساد 
 chaussée de mons nivelles 1411
 brabant wallon 4281 brabant

.wallon Belgique
فاط ة) مشريف  يلسادة 
يقامة) باشكو  (75 عنويفه)ي)) يلزهريء)
 21111  14 شقة) (3 شعاب يلطابق)

يلديآيلباضاء)يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد فضوآ بوشعاب عنويفه)ي))
يلسو�سي) سعاد  يبو  زفقة  (11
 21111 بوآكون) (27 شقة) (4 طابق)

يلديآيلباضاء)يملغرب
فاط ة) مشريف  يلسادة 
يقامة) باشكو  (75 عنويفه)ي)) يلزهريء)
 21111  14 شقة) (3 شعاب يلطابق)

يلديآيلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (13 يالبتديئاة ب10شاد بتاآيخ)

2121)تحت آقم)1267.

41I
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ASMAA MEDIA GROUP

 MOROCCAN DENTAL

MASTERS
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شاآع صهاب يلرومي بلوك 39 يلرقم 

21 يل10فو�سي يلباضاء، 21111، 

يلباضاء يملغرب

 MOROCCAN DENTAL

MASTERS شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة)في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

يلروديني 13 زفقة يح د يملجاطي 

يقامة ليزيلب يلطابق يالول - 21111 

يلديآيلباضاء يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.441479

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تقرآ حل) (2121 يوفاو) (14 يملؤآخ في)

يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 

 MOROCCAN DENTAL

آأس الها) مبلغ  (MASTERS

مقرها) وعنوين  دآهم  (100.000,00

زفقة) (13 يلروديني) شاآع  يإلجت اعي 

يح د يملجاطي يقامة ليزيلب يلطابق)

21111)يلديآيلباضاء)يملغرب) (- يالول)

فتاجة ل):)قلة يلتح ل.

شاآع) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 

يملجاطي) يح د  زفقة  (13 يلروديني)

 21111 يقامة ليزيلب يلطابق يالول)-)

يلديآيلباضاء)يملغرب.)

و عين:

و) يلسلا اني  مني1  يلساد)ة))

عنويفه)ي))587)شاآع)2)ماآس)21111 

)ة)) ك صفي) يملغرب  يلديآيلباضاء)

للشركة.

وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)

محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 

و) يلعقود  تبلاغ  محل  و  يملخابرة 

يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)-

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 28 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

يوفاو)2121)تحت آقم)784392.

41I

ME FIDUCIAIRE 

WESTKEN
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

ME FIDUCIAIRE

 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE(SANAWBAR ,BUR(N°4

 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC

WESTKEN شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 111 شاآع 

موالي عبد يلعزيز يقامة يلصنولر 

يملكتب آقم 4 - 14111 يلقناطرة 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

62843

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (14

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.WESTKEN

منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاآي).

عنوين يملقر يالجت اعي):)111)شاآع)

يلصنولر) يقامة  يلعزيز  عبد  موالي 

يلقناطرة) (14111  -  4 آقم) يملكتب 

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: مصطفى) مودو  يلساد 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) مصطفى  مودو  يلساد 
 14111 مع وآة) يلحديدة  (19

يلقناطرة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) مصطفى  مودو  يلساد 
 14111 مع وآة) يلحديدة  (19

يلقناطرة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 18 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)5149.

42I

ORCOM FIDUS CONSULTING

 SOLUTIONS CONSEILS ET
TRAVAUX

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

ORCOM FIDUS CONSULTING
 AVENUE(GHANDY(LOT(H 254
 APP 01 CITE(DAKHLA ، 80000،

AGADIR MAROC
 SOLUTIONS CONSEILS ET

 TRAVAUX
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي بلوك س 

آقم 26 حي بيزماون يغروض بنسركاو 
يكادير - 81111 يكادير يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
49197

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (31
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
 SOLUTIONS CONSEILS ET

.TRAVAUX
يع ال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
و يلتعديل و يشغال يلل سات) يلبناء)

يالري1ة
با  كل يفويع يلزلاج و يلررام.

:)بلوك س) عنوين يملقر يالجت اعي)
آقم)26)حي بيزماون يغروض بنسركاو)

يكادير)-)81111)يكادير يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد يلحبيب يبها):)1.111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد يلحبيب يبها عنويفه)ي))دويآ)
 45111 تاآوديفت) يديوكاالل  ت ال 

تاآديفت يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد يلحبيب يبها عنويفه)ي))دويآ)
 45111 تاآوديفت) يديوكاالل  ت ال 

تاآديفت يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (18 بتاآيخ) باكادير  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)116857.
43I

TAWAREQ NEGOCE

طوارق نيكوص
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

TAWAREQ NEGOCE
 BRANES 2 LOTS(NARJIS(AV

 SANAOUBAR(NO 28 TANGER ،
90000، TANGER(MAROC
طويآق فاكوص شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 28 شاآع 
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يلصنولر تجرئة فرجس 2 - 91111 
طنجة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
121735

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (21
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها):)طويآق)

فاكوص.
غرض يلشركة بإيجاز):)-با  وشريء)

يللويزم ويملويد ويملعديت يملكتباة
-)تجهيزيملكاتب

-)أع ال وتجاآة متنوعة.
28)شاآع) عنوين يملقر يالجت اعي):)
 91111  -  2 يلصنولر تجرئة فرجس)

طنجة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (511 (: بل اني) يلساد ع ر 

بقا ة)111)دآهم للحصة.
 491 (: ه ديني) ساآة  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) بل اني  ع ر  يلساد 
شاآع) فرجس  تجزئة  (2 يل10يفص)
طنجة) (91111  28 آقم) يلصنولر 

يملغرب.
عنويفه)ي)) ه ديني  ساآة  يلسادة 
يلشقة) يلزآقطوني  مح د  شاآع 
 26111 يلس اعلة) (17 يلع اآة) (15

سطات يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) بل اني  ع ر  يلساد 
شاآع) فرجس  تجزئة  (2 يل10يفص)
طنجة) (91111  28 آقم) يلصنولر 

يملغرب

عنويفه)ي)) ه ديني  ساآة  يلسادة 

يلشقة) يلزآقطوني  مح د  شاآع 

 26111 يلس اعلة) (17 يلع اآة) (15

سطات يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (11 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)246838.

44I

Trefle(Conseil

ZAATAR FOOD
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

Trefle(Conseil

 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue

 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca maroc

ZAATAR FOOD شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 59 شاآع 

يلزآقطوني يلطابق يلسادس آقم 18 

- 21361 يلديآ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

519949

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (15

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ZAATAR FOOD

غرض يلشركة بإيجاز):)*يستغالل)

مطاعم يلوجبات يلخفافة ويملطاعم)

متعلقة) متعددة  ردمات  وتقديم 

تنظام) (، ت وين يلحفالت) (( بالطعام)

يالستقباالت...))؛

*يبريم يتفاقاات يالمتااز أو يالمتااز)
يلفرعي أو أي يتفاقاة م اثلة)؛

يلع لاات) ج ا   عام  *وبشكل 
أو) قافوفاة  كافت  فوع سويء) أي  من 
يقتصادية أو مالاة أو منقولة أو غي1)
منقولة تتعلق بالغرض يملذكوآ أعاله)
م اثلة) أررى  أغريض  ففس  بأي  أو 
أو ذيت صلة،)بصفة أن تؤيد بشكل)
يلذي) يلهدف  غي1مباشر  أو  مباشر 
تسعى يلشركة إلى تحقاقه أو يمتديده)

أو تطويره..
59)شاآع) عنوين يملقر يالجت اعي):)
يلزآقطوني يلطابق يلسادس آقم)18 

- 21361)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلسادة منى آيشاق):)1.111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلسادة منى آيشاق عنويفه)ي))1)ب)
شاآع دبروس)75116)باآيس فرنسا.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلسادة منى آيشاق عنويفه)ي))1)ب)
شاآع دبروس)75116)باآيس فرنسا

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 22 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797311.
45I

LE LEGALISTE

BEST PLUS
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
حل شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

BEST PLUS شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد
)في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي 46 شاآع 
يملرس يلسلطان يلطابق يألول شقة 
3 - 21111 يلديآ يلباضاء يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.319325
يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
يملؤآخ في)13)يولاوز)2121)تقرآ حل)
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت)
مبلغ) (BEST PLUS يلوحاد) يلشريك 
وعنوين) دآهم  (11.111 آأس الها)
يملرس) شاآع  (46 يإلجت اعي) مقرها 
 -  3 شقة) يألول  يلطابق  يلسلطان 
يلديآ يلباضاء)يملغرب فتاجة) (21111

ل):)قلة فرص يلبا .
و حدد مقر يلتصفاة ب)46)شاآع)
يملرس يلسلطان يلطابق يألول شقة)3 

- 21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.)
و عين:

يلدين) بر  يلسالم  عبد  يلساد)ة))
آقم) حسني  بتجزئة  عنويفه)ي)) و 
يلديآ) (21111 معروف) سادي  (3
يلباضاء)يملغرب ك صفي))ة))للشركة.
يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (
يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 
تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 
يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)
شاآع يملرس يلسلطان يلطابق) (46  :

يألول شقة)3)يلديآ يلباضاء
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 17 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

شتن10)2121)تحت آقم)791918.
46I

fisc(orient

YELLY TRANSPORT
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

fisc(orient
شاآع يدآيس يالك10 ع اآة ملنوآ 
يلطابق يالول آقم 1 ، 61111، 

وجدة يملغرب
YELLY TRANSPORT شركة ذيت 
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مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 18 ي9 
تجزئة يمساعد شاآع عبد يلرحام 

بوعباد - 61111 وجدة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
38271

 21 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 شتن10)
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 YELLY (: يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها)

.TRANSPORT
فقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبضائ .
ي9  (18 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلرحام) عبد  شاآع  يمساعد  تجزئة 

بوعباد)-)61111)وجدة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد بوستة يدم):)1.111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد بوستة يدم عنويفه)ي))شاآع)
 61111  191 آقم) يلعربي  يملغرب 

وجدة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد بوستة يدم عنويفه)ي))شاآع)
 61111  191 آقم) يلعربي  يملغرب 

وجدة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (18 بتاآيخ) بوجدة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3611.

47I

ييطال كونساي

ENGHK TRAVAUX
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

ييطال كونساي

286 حي يلنهضة سادي عالل 

يلبحريوي ، 15252، سادي عالل 

يملغرب

ENGHK TRAVAUX شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي زفقة ييت 

عطا آقم 25 حي وحدة يلقرية سال - 

11131 سال يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

34573

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 غشت) (27

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ENGHK TRAVAUX

يع ال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ع ل) (- يإلنشائاة) يألع ال  (- يلهدم)

أع ال) (- يلدهافات) يع ال  (- يلختم)

فجاآة من يلخشب ويملعدن ويألملناوم)

-)أع ال يلدهان.

عنوين يملقر يالجت اعي):)زفقة ييت)

25)حي وحدة يلقرية سال)-) عطا آقم)

11131)سال يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 511.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد رالد مح د):)5.111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) مح د  رالد  يلساد 

 2 آقم) (26 بلوك) عث ان  سادي 

يلباضاء)21111)يلباضاء)يملغرب.

يلساد زيان حكام عنويفه)ي))آقم)

يلصفاء) تانسافت حي  ويد  زفقة  (21

يلقرية سال)11131)سال يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) مح د  رالد  يلساد 

 2 آقم) (26 بلوك) عث ان  سادي 

يلباضاء)21111)يلباضاء)يملغرب

يلساد زيان حكام عنويفه)ي))آقم)

يلصفاء) تانسافت حي  ويد  زفقة  (21

يلقرية سال)11131)سال يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (14 بتاآيخ) بسال  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)985.

49I

nabiq mohammed

SOZITRAN
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تعاين مسي1 جديد للشركة

nabiq mohammed

 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC

sozitran شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 

يملح دية 3 يلع اآة 11 يلطابق 3 - 

23111 فبي مالل يملغرب.

تعاين مسي1 جديد للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.8183

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

يملؤآخ في)15)أكتولر)2121)تم تعاين)
زيزي) مسي1 جديد للشركة يلساد)ة))

لحسن ك سي1 وحاد

تبعا إلقالة مسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 21 بتاآيخ) مالل  ببني  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)1186.

51I

LE LEGALISTE

CASA LIBERTAD
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تفويت حصص

CASA LIBERTAD
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 58 شاآع 

يلقدس يملحل 8 يلديآ يلباضاء 
يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.424975
يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
ت ت) (2121 غشت) (16 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
يلويحد) عبد  يلساد  تفويت 
من) يجت اعاة  حصة  (511 فضاف)
يلساد) لفائدة  حصة  (111 أصل)
غشت) (16 بتاآيخ) يفويس  يملصطفى 

.2121
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 17 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)795748.

51I

CABINET BEN MOKHTAR

BBH INVESTEMENT
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
آف  آأس ال يلشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،
90020، TANGER(MAROC

BBH INVESTEMENT شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي يملنطفة 
يلصناعاة جزفاية يلقطعة 151 - 

91111 طنجة يملغرب.
آف  آأس ال يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.63181



عدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121)الجريدة الرسمية   21958

يلوحاد يلشريك  قريآ   ب قت�سى 

 2121 أكتولر) (12 في) يملؤآخ 

ب بلغ) يلشركة  آأس ال  آف   تم 

أي) دآهم«) (8.911.111« قدآه)

إلى) دآهم«) (1.111.111« من)

(: طريق) عن  دآهم«) (11.111.111«

تقديم حصص فقدية أو عاناة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (21 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)247188.

52I

HADIF

HADIF
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

HADIF

شاآع طاآق بوهدلي ، 35311، تاهلة 

يملغرب

HADIF شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

طاآق بوهدلي - 35311 تاهلة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

5911

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يناير) (25

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

.HADIF(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

غرض يلشركة بإيجاز):)-)يملحاسبة

)-)يالستشاآيت يلجبائاة.

شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

طاآق بوهدلي)-)35311)تاهلة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد يدآيس بوعالم):)511)حصة)
بقا ة)111)دآهم للحصة.

حصة) (511 (: زهر) ج ال  يلساد 
بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) بوعالم  يدآيس  يلساد 
تاهلة) (35311 دويآ يفرين ييت عسو)

يملغرب.
يلساد ج ال زهر عنويفه)ي))شاآع)
يلجيش يمللكي)35311)تاهلة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) بوعالم  يدآيس  يلساد 
تاهلة) (35311 دويآ يفرين ييت عسو)

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة بتازة بتاآيخ)-)تحت آقم)-.
53I

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

اعمال الشرق
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

قفل يلتصفاة

 CABINET COMPTABLE
TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°10 BD(SULTAN(MY
 M›HAMMED HAY EL HASSANI
BERKANE ، 60300، بركان يملغرب

يع ال يلشرق شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي : آقم 14 
مكرآ زفقة يلسلا افاة حي يلفتح - 

63311 بركان يملغرب.
قفل يلتصفاة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
.1181

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تقرآ حل) 27)ف10يير) يملؤآخ في)
يع ال يلشرق شركة ذيت يملسؤولاة)
 111.111 آأس الها) مبلغ  يملحدودة 
دآهم وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم)
14)مكرآ زفقة يلسلا افاة حي يلفتح)
بركان يملغرب فتاجة لقفل) (63311  -

يلتصفاة.

و عين:

و) محروك  مح د  يلساد)ة))

 NOISY  93161 فرنسا) عنويفه)ي))

فرنسا ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)

 14 وفي آقم) (2121 ف10يير) (27 بتاآيخ)

(- يلفتح) حي  يلسلا افاة  زفقة  مكرآ 

63311)بركان يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

غشت) (19 بتاآيخ) ب10كان  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)2121/467.

54I

FIDUCIAIRE ENNOUR

AR EASY DELIVERY
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR

 Rue(Acila,Lot(Idrissia,Bureau,-

 Andalous,2eme(étage,Bureau

11 ، 30000، fes(maroc

AR EASY DELIVERY شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

 AU وعنوين مقرها يإلجت اعي

 BEYROUTH 10 LOTS(REZKIN

ZOHOUR 2 FES. - 30000 فاس 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

65451

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 دجن10) (11

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 AR (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

. EASY DELIVERY

فقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلتي) يلسااآيت  طريق  عن  يلبضائ  
(
ً
طنا (15 عن) يملعت دة  ح ولتها  تقل 
)مقاول))يلنقل بين يملدن)،)ويلخدمات)

يألررى.)
 AU (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 BEYROUTH 11 LOTS REZKIN
فاس) (ZOHOUR 2 FES. - 31111

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: متوسط) ينس  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) متوسط  ينس  يلساد 
فاس) ويد  تجزئة  (33 زفقة) (62 آقم)

فاس)31111)فاس يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) متوسط  ينس  يلساد 
فاس) ويد  تجزئة  (33 زفقة) (62 آقم)

فاس)31111)فاس يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
دجن10) (23 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3737/21.
55I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

لوكس ليديز بيوتي سنتر
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
 N°18 ANGLE(BD(DES(FAR(ET

MD(V ، 26000، SETTAT(MAROC
لوكس لاديز باوتي سنت1 شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 

يماني بقعة آقم 25 سطات - 26111 
سطات يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
6721
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في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (18

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

لوكس) (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

لاديز باوتي سنت1.

مركز) (- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلحالقة و يلتج ال..

تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

يماني بقعة آقم)25)سطات)-)26111 

سطات يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

511)حصة) (: يلسادة لزآق زينب)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلسادة يجباح رولة):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) زينب  لزآق  يلسادة 

سطات) (25 يلرقم) يالماني  تجزئة 

26111)سطات يملغرب.

عنويفه)ي)) رولة  يجباح  يلسادة 
زفقة يبو يلطاب يملتنبي) (2 حي يلفرح)

سطات) (26111 سطات) (7 يلرقم)

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) زينب  لزآق  يلسادة 

سطات) (25 يلرقم) يالماني  تجزئة 

26111)سطات يملغرب

عنويفه)ي)) رولة  يجباح  يلسادة 
زفقة يبو يلطاب يملتنبي) (2 حي يلفرح)

سطات) (26111 سطات) (7 يلرقم)

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

شتن10) (31 يالبتديئاة بسطات بتاآيخ)

2121)تحت آقم)1317/21.

56I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

KHARIJI PARK
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

KHARIJI PARK شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي دويآ 

تعاوفاة يملح دية أغبالو أفوآيآ - 

31111 صفرو يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

3455

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.KHARIJI PARK

(- مقهى) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

مطعم)-)مخ0زة.

دويآ) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

(- أفوآيآ) أغبالو  يملح دية  تعاوفاة 

31111)صفرو يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (25 (: يلساد آشاد راآجي)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

25)حصة) (: يلساد لحسن راآجي)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلساد يوسف راآجي):)51)حصة)
بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) راآجي  آشاد  يلساد 
دويآ تعاوفاة يملح دية أغبالو أفوآيآ)

31111)صفرو يملغرب.
عنويفه)ي)) راآجي  لحسن  يلساد 
دويآ تعاوفاة يملح دية أغبالو أفوآيآ)

31111)صفرو يملغرب.
عنويفه)ي)) راآجي  يوسف  يلساد 
دويآ تعاوفاة يملح دية أغبالو أفوآيآ)

31111)صفرو يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) راآجي  يوسف  يلساد 
دويآ تعاوفاة يملح دية أغبالو أفوآيآ)

31111)صفرو يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (16 يالبتديئاة بصفرو بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3455.
57I

CAFIGEC

UNITED CAPITAL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
UNITED CAPITAL شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي باب آقم 
93، يلطابق 9 ’ يففا سنت1 128 - 
21111 يلديآ يلباضاء يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.466269
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 شتن10) (22 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
بنيشو) أنس  )ة)) يلساد) تفويت 
أصل) من  يجت اعاة  حصة  (511
1.111)حصة لفائدة يلساد))ة))أح د)

28)شتن10) توفاق مول يلنخلة بتاآيخ)
.2121

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
 31 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

شتن10)2121)تحت آقم)794761.
58I

CAFIGEC

MM OFFICE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تفويت حصص

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
MM OFFICE شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 26 زفقة 

مرس يلسلطان يلشقة 3 يلطابق 1 - 
21111 يلديآ يلباضاء يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.511495
يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
ت ت) (2121 شتن10) (16 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
مكريم) أنس  )ة)) يلساد) تفويت 
أصل) من  يجت اعاة  حصة  (511
1.111)حصة لفائدة يلساد))ة))أساة)

يطرش بتاآيخ)16)شتن10)2121.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
 15 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)795314.
59I

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES

BADOO FOOD
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

LA PEPINIERE D›ENTREPRISES
 AL MASSAR ROUTE DE ,345
 SAFI ، 40100، MARRAKECH

MAROC
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BADOO FOOD شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 345 يملساآ 

طريق يسفي - 41111 مريكش 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
118451

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 غشت) (19
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.BADOO FOOD
مقاول) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

فقل يلبضائ  فاابة عن يلغي1.
 345 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يملساآ طريق يسفي)-)41111)مريكش)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد يلزياني بدآ):)1.111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
ح) عنويفه)ي)) بدآ  يلزياني  يلساد 
 41111  178 م تجزئة بومس اآ آقم)

مريكش يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
ح) عنويفه)ي)) بدآ  يلزياني  يلساد 
 41111  178 م تجزئة بومس اآ آقم)

مريكش يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
شتن10) (14 بتاآيخ) ب ريكش  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)127491.
61I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

MOG BUILDING
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER(ÉTAGE

 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR(TALIB 44100 ESSAOUIRA

 APPARTEMENT 10 1ER(ÉTAGE

 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR(TALIB 44100 ESSAOUIRA،

44100، ESSAOUIRA(MAROC

MOG BUILDING شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 128 زفقة 

يلعرعاآ يلطابق 2 مكتب آقم 6 يلديآ 

يلباضاء - 21111 يلديآ يلباضاء 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

512755

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 يولاوز) (15

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 MOG (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

. BUILDING

منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاآي.
عنوين يملقر يالجت اعي):)128)زفقة)

يلعرعاآ يلطابق)2)مكتب آقم)6)يلديآ)

يلباضاء) يلديآ  (21111 (- يلباضاء)

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

مبلغ آأس ال يلشركة:)1.111.111 
دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد هشام بوسرحان):)11.111 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد هشام بوسرحان عنويفه)ي))
 21 يلشقة) (36 ع اآة) يلباضاء) باب 
 27182 بوسكوآة يلنويصر ييلباضاء)

يلديآ يلباضاء)يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد هشام بوسرحان عنويفه)ي))
 21 يلشقة) (36 ع اآة) يلباضاء) باب 
 27182 بوسكوآة يلنويصر ييلباضاء)

يلديآ يلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 19 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

غشت)2121)تحت آقم)789371.
61I

BOUKHRIS &ASSOCIES

CIEL LABO
إعالن متعدد يلقريآيت

CIEL LABO
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

شريك وحاد
آأس ال: 4.351.111 دآهم

مقرها يالجت اعي: 5 زفقة لاوطنو 
بي1جي، يلديآ يلباضاء

RC(n° 100 469 – IF(N° 1050940
يلشريك) قريآيت  ب وجب محضر 
(،2121 يولاوز) (29 بتاآيخ) يلوحاد 

تقرآ ما يلي:
مج وع) تفويت  معاينة  (-

حصص يلشركة.
يلنظام) تغاي1  معاينة  (-

يالسا�سي للشركة.
يالسا�سي) يلنظام  يعت اد  (-

يلجديد للشركة.
بالسجل) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلتجاآية) يملحك ة  لدى  يلتجاآي 
 794219 تحت عدد) بالديآ يلباضاء)

بتاآيخ)27)شتن212110.
ملخص قصد يلنشر

62I

BOUCHTA COMPTA

KENZA MANAGER
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،

90000، TANGER(MAROC

KENZA MANAGER شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي يملحل آقم 

34 مركز ديست اآ ساحة يلروديني 

زفقة عبد هللا يلهبطي يقامة يلقدس 

آقم 34 طنجة - 91111 طنجة 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

121411

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (21

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.KENZA MANAGER

يع ال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبناء)يملختلفة.

عنوين يملقر يالجت اعي):)يملحل آقم)

يلروديني) ساحة  ديست اآ  مركز  (34

زفقة عبد هللا يلهبطي يقامة يلقدس)

طنجة) (91111 (- طنجة) (34 آقم)

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
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 1.111 (: مح د) يملدن  يلساد 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

يلساد يملدن مح د):)1111)بقا ة)
111)دآهم.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) مح د  يملدن  يلساد 
شاآع موالي آشاد يقامة حفصاء)آقم)
1 91111)طنجة) 1)شقة) 114)طابق)

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) مح د  يملدن  يلساد 
شاآع موالي آشاد يقامة حفصاء)آقم)
1 91111)طنجة) 1)شقة) 114)طابق)

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
شتن10) (29 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)8544.
63I

BOUCHTA COMPTA

 RADIO HOLLAND
MOROCCO

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تغاي1 تس اة يلشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC

 RADIO HOLLAND MOROCCO
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يالجت اعي شاآع 

يوسف يبن تاشفين ع اآة يلساحل 
يلذهبي يلطابق 2 مكتب 17 - 

91111 طنجة يملغرب.
تغاي1 تس اة يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
54413

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
تم) (2121 شتن10) (15 في) يملؤآخ 
 RADIO« من) يلشركة  تس اة  تغاي1 
إلى) (»HOLLAND MOROCCO
.»RADIO MARINE MOROCCO«

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

شتن10) (29 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)8522.

64I

BOUCHTA COMPTA

 ZENTAURUS REAL ESTATE«

«Z.R.E

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،

90000، TANGER(MAROC

 ZENTAURUS REAL ESTATE«

Z.R.E« شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي يملحل آقم 

4-34 مركز ديست اآ ساحة يلروديني 

زفقة عبد هللا يلهبطي يقامة يلقدس 

آقم 34 - 91111 طنجة يملغرب.

تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.114117

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

ت ت) (2121 غشت) (18 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

)ة))ك ال يلسباعي) تفويت يلساد)

أصل) من  يجت اعاة  حصة  (125

)ة))شركة) 251)حصة لفائدة يلساد)

كاآديون ج يم ب يش بتاآيخ)18)غشت)

.2121

)ة))ك ال يلسباعي) تفويت يلساد)

125)حصة يجت اعاة من أصل)125 

هللا) عبد  )ة)) يلساد) لفائدة  حصة 

جلوين بتاآيخ)18)غشت)2121.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

شتن10) (31 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)8565.

65I

BOUCHTA COMPTA

 ZENTAURUS REAL ESTATE«
«Z.R.E

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تعاين مسي1 جديد للشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC

 ZENTAURUS REAL ESTATE«
Z.R.E« شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي يملحل آقم 
4-34 مركز ديست اآ ساحة يلروديني 
زفقة عبد هللا يلهبطي يقامة يلقدس 

آقم 34 - 91111 طنجة يملغرب.
تعاين مسي1 جديد للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.114117

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تم تعاين) 18)غشت) يملؤآخ في)
يلساد)ة)) للشركة  جديد  مسي1 
هللا) عبد  جلوين  و  سعاد  ش �سي 

ك سي1 وحاد
تبعا لقبول يستقالة يملسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
شتن10) (31 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)8565.

66I

مكتب يملحاسبة يلصالحي

SOCIETE NOUR ENTR-
 POUR LA DÉCORATION ET

LA CONSTRUCTION
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
قفل يلتصفاة

مكتب يملحاسبة يلصالحي
زفقة يملدينة يملنوآة ع اآة يلاعقوبي 
يلطابق يلثالث يلشقة آقم 6 وجدة ، 

61111، وجدة ييملغرب
 societe nour entr-pour la

 décoration et la construction
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي : حي يلحاج 

يلطاهر آقم ت1/32 - 61111 وجدة 

يملغرب.

قفل يلتصفاة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

.25159

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
تقرآ) (2116 دجن10) (21 في) يملؤآخ 

 societe nour entr-pour la حل)

 décoration et la construction

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت)

آأس الها) مبلغ  يلوحاد  يلشريك 

مقرها) وعنوين  دآهم  (10.000,00

آقم) يلطاهر  يلحاج  حي  يإلجت اعي 

يملغرب) وجدة  (61111  - ت32/1 

يستقطاب) في  يلفشل  ل1/) فتاجة 

يلزلناء.

و عين:

و) ملريبط  يدآيس  يلساد)ة))

 358 آقم) بوقنادل  طريق  عنويفه)ي))

)ة)) ك صفي) يملغرب  وجدة  (61111

للشركة.

و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)

وفي حي يلحاج) (2117 ماي) (25 بتاآيخ)

يلطاهر آقم ت32/1 - 61111)وجدة)

يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يولاوز) (14 بتاآيخ) بوجدة  يلتجاآية 

2117)تحت آقم)863.

67I

HADIF

TAZZKA MARKET
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

TAZZKA MARKET

شاآع تازكا تاهلة تازة ، 35311، 

تاهلة يملغرب

TAZZKA MARKET شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع تازكا 

- 35311 تاهلة يملغرب
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تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

6215

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (11

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.TAZZKA MARKET

:)-)يلتغذية) غرض يلشركة بإيجاز)

يلعامة

-)فقل يلبضائ 

-)يلتصدير ويالستي1يد.

عنوين يملقر يالجت اعي):)شاآع تازكا)

- 35311)تاهلة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يبريهام) يآجديل  فايت  يلساد 

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.111  :

للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يبريهام) يآجديل  فايت  يلساد 

 35311 يلقدس) شاآع  عنويفه)ي))

تاهلة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يبريهام) يآجديل  فايت  يلساد 

 35311 يلقدس) شاآع  عنويفه)ي))

تاهلة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

شتن10) (28 بتاآيخ) بتازة  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)525.

68I

جيسطريكو

SPARTEL DISTRIBUTION
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

جيسطريكو

حي يلع اآية، حديئق يلقدس 

 ،GH8 كالافوآفاا 511، ع اآة

يلطابق 3، آقم 24 شاآع يلقدس، 

عين يلشق،، 21481، يلديآ يلباضاء 

يملغرب

SPARTEL DISTRIBUTION شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي 

يلنسام، يلطابق 4، آقم 21، ع اآة 

آقم 164، سادي معروف، - 21521 

يلديآ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

514673

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 يولاوز) (28

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SPARTEL DISTRIBUTION

-)يستي1يد) (: غرض يلشركة بإيجاز)

وتصدير يملنتجات يلغذيئاة.

-)يستي1يد يلسل  يملصنعة.

-)تصدير يملنتجات يلحرفاة.

-)يستي1يد وتصدير.

-)ج ا  ع لاات يلتجاآة يلدولاة،)

ج ا ) توزي   تصدير،) يستي1يد،)

يملنتجات ويلبضائ  غي1 يملحظوآة.

يلسل ) ج ا   ولا   شريء) (-

ويملنتجات أو يألشااء)يملصنعة.

-)تصنا  ويستي1يد وتصدير وشريء)

وج ا ) يلسل ،) ج ا   ولا   وتوزي  

يملنتجات من أي مصدآ ومن أي فوع.

-)يلتجاآة بشكل عام.

-)يلت ثال يلتجاآي ويلصناعي على)
ج ا  يلخطط..

حي) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
ع اآة) (،21 آقم) (،4 يلطابق) يلنسام،)
آقم)164،)سادي معروف،)-)21521 

يلديآ يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد عبد يلجلال ص ودي):)511 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 511 (: يع اآوش) ع ر  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
ص ودي) يلجلال  عبد  يلساد 
يلصفاء) إقحوين  زفقة  عنويفه)ي))

21521)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
عنويفه)ي)) يع اآوش  ع ر  يلساد 
بروساآ) (J4W 2R4 كباك) بروساآ،)

كندي.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) بروييل  فادية  يلسادة 
لوطا،) يحيى  يوالد  يلباض،) دويآ 

13113)بنسلا ان يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلتجاآية بالديآ يلباضاء)بتاآيخ)-)تحت)

آقم)-.
69I

GLOBEX CONSEIL(كلولكس كونسااي

saiss tachygraphe
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

 GLOBEX كلولكس كونسااي
CONSEIL

21 شاآع يلحسن يلثاني ، يلشقة 
س3 م.ج مكناس، 51111، 

MEKNES يملغرب
saiss tachygraphe شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي أن�سي 2-2 

آقم 2 آياض يس اعلاة شطر 1 - 
51111 مكناس يملغرب.

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.69615
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تم تحويل) (2121 يناير) (18 يملؤآخ في)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
آياض يس اعلاة) (2 آقم) (2-2 »أن�سي)
شطر)1 - 51111)مكناس يملغرب«)إلى)
»ع اآة شكاب آقم)61)تجزئة يلسالم)
طريق صفرو)-)31111)فاس يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
شتن10) (23 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4228.

71I

مستامنة شامة

FONCIER MIRAMAR
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

مستامنة شامة
شاآع يملسي1ة آقم 142 يلطابق يالول 

يلناظوآ شاآع يملسي1ة آقم 142 
يلطابق يالول يلناظوآ، 62111، 

يلناظوآ يملغرب
FONCIER MIRAMAR شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي حي يملطاآ 
يقامة لانا يلناظوآ - 62111 يلناظوآ 

يملغرب.
تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.21917

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 شتن10) (22 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
تفويت يلساد))ة))ح اد يلشهبوني)
511)حصة يجت اعاة من أصل)511 
عبد يلغني) )ة)) حصة لفائدة يلساد)

يملاحي بتاآيخ)22)شتن10)2121.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
 14 بتاآيخ) بالناضوآ  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)4141.

71I
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FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

اليف هير
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
 N°18 ANGLE(BD(DES(FAR(ET

MD(V ، 26000، SETTAT(MAROC
اليف هي1 شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 26 شاآع 
مرس يلسلطان يلطابق يالول يلشقة 
13 يلديآ يلباضاء. - 21116 يلديآ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
519329

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (28
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
اليف) (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

هي1.
غرض يلشركة بإيجاز):)-)يلعقاآيت)

منعش عقاآي..
26)شاآع) عنوين يملقر يالجت اعي):)
مرس يلسلطان يلطابق يالول يلشقة)
يلديآ) (21116 (- يلباضاء.) يلديآ  (13

يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: هللا) عبد  زهي1  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) هللا  عبد  زهي1  يلساد 
 829 يلرقم) يلخي1  مج    تجزئة 

سطات)26111)سطات يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) هللا  عبد  زهي1  يلساد 

 829 يلرقم) يلخي1  مج    تجزئة 

سطات)26111)سطات يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 13 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796411.

72I

MOORISH

ABB BETON SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شاآع اللة يلااقوت يلطابق 5 

يلشقة د 39 شاآع اللة يلااقوت 

يلطابق 5 يلشقة د، 21111، يلديآ 

يلباضاء يملغرب

ABB BETON SARL AU شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي يقامة 

يلبستان 2 يلع اآة1 ماج 1 بي1فو�سي 

- يلديآ يلباضاء. - 21241 يلديآ 

يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

518741

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (18

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 ABB (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.BETON SARL AU

غرض يلشركة بإيجاز):)شريء)ولا )

,يستي1يد وتصدير مويد يلبناء.

يقامة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
بي1فو�سي) (1 ماج) يلع اآة1) (2 يلبستان)
يلديآ) (21241 (- يلباضاء.) يلديآ  (-

يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
يملشافاه) آيشد  ويئل علي  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (111  :

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يملشافاه) آيشد  ويئل علي  يلساد 
عنويفه)ي))يلسالم يلفرح مج وعة)36 
ع اآة)61)شقة)7)ياللفة ح ح يلباضاء)

21212)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يملشافاه) آيشد  ويئل علي  يلساد 
عنويفه)ي))يلسالم يلفرح مج وعة)36 
ع اآة)61)شقة)7)ياللفة ح ح يلباضاء)

21212)يلديآ يلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 18 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)795795.

73I

مستامنة شامة

FONCIER ANNAHDA
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تغاي1 نشاط يلشركة

مستامنة شامة
شاآع يملسي1ة آقم 142 يلطابق يالول 

يلناظوآ شاآع يملسي1ة آقم 142 
يلطابق يالول يلناظوآ، 62111، 

يلناظوآ يملغرب
FONCIER ANNAHDA شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يالجت اعي حي يملطاآ 
يقامة لانا يلناظوآ - 62111 يلناظوآ 

يملغرب.
تغاي1 نشاط يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.21917

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

يملؤآخ في)22)شتن10)2121)تم تغاي1)

نشاط يلشركة من)»وساط«)إلى)

»منعش عقاآي«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة بالناضوآ بتاآيخ)22)شتن10)

2121)تحت آقم)4141.

74I

COFISCOM

AGRO-CITRUS
إعالن متعدد يلقريآيت

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

AGRO-CITRUS »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: مشروع 

81385 ج اعة يلعثامنة - 63311 

بركان يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.5119

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)19)يولاوز)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

تبعا) يلشريك:) تغاي1  على  يلتاكاد 

اليديع يلساد ح اد قنطاآي مج وع)

أسه ه في يلشركة يملقدآة ب)11.561 

 GREEN حصة يجت اعاة في شركة)

 11 بتاآيخ) (»HOLD INVEST« SCA

يالري1ة) هذه  أصبحت  (2121 يوفاو)

 AGRO-CITRUS(شريكة في شركة

قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)

يلعام) يلج    مسي1يرر:قرآ  تعاين 

مسي1) قنطاآي  ك ال  يلساد  تعاين 

يرر للشركة ملدة غي1 محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

يلذي ينص على مايلي:) بند آقم.:)

يلنظام) تحديث  يلعام  يلج    قرآ 

يالسا�سي ب ا يالئم يلقريآيت يملتخدة.
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باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
غشت) (12 بتاآيخ) ب10كان  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)448/2121.
75I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE DICH TRANSFERT SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE DICH TRANSFERT SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

حسن 2 مركز بودفيب يلريشادية - 
52111 يلريشادية يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي -.

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 شتن10) (27 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
 51 زفو علابو) )ة)) تفويت يلساد)
 111 أصل) من  يجت اعاة  حصة 
فزهة يوآيغ) )ة)) حصة لفائدة يلساد)

بتاآيخ)27)شتن10)2121.
علابو) يمال  )ة)) يلساد) تفويت 
 111 حصة يجت اعاة من أصل) (51
فزهة يوآيغ) )ة)) حصة لفائدة يلساد)

بتاآيخ)27)شتن10)2121.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
 13 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)456.
76I

مستامنة شامة

FONCIER MIRAMAR
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تعاين مسي1 جديد للشركة

مستامنة شامة
شاآع يملسي1ة آقم 142 يلطابق يالول 

يلناظوآ شاآع يملسي1ة آقم 142 
يلطابق يالول يلناظوآ، 62111، 

يلناظوآ يملغرب
 FONCIER MIRAMAR

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي يملطاآ 

يقامة لانا يلناظوآ حي يملطاآ يقامة 

لانا يلناظوآ 62111 يلناظوآ يملغرب.

تعاين مسي1 جديد للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.21917

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

2121)تم تعاين) 22)شتن10) يملؤآخ في)

مسي1 جديد للشركة يلساد)ة))يملاحي)

عبد يلغني ك سي1 وحاد

تبعا لقبول يستقالة يملسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 14 بتاآيخ) بالناضوآ  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)4141.

77I

إئت افاة يلوفاء

AMIS FETE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

إئت افاة يلوفاء

شاآع عالل يلفا�سي يلرقم 79 

سطات ، 26111، سطات يملغرب

AMIS FETE شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي مكازة 

مصطفى محفوظ ج اعة يوالد 

شبافة يبن يح د - 26151 يبن 

يح د يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

1185

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (21

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 AMIS (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

.FETE

:)با  يملويد) غرض يلشركة بإيجاز)
يلغذيئاة.

مكازة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يوالد) ج اعة  محفوظ  مصطفى 
شبافة يبن يح د)-)26151)يبن يح د)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: هللا) عبد  بعويس  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
يلساد رومن عث ان):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد بعويس عبد هللا عنويفه)ي))
 26151 مركز آيس يلعين يبن يح د)

يبن يح د يملغرب.
عنويفه)ي)) عث ان  رومن  يلساد 
 26151 مركز آيس يلعين يبن يح د)

يبن يح د يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد بعويس عبد هللا عنويفه)ي))
 26151 مركز آيس يلعين يبن يح د)

يبن يح د يملغرب
عنويفه)ي)) عث ان  رومن  يلساد 
 26151 مركز آيس يلعين يبن يح د)

يبن يح د يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 11 بتاآيخ) يح د  ب0ن  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)47/2121.
78I

COFISCOM

POLYCLINIQUE BENI-
SNASSEN

إعالن متعدد يلقريآيت

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

 POLYCLINIQUE BENI-SNASSEN
»شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة«
وعنوين مقرها يالجت اعي: شاآع 

يالستقالل طريق يلسعادية - 
63311 بركان يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.217
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)16)يولاوز)2121
تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
تبعا) يلشريك:) تغاي1  على  يلتأكاد 
اليديع يلساد ح اد قنطاآي و يلساد)
مح د قنطاآي ويلساد عزيز قنطاآي)
مج وع) قنطاآي  ك ال  ويلساد 
شركة) في  يالجت اعاة  حصصهم 
IMMO HOLD INVEST SCS)بتاآيخ)
11)يوفاو)2121)ستصبح هذه يالري1ة)
 POLCLINIQUE شركة) في  شريكة 

 BENI-SNASSEN
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
على) ينص  يلذي  (:6 آقم) بند 
مايلي:)يملساه ات:)شركة:)يي و هولد)
مح د) دآهم،) (7.575.211 يففيست:)
يلساد عزيز) دآهم،) (78.511 فجاجي)

يلعربي)196.311)دآهم)
بند آقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)
يلرأس ال يالجت اعي:آأس ال يلشركة)
دآهم مقس ة) (7.851.111 محدد في)
 111 بقا ة) حصة  (78.511 يلى)
كالتالي:) للحصة،موزعة بين يلشركاء)
 75.752 يففيست) يي و هولد  شركة 
مح د) يلساد  يجت اعاة،) حصة 
يجت اعاة،) حصة  (785 فجاجي)

يلساد عزيز يلعربي)1.963)حصة
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
غشت) (12 بتاآيخ) ب10كان  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)447/2121.
79I

COFISCOM

PRIMA PACKAGING
إعالن متعدد يلقريآيت

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC
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PRIMA PACKAGING »شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد«
وعنوين مقرها يالجت اعي: كلم 2 
طريق يلسعادية - 63311 بركان 

يملغرب.
»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 
.6787

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)19)يولاوز)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)
قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
يلشريك:تبعا) تغاي1  على  يلتأكاد 
اليديع يلساد عزيز قنطاآي مج وع)
حصة) (41.111 يملقدآة ب) حصصه 
 GREEN HOLD(يجت اعاة في شركة
INVEST SCA)بتاآيخ)11)يوفاو)2121 
يصبحت هذه يالري1ة يلشريك يلوحاد)

 PRIMA PACKAGING(لشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
بند آقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)
قرآ يلشريك يلوحاد تحديث يلنظام)

يالسا�سي ب ا يالئم يلقريآت يملتخذة
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
غشت) (12 بتاآيخ) ب10كان  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)451/2121.
81I

LE PREMIER CONSEIL

IZAKHANIOUNE NEGOCE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
توسا  نشاط يلشركة)

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 IZAKHANIOUNE NEGOCE

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يالجت اعي آقم 733 
معطى هللا ملحاماد - 41111 

مريكش يملغرب.

توسا  نشاط يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.35159

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

يملؤآخ في)21)يناير)2121)ت ت إضافة)

إلى نشاط يلشركة) يلتالاة  يألنشطة 

يلحالي):

يلنظافة) منتجات  *تسويق 

يلك باوتر) وأجهزة  يملكتباة  ويللويزم 

بالتجزئة ولالج لة..

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

أكتولر) (17 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128292.

81I

LE PREMIER CONSEIL

IZAKHANIOUNE NEGOCE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تقلاص هدف يلشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 IZAKHANIOUNE NEGOCE

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يالجت اعي آقم 733 

معطى هللا ملحاماد - 41111 مريكش 

يملغرب.

تقلاص هدف يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

35159

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

تم حذف) (2121 يناير) (21 يملؤآخ في)

يألنشطة يلتالاة من نشاط يلشركة)

يلحالي):

إنشاءيت) أو  أع ال  مقاول  (*

متنوعة..

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (17 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128292.

82I

FIDU.PRO CONSULTING

KOVAN
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شاآع يمال زوال و زفقة غاثل 

يلطابق11 آقم 29 يلديآ يلباضاء ، 

1، يلديآ يلباضاء يملغرب

KOVAN شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 7 زفقة 

أح د يلتوقي يلطابق يلثاني يلشقة 

11 يلديآ يلباضاء - 1111 يلديآ 

يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

519165

في) مؤآخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (16

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.KOVAN

وكالة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يتصاالت،)مستشاآ إديآي.
زفقة) (7 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

يلشقة) يلثاني  يلطابق  يلتوقي  أح د 

يلديآ) (1111 (- يلباضاء) يلديآ  (11

يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

يلسادة كنزة زلاآي):)1.111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

 111111 (: زلاآي) كنزة  يلسادة 

بقا ة)111)دآهم.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلسادة كنزة زلاآي عنويفه)ي))آقم)

11)إقامة يلرجاء)طريق إي وزيآ فاس)

1111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلسادة كنزة زلاآي عنويفه)ي))آقم)

11)إقامة يلرجاء)طريق إي وزيآ فاس)

1111)يلديآ يلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية بالديآ يلباضاء)بتاآيخ)-)تحت)
آقم)-.

83I

palais(des(services(comptables(te(fiscals

M B PROMO LUMINA
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

 palais des services comptables

te(fiscals

حي أمل1, ع اآة ب, آقم92, شقة8, 

تاط ملال, يلديآ يلباضاء ، 26111، 

يلديآ يلباضاء ييملغرب

M B PROMO LUMINA شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي أمل 1 

ع اآة B آقم 92 يلشقة 8 تاط ملال 

يلديآيلباضاء - 29642 يلديآيلباضاء 

يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.516919

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

ت ت) (2121 أكتولر) (18 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
تفويت يلساد))ة))إبريهام مشكوآ)

251)حصة يجت اعاة من أصل)751 

حصة لفائدة يلساد))ة))أمين وآسال)

بتاآيخ)18)أكتولر)2121.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

 14 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796638.

84I
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COFISCOM

FRESH CITRUS EXPORT
إعالن متعدد يلقريآيت

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

FRESH CITRUS EXPORT »شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد«

وعنوين مقرها يالجت اعي: كلم 2 

طريق يلسعادية - 63311 بركان 

يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.5463

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

2121)تم يتخاذ) 19)يولاوز) يملؤآخ في)

يلقريآيت يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  (:1 آقم) قريآ 

يلشريك) تغاي1  على  يلتأكاد  مايلي:)

للشركة:تبعا) يلقافوني  ويلشكل 

يلسابقين حصصهم) اليديع يلشركاء)

 GREEN HOLD INVESTشركة في 

SCA)بتاآيخ)11)يوفاو)2121)أصبحت)

هذه يالري1ة يلشريك يلوحاد لشركة)

ولالتالي) (FRESH CITRUS EXPORT

من) للشركة  يلقافوني  يلشكل  تحول 

يلى) محدودة  مسؤولاة  ذيت  شركة 

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت)

يلشريك يلوحاد)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

يلذي ينص على مايلي:) بند آقم.:)

قرآ يلشريك يلوحاد تحديث يلنظام)

يالسا�سي ب ا يالئم يلقريآت يملتخذة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

غشت) (12 بتاآيخ) ب10كان  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)451/2121.

85I

COFISCOM

 STE DE DEVELOPPEMENT

TRIFFA
إعالن متعدد يلقريآيت

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

 STE DE DEVELOPPEMENT

TRIFFA »شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة ذيت يلشريك يلوحاد«

وعنوين مقرها يالجت اعي: تعاوفاة 

يملح دية يلرسم يلعقاآي آقم 

27857/41 ج اعة زكزل - 63311 

بركان يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.3483

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)19)يولاوز)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  (:1 آقم) قريآ 

يلتأكاد على تغاي1 يلشريك و) مايلي:)

يلشكل يلقافوني للشركة:)تبعا اليديع)

في) حصصهم  يلسابقين  يلشركاء)

 IMMO HOLD INVEST SCS(شركة

بتاآيخ)11)يوفاو)2121)أصبحت هذه)

 STE يالري1ة يلشريك للوحاد لشركة)

 DE DEVELOPPEMENT TRIFFA

يلقافوني) يلشكل  تحول  ولالتالي 

مسؤولاة) ذيت  شركة  يلى  للشركة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

يلذي ينص على مايلي:) بند آقم.:)

قرآ يلشريك يلوحاد تحديث يلنظام)

يالسا�سي ب ا يالئم يلقريآت يملتخذة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

غشت) (12 بتاآيخ) ب10كان  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)454/2121.

86I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE S.J SOLIDAIRE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

ste s.j solidaire شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة)في طوآ 

يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 

12 زفقة 11 شاآع مح د 5 جرف 

يلريشادية - 52111 يلرشادية 

يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.11279

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

2121)تقرآ حل) 28)غشت) يملؤآخ في)

يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 

آأس الها) مبلغ  (ste s.j solidaire

مقرها) وعنوين  دآهم  (300.000,00
شاآع) (11 زفقة) (12 آقم) يإلجت اعي 

 52111 (- 5)جرف يلريشادية) مح د)

يلرشادية يملغرب فتاجة ل):)يالزمة.

آقم) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 
جرف) (5 مح د) شاآع  (11 زفقة) (12

يلرشادية) (52111 (- يلريشادية)

يملغرب.)

و عين:

بوشعبي) يلقادآ  عبد  يلساد)ة))

 52111 يلرشادية) عنويفه)ي)) و 

)ة)) ك صفي) يملغرب  يلرشادية 

للشركة.

وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)

محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 

و) يلعقود  تبلاغ  محل  و  يملخابرة 

يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)-

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 14 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)433.

87I

COFISCOM

STATION KANTARI

إعالن متعدد يلقريآيت

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

STATION KANTARI »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد«

وعنوين مقرها يالجت اعي: كلم 1.5 

طريق يلسعادية زكزل - 63311 

بركان يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.5445

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)19)يولاوز)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

تبعا) يلشريك:) تغاي1  على  يلتأكاد 

اليديع يلساد ح اد قنطاآي مج وع)

ب) يملقدآة  يالجت اعاة  حصصه 

في شركة) حصة يجت اعاة  (16.111

 GREEN HOLD INVEST SCA

بتاآيخ)11)يوفاو)2121)أصبحت هذه)

شركة) في  يلوحاد  يلشريك  يالري1ة 

 STATION KANTARI

قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)

تعاين مسي1 يرر:قرآ يلشريك يلوحاد)

تعاين يلساد ك ال قنطاآي مسي1يرر)

للشركة ملدة غي1 محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

يلذي ينص على مايلي:) بند آقم.:)

قرآ يلشريك يلوحاد تحديث يلنظام)

يالسا�سي ب ا يالئم يلقريآت يملتخذة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

غشت) (12 بتاآيخ) ب10كان  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)452/2121.

88I
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COFISCOM

CITRUNORD
إعالن متعدد يلقريآيت

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

CITRUNORD »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: مشروع 
181334 دويآ بني عتاق زكزل 

صندوق يل10يد 974 - 63311 بركان 

يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.1767

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)16)يولاوز)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

يلشريك:تبعا) تغاي1  على  يلتأكاد 

اليديع يلساد ح اد قنطاآي مج وع)

شركة) في  يالجت اعاة  حصصه 

GREEN HOLD INVEST SCA)بتاآيخ)

11)يوفاو)2121)يصبحت هذه يالري1ة)

CITRUNORD(شريك في شركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)

هولد) جرين  شركة:) يملساه ات:)

يففيست:)19.455.511دآهم،)مح د)

ملريني)165.111)دآهم

بند آقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)

يلرأس ال يالجت اعي:آأس ال يلشركة)

19.621.511)دآهم مقسم) محدد في)

يجت اعاة) حصة  (196.215 يلى)

مقس ة) للحصة  دآهم  (111 بقا ة)

جرين) شركة  كالتالي:) يلشركاء) بين 

حصة) (194.555 يففيست:) هولد 

ملريني) يلساد:مح د  يجت اعاة،)

1.651)حصة يجت اعاة

على) ينص  يلذي  (:41 آقم) بند 

يلنزيعات:تقرآ تغاي1هذي يلبند) مايلي:)

ب ا يالئم يلقريآيت يملتخذة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

غشت) (12 بتاآيخ) ب10كان  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)453/2121.

89I

COFISCOM

 SOCIETE DE GESTION

 ET DE DEVELOPPEMENT

 DES EXPLOITATIONS

AGRICOLES
إعالن متعدد يلقريآيت

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

 SOCIETE DE GESTION ET

 DE DEVELOPPEMENT DES

 EXPLOITATIONS AGRICOLES

»شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد«

وعنوين مقرها يالجت اعي: مشروع 
81317 لعثامنة مديغ صندوق 

يل10يد 1125 - 63311 بركان يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.1131

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)19)يولاوز)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

يلشريك:تبعا) تغاي1  على  يلتأكاد 

اليديع يلساد ح اد قنطاآي مج وع)

شركة) في  يالجت اعاة  حصصه 

 GREEN HOLD INVEST SCA

يصبحت) (2121 يوفاو) (11 بتاآيخ)

هذه يالري1ة يلشريك يلوحاد لشركة)

SOGEDA

قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)

تعاين مسي1 يرر:قرآ يلشريك يلوحاد)

تعاين يلساد ك ال قنطاآي مسي1يرر)

للشركة ملدة غي1 محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

يلذي ينص على مايلي:) بند آقم.:)
قرآ يلشريك يلوحاد تحديث يلنظام)

يالسا�سي ب ا يالئم يلقريآت يملتخذة
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
غشت) (12 بتاآيخ) ب10كان  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)449/2121.
91I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE DICH TRANSFERT SARL
AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تعاين مسي1 جديد للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE DICH TRANSFERT SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

حسن 2 مركز بودفيب يلريشادية - 
52111 يلريشادية يملغرب.
تعاين مسي1 جديد للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي -.
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تم تعاين) 27)شتن10) يملؤآخ في)
مسي1 جديد للشركة يلساد)ة))يوآيغ)

فزهة ك سي1 وحاد
تبعا لقبول يستقالة يملسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 13 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)456.
91I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE DICH TRANSFERT SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تحويل يلشكل يلقافوني للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE DICH TRANSFERT SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

و عنوين مقرها يالجت اعي شاآع 

حسن 2 مركز بودفيب يلريشادية - 

52111 يلريشادية.

تحويل يلشكل يلقافوني للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي -.

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

يملؤآخ في)27)شتن10)2121)تم تحويل)

يلشكل يلقافوني للشركة من)»شركة)

ذيت يملسؤولاة يملحدودة«)إلى)»شركة)

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك)

يلوحاد«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 13 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)456.

92I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE TABALHANATE SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE TABALHANATE SARL شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي قصر 

تنكبيت يلخنك يلريشادية قصر 

تنكبيت يلخنك يلريشادية 52111 

يلريشادية يملغرب.

تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي -.

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

ت ت) (2121 شتن10) (22 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

يلبغاطي) يدير  )ة)) يلساد) تفويت 

أصل) من  يجت اعاة  حصة  (151

)ة)) يلساد) لفائدة  حصة  (1.511

فتاحة يعريآ بتاآيخ)22)شتن10)2121.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

 11 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)445.

93I
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س-يطلس

OYAN MULTI SERVICES
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

س-يطلس
يلطابق يالول يلحي يالديآي شاآع 

يلطائف آقم 41 ، 23111، بني مالل 
يملغرب

OYAN MULTI SERVICES شركة 
ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 
يلنوآ يلشطر1 آقم 168 محل آقم 1 
فم يودي - 23111 بني مالل يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
12117

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يوفاو) (22
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 OYAN(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.MULTI SERVICES
مقاول) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يشغال يلبناء)يملتعددة
مقاول يع ال يلنجاآة
مقاول يلبناء)يملعدني.

تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلنوآ يلشطر1)آقم)168)محل آقم)1 

فم يودي)-)23111)بني مالل يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 511.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.668 (: ياسين) يري1ى  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 1.666 (: عصام) يري1ى  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 1.666 (: فجاب) يري1ى  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) ياسين  يري1ى  يلساد 

ع اآة يلف حي يملطاآ) يلوفاء) يقامة 

شقة)11 24111)يلجديدة يملغرب.

عنويفه)ي)) عصام  يري1ى  يلساد 

 123 12)آقم) يلجزء) (12 تجزئة يلنوآ)

فم يودي)23111)بني مالل يملغرب.

عنويفه)ي)) فجاب  يري1ى  يلساد 

 123 12)آقم) يلجزء) (12 تجزئة يلنوآ)

فم يودي)23111)بني مالل يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) فجاب  يري1ى  يلساد 

 123 12)آقم) يلجزء) (12 تجزئة يلنوآ)

فم يودي)23111)بني مالل يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 13 بتاآيخ) مالل  ببني  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)1164.

94I

JADAOUI CONSEIL

CATALYST CONSULTING
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

JADAOUI CONSEIL

34 شاآع طريبلس يلطابق يالول آقم 

2 ، 2111، يلديآ يلباضاء يملغرب

Catalyst consulting شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 46 شاآع 

يلزآقطوني يلطابق 6 مكتب آقم 15 

و 16. يلديآ يلباضاء - 21111 لديآ 

يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

519127

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (31

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

. Catalyst consulting

مستشاآ) (: غرض يلشركة بإيجاز)

تسويق ومباعات,ب كتب يلتحقاقات)

ويلبحوث..

46)شاآع) عنوين يملقر يالجت اعي):)

 15 6)مكتب آقم) يلزآقطوني يلطابق)

لديآ) (21111 (- يلديآ يلباضاء) (.16 و)

يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 21.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلدمغي) يحسان  يلسادة 

عنويفه)ي))19)إلتون ماوز سالي أيلوفو)

 2111 إفريقاا) جنوب  جوهانس10ج 

جوهانس10ج جنوب إفريقاا.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلدمغي) يحسان  يلسادة 

عنويفه)ي))19)إلتون ماوز سالي أيلوفو)

 2111 إفريقاا) جنوب  جوهانس10ج 

جوهانس10ج جنوب إفريقاا

(- بتاآيخ) تم يإليديع يلقافوني ب-)

تحت آقم)-.

95I

عبد يلكريم يلشلح

STE OTHARI ADVISOR
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

عبد يلكريم يلشلح
حي يملنصوآ يلذهبي ع اآة يلناصي1ي 

، 16151، مشرع بلقصي1ي يملغرب

STE OTHARI ADVISOR شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع بئ1 

يفزآين يلرقم 18 - 16151 مشرع 

بلقصي1ي يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

721

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (24

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.OTHARI ADVISOR

غرض يلشركة بإيجاز):)-)يلتطوير)

ويالستشاآة في يملعلوماات

-)مفاوض.

عنوين يملقر يالجت اعي):)شاآع بئ1)

مشرع) (16151  -  18 يلرقم) يفزآين 

بلقصي1ي يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

مبلغ آأس ال يلشركة:)50.000,00 

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد عث ان لهريمي):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) لهريمي  عث ان  يلساد 

 16151  18 يلرقم) يفزآين  بئ1  شاآع 

مشرع بلقصي1ي يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) لهريمي  عث ان  يلساد 

 16151  18 يلرقم) يفزآين  بئ1  شاآع 

مشرع بلقصي1ي يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

بتاآيخ) بلقصي1ي  ب شرع  يالبتديئاة 

17)أكتولر)2121)تحت آقم)421.
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STE CAMELIA COF SARL

CAMELIA COF شركة
إعالن متعدد يلقريآيت

STE CAMELIA COF SARL

 RDC(N°801 AVENUE(IBN(AL

HAITAM ، 30000، FES(MAROC

شركة CAMELIA COF »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: يلطابق 

يلسفلي يلرقم 811 شاآع يبن يلهاتم 

- 31111 فاس يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.31116

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)23)شتن10)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

ت ت يملصادقة على تفويت يلسادة)
حصة) (211 آكريكي) يدآيس  زهرة 

حصة) (211 أصل) من  يجت اعاة 

لفائدة يلساد حسن ع اآي بطاحي)

بتاآيخ)23)شتن10)2121

قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)

يلساد) للشركة  جديد  مسي1  تعاين 

وحاد) ك سي1  بطاحي  ع اآي  يونس 

تبعا لقبول يستقالة يملسي1.

قريآ آقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

تم آف  آأس ال يلشركة ب بلغ قدآه)

»711.111)دآهم«)أي من)»111.111 

عن) دآهم«) (811.111« إلى) دآهم«)

حساب) حصص  تقديم  (: طريق)

يلجاآي ويألآلاح يملحتجزة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)6-7و14:)يلذي ينص على)

تعديل يلبند يلسادس-يلساب ) مايلي:)

يلسا�سي) يلقافون  من  يلريب  عشر  و 

للشركة تبعا لذلك.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (15 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4579/4578.

97I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

BLL IMMO
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

آف  آأس ال يلشركة

 CASABLANCA CONSULTING

GROUP

 RUE SIJILMASSA- 91

 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،

CASABLANCA MAROC

BLL IMMO شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي زيوية شاآع 

اللة يلااقوت و زفقة يلعرعاآ,يقامة 

كالي 9 يلطابق يلريب ,يلشقة 17. - 

21111 يلديآ يلباضاء يملغرب.
آف  آأس ال يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.371921

يلعام) يلج    ب قت�سى 

شتن10) (11 في) يملؤآخ  يإلستثنائي 

يلشركة) آأس ال  آف   تم  (2121

دآهم«) (25.111.111« قدآه) ب بلغ 

إلى) دآهم«) (51.111.111« من) أي 

طريق) عن  دآهم«) (75.111.111«

يلشركة) ديون  م   مقاصة  إجريء) (:

يملحددة يملقديآ و يملستحقة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 18 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796931.

98I

مكتب يملحاسبة يطاكوم

STE TAZDGUI TRAVAUX
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

مكتب يملحاسبة يطاكوم
زفقة 63 آقم 3 تنجديد ، 52611، 

تنجديد يملغرب

STE TAZDGUI TRAVAUX شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي قصر 

يرات ملعب - 52611 تنجديد 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
15337

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (23
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.TAZDGUI TRAVAUX
يالشغال) (: غرض يلشركة بإيجاز)
يالستغالل) يالباآ.) حفر  يملختلفة.)

يلفالحي.
قصر) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
تنجديد) (52611 (- ملعب) يرات 

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد بن ديود عبد يلويحد):)341 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
331)حصة) (: يلساد هجى آضوين)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
 331 (: يلساد هناوي عبد يملجاد)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلويحد) عبد  ديود  بن  يلساد 
عنويفه)ي))قصر يرات ملعب)52611 

تنجديد يملغرب.
عنويفه)ي)) آضوين  هجى  يلساد 
تنجديد) (52611 ملعب) يرات  قصر 

يملغرب.
يملجاد) عبد  هناوي  يلساد 
عنويفه)ي))قصر يرات ملعب)52611 

تنجديد يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلويحد) عبد  ديود  بن  يلساد 
عنويفه)ي))قصر يرات ملعب)52611 

تنجديد يملغرب.

عنويفه)ي)) آضوين  هجى  يلساد 
تنجديد) (52611 ملعب) يرات  قصر 

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 15 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)2195.
99I

FIDACTIVE

WEDOM
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4 2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،
80000، AGADIR(MAROC

WEDOM شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي بلوك 25 
شاآع تطوين آقم 133مكتب آقم 5 
و6 يلطابق يلثالث يلحي يملح دي - 

81111 يكادير يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
49255

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (16
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.WEDOM
توطين) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملقاوالت.
 25 عنوين يملقر يالجت اعي):)بلوك)
 5 133مكتب آقم) شاآع تطوين آقم)
(- يملح دي) يلحي  يلثالث  يلطابق  و6)

81111)يكادير يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.



عدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121)الجريدة الرسمية   21970

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

ولكبي1) يلزهريء) فاطة  يلسادة 

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.111  :

للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

ولكبي1) يلزهريء) فاط ة  يلسادة 
حي) (82 آقم) (964 زفقة) عنويفه)ي))

يلسالم)8111)يكادير يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

ولكبي1) يلزهريء) فاط ة  يلسادة 
حي) (82 آقم) (964 زفقة) عنويفه)ي))

يلسالم يكادير)81111)يكادير يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (25 بتاآيخ) باكادير  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)116932.

111I

LE PREMIER CONSEIL

BOUNASSI TRAVAUX
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

توسا  نشاط يلشركة)

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

BOUNASSI TRAVAUX شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يالجت اعي آقم 711 

دويآ ييت مسعود حرلال مريكش - 

41111 مريكش يملغرب.

توسا  نشاط يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.41963

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

يملؤآخ في)31)ماي)2121)ت ت إضافة)

إلى نشاط يلشركة) يلتالاة  يألنشطة 

يلحالي):

يلغرس) أفويع  لج ا   مقاول  (-*

ويملساحات) يلحديئق  وآي  وصاافة 

يلخضريء.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (18 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128337.
111I

LE PREMIER CONSEIL

BOUNASSI TRAVAUX
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
BOUNASSI TRAVAUX شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 711 
دويآ ييت مسعود حرلال مريكش - 

41111 مريكش يملغرب.
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.41963

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تم تحويل) (2121 ماي) (31 يملؤآخ في)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
دويآ ييت مسعود حرلال) (711 »آقم)
مريكش)-)41111)مريكش يملغرب«)إلى)
(- »دويآ ييت شعاب سويهلة مريكش)

41111)مريكش يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (18 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128337.
112I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE IRRI CHABAB
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE IRRI CHABAB شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

 KSAR AIT وعنوين مقرها يإلجت اعي

 SALHE(RICH(MIDELT - 52000

ERRACHIDIA يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

2831

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 أبريل) (24

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.IRRI CHABAB

يع ال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

مختلفة.

 KSAR (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

 AIT SALHE RICH MIDELT -

ERRACHIDIA 52111)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

 ABDELHAFID AZYZ يلساد)

 KSAR AIT SALHE RICH عنويفه)ي))

 MIDELT 52111 ERRACHIDIA

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

 ABDELHAFID AZYZ يلساد)

 KSAR AIT SALHE RICH عنويفه)ي))

 MIDELT 52111 ERRACHIDIA

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

تحت) (- يالبتديئاة بالرشادية بتاآيخ)
آقم)-.

113I

مستامنة شامة

AZLAF GAZ
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

مستامنة شامة
شاآع يملسي1ة آقم 142 يلطابق يالول 

يلناظوآ شاآع يملسي1ة آقم 142 
يلطابق يالول يلناظوآ، 62111، 

يلناظوآ يملغرب
AZLAF GAZ شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي يزالف 

يملركز يلدآيوش - 62111 يلناظوآ 
يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.11569
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 أكتولر) (11 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
سعاد يلشبلي) )ة)) تفويت يلساد)
أصل) من  يجت اعاة  حصة  (125
511)حصة لفائدة يلساد))ة))يدآيس)

يلشبلي بتاآيخ)11)أكتولر)2121.
سعاد يلشبلي) )ة)) تفويت يلساد)
125)حصة يجت اعاة من أصل)511 
فوآ يلدين) )ة)) حصة لفائدة يلساد)

يلشبلي بتاآيخ)11)أكتولر)2121.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
 14 بتاآيخ) بالناضوآ  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)4157.

114I

NDRAW

MURA TRADE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تفويت حصص

MURA TRADE
كريج آقم 44 حرف ن يلشطر 6 
تامنصوآت ، 41111، مريكش 

يملغرب
MURA TRADE شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد
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وعنوين مقرها يإلجت اعي كريج 
آقم44 حرف ن يلتجزئة 16 

تامنصوآت - 41111 مريكش 

يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.115649

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

ت ت) (2121 غشت) (27 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

مصطفى) )ة)) يلساد) تفويت 

من) يجت اعاة  حصة  (511 ع ريني)

يلساد) لفائدة  حصة  (1.111 أصل)

27)غشت) )ة))مح د يلسالمي بتاآيخ)

.2121

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

أكتولر) (21 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128642.

115I

BURCICA

ORIOR ADVISORY
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

BURCICA

432 زفقة مصطفى يملعاني يملكتب 

14 يلطابق 5 يلديآ يلباضاء ، 

21611، يلديآ يلباضاء يملغرب

ORIOR ADVISORY شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 11 زفقة 

لابي1تي يلطابق 3 يلع اآة 5 - 21111 

يلديآ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

519671

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (15

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ORIOR ADVISORY

تقديم) (• (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلتشغالاة) ويملساعدة  يإلستشاآة 

فا ا) يألررى  ويملنظ ات  للشركات 

ويالست1يتاجاة) باإلديآة  يتعلق 

ويلتنظام.

•)يملشاآكة يملباشرة أو غي1 يملباشرة)

يرتالف) على  يلشركات  ج ا   في 

يملرتبطة) يلحلول  وتنفاذ  أفويعها 

بالتن اة يملستديمة)،

أرذ أو حاازة أو تشغال أو با ) (•

يرت1يع) ولريءة  ترراص  أي  منح  أو 

موضوع) في  تندآج  تجاآية  وعالمة 

يلشركة)،

معاملة) أي  (، عام) وبشكل  (•

مرتبطة بشكل مباشر أو غي1 مباشر)،)

بويحدة أو أررى من) (، كلًاا أو جزئًاا)

لتسهال) أعاله  يملذكوآة  يملعامالت 

(، يلشركة) نشاط  تطوير  أو  تعزيز  أو 

وكذلك أي مشاآكة)،)مباشرة أو غي1)

مباشرة)،)بأي شكل من يألشكال)،.
زفقة) (11 (: عنوين يملقر يالجت اعي)

لابي1تي يلطابق)3)يلع اآة)5 - 21111 

يلديآ يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلبلغاثي) يلعلوي  عادل  يلساد 

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.111  :

للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلبلغاثي) يلعلوي  عادل  يلساد 
يلباطاوآي) يملكي  زفقة  (8 عنويفه)ي))

يلسوي�سي)11111)يلرلاط يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلبلغاثي) يلعلوي  عادل  يلساد 
يلباطاوآي) يملكي  زفقة  (8 عنويفه)ي))

يلسوي�سي)11111)يلرلاط يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 18 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796913.
116I

مستامنة شامة

AZLAF CAZ
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تغاي1 نشاط يلشركة

مستامنة شامة
شاآع يملسي1ة آقم 142 يلطابق يالول 

يلناظوآ شاآع يملسي1ة آقم 142 
يلطابق يالول يلناظوآ، 62111، 

يلناظوآ يملغرب
AZLAF CAZ شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يالجت اعي يزالف 

يملركز يلدآيوش - 62111 يلناظوآ 
يملغرب.

تغاي1 نشاط يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.11569
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تم تغاي1) 11)أكتولر) يملؤآخ في)

نشاط يلشركة من)»با  يلدقاق
با  غاز«)إلى)»با  غاز«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 14 بتاآيخ) بالناضوآ  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)4157.
117I

YF CONSULTING SERVICES

ALLIANCE SHOP
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU(N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
ALLIANCE SHOP شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي يلطابق 

يلسفلي لل حل آقم 2552 تجزئة 

ألاانس ديآفا يلقناطرة. - 14111 

يلقناطرة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

62855

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (28

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ALLIANCE SHOP

غرض يلشركة بإيجاز):)متجر لبا )

وشريء)يملويد يلغذيئاة.

يلطابق) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

تجزئة) (2552 آقم) لل حل  يلسفلي 

 14111 (- يلقناطرة.) ديآفا  ألاانس 

يلقناطرة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: فاط ة) يلعلوي  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلسادة يلعلوي فاط ة عنويفه)ي))

 9 شقة) (1 ألف) ع اآة  كنزة  يقامة 

تجزئة سعاد حجي سال.)11161)سال)

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلسادة يلعلوي فاط ة عنويفه)ي))

 9 شقة) (1 ألف) ع اآة  كنزة  يقامة 

تجزئة سعاد حجي سال.)11161)سال)

يملغرب.
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باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 18 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)88717.
118I

MOORISH

KAOB CAR
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تعاين مسي1 جديد للشركة

MOORISH
39 شاآع لال ياقوت يلطابق 5 شقة د 

، 21181، يلديآ يلباضاء يملغرب
KAOB CAR شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 161 شاآع 
عبد يملومن محل آقم 64 - 21111 

يلديآ يلباضاء يملغرب.
تعاين مسي1 جديد للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.516157

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تم تعاين) 29)شتن10) يملؤآخ في)
يلساد)ة)) للشركة  جديد  مسي1 

يملتوكل بدآ ك سي1 وحاد
تبعا لقبول يستقالة يملسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 13 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796426.
119I

MOORISH

 BUILDING SERVICE AND
WORK

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تفويت حصص

MOORISH
39 شاآع لال ياقوت يلطابق 5 شقة د 

، 21181، يلديآ يلباضاء يملغرب
 BUILDING SERVICE AND
WORK شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي زيوية 
شاآع عبد يملومن و زفقة س اة، 
إقامة شهرزيد 3 يلطابق 4 يلرقم 

21 يلنخال - 21341 يلديآ يلباضاء 
يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.494237
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 شتن10) (21 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
مح د يشبالي) )ة)) تفويت يلساد)
251)حصة يجت اعاة من أصل)511 
عبديالله) )ة)) يلساد) لفائدة  حصة 
21)شتن10) بن صباح يلع ريني بتاآيخ)

.2121
سعاد) مح د  )ة)) يلساد) تفويت 
يجت اعاة) حصة  (251 يلعربي) يوالد 
حصة لفائدة يلساد) (511 من أصل)
شتن10) (21 بتاآيخ) بنجهد  ولاد  )ة))

.2121
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
 13 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796427.
111I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

PUBLIACTU SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART(N°2 1ER(ETAGE(SETTAT

، 26000، SETTAT(MAROC
PUBLIACTU SARL AU شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 31 شاآع 
يملسكاني يلطابق 2 شقة 5 - 21111 

يلديآ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
519815

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (31
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.PUBLIACTU SARL AU
أنشطة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

أفالم يلفاديو ويلتلافزيون.
31)شاآع) عنوين يملقر يالجت اعي):)
يملسكاني يلطابق)2)شقة)5 - 21111 

يلديآ يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
1.111)حصة) (: يلساد عادل زيئر)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
حي) عنويفه)ي)) زيئر  عادل  يلساد 
 497 آقم) شنقاط  شاآع  يلس اعلة 

26111)سطات يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
حي) عنويفه)ي)) زيئر  عادل  يلساد 
 497 آقم) شنقاط  شاآع  يلس اعلة 

26111)سطات يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 21 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)36958.

111I

FIDUCIAIRE OTHMANE

GAF CLEAN
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC
GAF CLEAN شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 23 بئ1 
يلريمي زفقة 185 و 529 بلوك 4 
D تجزئة نسام يلبحر - 14111 

يلقناطرة يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.56637
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 شتن10) (21 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
ييت) عزيلدين  )ة)) يلساد) تفويت 
من) يجت اعاة  حصة  (211 يمباآك)
)ة)) حصة لفائدة يلساد) (811 أصل)
شتن10) (21 بتاآيخ) ح دي  هللا  فتح 

.2121
بديس) هشام  )ة)) يلساد) تفويت 
111)حصة يجت اعاة من أصل)111 
هللا) فتح  )ة)) يلساد) لفائدة  حصة 

ح دي بتاآيخ)21)شتن10)2121.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
 21 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)3411.
112I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

CENTRE GUIDE DU SAVOIR
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
 CENTRE GUIDE DU SAVOIR
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي شقة آقم 
2 يلطابق يألول دويآ والد طاب يلعلاا 

ج اعة والد طاب - 31111 فاس 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
69899

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (27
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
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ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.CENTRE GUIDE DU SAVOIR

ردمات) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يل10مجة) ويالتصال-) يلتكوين 

تكنولوجاا) وأنشطة  ويالستشاآيت 

يملعلومات)-)ردمات يلدعم يلت1بوي..

عنوين يملقر يالجت اعي):)شقة آقم)

2)يلطابق يألول دويآ والد طاب يلعلاا)

فاس) (31111 (- طاب) والد  ج اعة 

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

61)حصة) يلساد مح د يلهريمي):)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلساد رالد يلفح�سي):)41)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يلهريمي  مح د  يلساد 

 2 ماآلاا) يقامة  (6 شقة) (33 ع اآة)

فاس) (31111 يلشقف) عين  طريق 

يملغرب.

يلساد رالد يلفح�سي عنويفه)ي))

تجزئة يألزهر م س)58)ع اآة)64)شقة)

21)يأللفة)21111)يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلسادة جلالة يلهريمي عنويفه)ي))

تجزئة يملرس آقم)244 91111)طنجة)

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (21 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)69899.

113I

STE NESMA FINANCE SARL AU

 STE ABMA PROMOTION
SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

STE NESMA FINANCE SARL AU
 LOT RATMA AV ALLAL EL FASSI
 IMM 89 N° 02 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

 STE ABMA PROMOTION SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 
شويطر يفج عات يلويدين مريكش - 

41111 مريكش يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

119655
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ABMA PROMOTION SARL
مروج) (- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاآيت)
-يشغال يلبناء.

تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
(- شويطر يفج عات يلويدين مريكش)

41111)مريكش يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد ييت حدو عبد يلحق):)334 
حصة بقا ة)33.411)دآهم للحصة.

يلساد محريب مح د):)333)حصة)
بقا ة)33.311)دآهم للحصة.

333)حصة) (: يلساد يملجرب ع ر)
بقا ة)33.311)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

يلحق) عبد  حدو  ييت  يلساد 
دآج) باشكو  تجزئة  (63 عنويفه)ي))
يلباضاء) يلديآ  (16 شقة) (4 طابق) (2

21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
عنويفه)ي)) ع ر  يملجرب  يلساد 
ع اآة د شقة آقم) (2 يقامة يلكتباة)

11)كليز)41111)مريكش يملغرب.
عنويفه)ي)) مح د  محريب  يلساد 
19)شاآع يلدكتوآ مح د يلسجل ا�سي)
آيسين)21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلحق) عبد  حدو  ييت  يلساد 
دآج) باشكو  تجزئة  (63 عنويفه)ي))
يلباضاء) يلديآ  (16 شقة) (4 طابق) (2

21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب
عنويفه)ي)) ع ر  يملجرب  يلساد 
ع اآة د شقة آقم) (2 يقامة يلكتباة)

11)كليز)41111)مريكش يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (22 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128713.
114I

FIDUCIAIRE

PEACH FOOD
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
PEACH FOOD شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 91 شاآع 
عالل بن عبد هللا - 31111 فاس 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

69869
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (24
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 PEACH(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.FOOD
غرض يلشركة بإيجاز):)مطعم.

91)شاآع) عنوين يملقر يالجت اعي):)
فاس) (31111 (- هللا) عبد  بن  عالل 

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) يلجابري  س ي1  يلساد 
 85 1)يقامة) آياض يالفدلس يشبالاة)
شقة)24)حي يلرياض)11111)يلرلاط)

يملغرب.
 14 عنويفه)ي)) لحلو  لانا  يلسادة 

شلرع يملنامة)31111)فاس يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) يلجابري  س ي1  يلساد 
 85 1)يقامة) آياض يالفدلس يشبالاة)
فاس) (11111 حي يلرياض) (24 شقة)

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (18 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)-.

115I

VISION VASTE CONSULTING

SOMEXPRESS
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue(Abi(Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
SOMEXPRESS شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع أبي 
يلحسن يلشادلي ع اآة وآدة آقم 
2 يلطابق يألآ�سي طنجة 91111 

طنجة يملغرب
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تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

117191

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 ماي) (18

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SOMEXPRESS

يلنقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلطرقي يلدولي للسل  ويلبضائ .

عنوين يملقر يالجت اعي):)شاآع أبي)

 2 يلحسن يلشادلي ع اآة وآدة آقم)

يلطابق يألآ�سي طنجة)91111)طنجة)

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد مخلوف عبديلسالم):)511 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلساد مخلوف مح د أمين):)511 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عبديلسالم) مخلوف  يلساد 

 1 زفقة) طاآق  جبل  حي  عنويفه)ي))
 91111 يعزيب يلحاج قدوآ) (14 آقم)

طنجة يملغرب.

أمين) مح د  مخلوف  يلساد 

 1 زفقة) طاآق  جبل  حي  عنويفه)ي))
 91111 يعزيب يلحاج قدوآ) (14 آقم)

طنجة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عبديلسالم) مخلوف  يلساد 

 1 زفقة) طاآق  جبل  حي  عنويفه)ي))
 91111 يعزيب يلحاج قدوآ) (14 آقم)

طنجة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يوفاو) (13 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)243178.

116I

EVEIL CONSEIL

SMALL PALACE BUILDING
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

EVEIL CONSEIL
 LOT(ASSAWAB 06 BD

 FOUARAT HAY MOHAMMADI
 ، 20250، CASABLANCA

MAROC
 SMALL PALACE BUILDING

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 46 شاآع 
يلزآقطوني يلطابق 2 شقة آقم 3 - 

21151 يلديآ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
517487

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (21
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 SMALL(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.PALACE BUILDING
أع ال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبناء)و يالستي1يد ويلتصدير.
46)شاآع) عنوين يملقر يالجت اعي):)
 -  3 شقة آقم) (2 يلزآقطوني يلطابق)

21151)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلرحام) عبد  يلبطاوي  يلساد 

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.111  :

للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلرحام) عبد  يلبطاوي  يلساد 

 22 زفقة) يلنصر  تجزئة  عنويفه)ي))

21471)يلديآ) 116)عين يلشق) يلرقم)

يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلرحام) عبد  يلبطاوي  يلساد 

 22 زفقة) يلنصر  تجزئة  عنويفه)ي))

21471)يلديآ) 116)عين يلشق) يلرقم)

يلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 28 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

شتن10)2121)تحت آقم)794392.

117I

مكتب يملحاسبة يلصالحي

SOFINEG
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

مكتب يملحاسبة يلصالحي
زفقة يملدينة يملنوآة ع اآة يلاعقوبي 

يلطابق يلثالث يلشقة آقم 6 وجدة ، 

61111، وجدة ييملغرب

SOFINEG شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 

يلبستان شاآع عبد يلرح ان 

يملختاآي آقم 113 - 61111 وجدة 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

38265

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (29

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SOFINEG
غرض يلشركة بإيجاز):)1/يألشغال)

يملختلفة وأشغال يلبناء.
2/أشغال يلكهرلاء)ويلت1صاص.

يلخشب,) يلعامة:) يلنجاآة  (/3
يألملناوم ويلحديد.

4/با  وشريء)ج ا  مويد يلبناء.
5/)أشغال يلبستنة ويلتشجي1.
6/)يلبا  ويلشريء)بصفة عامة.

تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلبستان شاآع عبد يلرح ان يملختاآي)

آقم)113 - 61111)وجدة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة سنة.
يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: يلويلي) هللا  عبد  يلساد 
حصة بقا ة)100,00)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلويلي عنويفه)ي)) يلساد عبد هللا 
حي يلريا�سي زفقة ه9)آقم)41 61111 

وجدة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلويلي عنويفه)ي)) يلساد عبد هللا 
حي يلريا�سي زفقة ه9)آقم)41 61111 

وجدة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
تحت آقم) (- بتاآيخ) يلتجاآية بوجدة 

.3585
118I

CABINET OUASSI

BM2 TOURS
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
حل شركة

CABINET OUASSI
ع اآة كومرزيد شاآع يلحرية طابق 
يالول مكتب آقم 3 يملدينة يلجديدة 
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، 46111، يسفي يملغرب
BM2 TOURS شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد)في 
طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 
11زفقة يتويت حي عقبة بن فاف  - 

46111 يسفي يملغرب.
حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.9985

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
2121)تقرآ حل) 27)شتن10) يملؤآخ في)
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت)
يلشريك يلوحاد)BM2 TOURS)مبلغ)
وعنوين) دآهم  (111.111 آأس الها)
11زفقة يتويت) مقرها يإلجت اعي آقم)
يسفي) (46111 (- فاف ) بن  حي عقبة 

يملغرب فتاجة ل):)يسباب مالاة).
آقم) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 
(- فاف ) بن  يتويت حي عقبة  11زفقة 

46111)يسفي يملغرب.)
و عين:

و) بحريري  يوسف  يلساد)ة))
عنويفه)ي))يلرقم)47)زفقة يلبشاآة حي)
46111)يسفي يملغرب) عقبة بن فاف )

ك صفي))ة))للشركة.
يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (
يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 
تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 
يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)

- :
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (17 يالبتديئاة بآسفي بتاآيخ)

2121)تحت آقم)2432.
119I

مكتب يملحاسبة يلصالحي

 SOCIETE ELKAHF
TOURISME

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

مكتب يملحاسبة يلصالحي
زفقة يملدينة يملنوآة ع اآة يلاعقوبي 
يلطابق يلثالث يلشقة آقم 6 وجدة ، 

61111، وجدة ييملغرب

 SOCIETE ELKAHF TOURISME
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 281 
مكرآ زفقة بوقنادل - 61111 وجدة 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
31969

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2118 ف10يير) (16
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SOCIETE ELKAHF TOURISME
غرض يلشركة بإيجاز):)1/)مستغل)

مطعم.
2/مقهى.

3/مستغل يقامة سااحاة..
عنوين يملقر يالجت اعي):)آقم)281 
61111)وجدة) (- مكرآ زفقة بوقنادل)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة سنة.
يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:
(: يحااوي) يلسادة فاط ة يلزهريء)
دآهم) (100,00 بقا ة) حصة  (1.111

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يحااوي) يلزهريء) فاط ة  يلسادة 
بوقنادل) زفقة  مكرآ  (281 عنويفه)ي))

61111)وجدة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يحااوي) يلزهريء) فاط ة  يلسادة 
زفقة) مكرآ  (281 آقم) عنويفه)ي))

بوقنادل)61111)وجدة يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

ماآس) (11 بتاآيخ) بوجدة  يلتجاآية 

2118)تحت آقم)-.

121I

JURISMAG SARL

بريك BERIC مكتب الدراسات 

والتمثيالت الصناعية و التجارية
إعالن متعدد يلقريآيت

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire

 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

بريك BERIC مكتب يلدآيسات 

ويلت ثاالت يلصناعاة و يلتجاآية 

»شركة يملساه ة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: 16 شاآع 

يمال زوال- يلديآيلباضاء - - يلديآ 

يلباضاء يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.31241

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)31)شتن10)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  (:1 آقم) قريآ 

حلها) وعدم  يلشركة  يست ريآ  مايلي:)

قبل يألوين بالرغم من أن يلوضعاة)

آب ) عن  تقل  للشركة  يلصافاة 

آأس الها يالجت اعي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  (:11 آقم) بند 

مايلي:)111

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 21 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797158.

121I

حفاظ يبرييم

ستاسيو سيرفيس شيل املنزه
فسخ عقد تساي1 حر ألصل تجاآي)

)يألشخاص يملعنويون)

فسخ عقد تساي1 حر ألصل تجاآي

ستاساو سي1فيس شال يملنزه

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

شال) سي1فيس  ستاساو  لشركة 

ع اآة) (: يلكائن مقرها يالجت اعي ب)
طريق) (، يلتوفاق) تجزئة  (،2 زلنيت)

يلديآ) معروف،) سادي  يلنويصر،)

يلباضاء) يلديآ  (21451 (- يلباضاء)

 2121 أكتولر) (21 في) يملؤآخ  يملغرب 

تقرآ مايلي:

فسخ عقد يلتساي1 يلحر لألصل) (
يلتجاآي يلكائن ب):)زيوية شاآع موالي)
آشاد شاآع كندي سابقاوشاآع ت اآة)

 21451 (- يففا) آومب  م ر  سابقا 

من) يملوق   (، يملغرب) يلباضاء) يلديآ 

طرف شركة ستاساو سي1فيس شال)

و) يلتجاآي  لألصل  مالكة  بصفتها  (:

بصفتها) تريدين  هاآد  شركة  شركة 

مسي1ة حرة.

122I

la sincérité(إفت ائاة(

CHOCO PATISS
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

la sincérité إفت ائاة
زفقة بئ1 أفزآين ع اآة ٣ يلشقة 

١٣ شاآع مح د يلخامس فاس ، 

31111، فاس يملغرب

CHOCO PATISS شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 1 
زفقة إبن يلسويفي كوللن سابقا 

حي يلنخال يلطابق يالآ�سي يلديآ 

يلباضاء 21621 يلديآ يلباضاء 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

495851
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في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يناير) (25
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.CHOCO PATISS
مخ0زة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ولا  يلحلويات بالتقسط.
 1 آقم) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
زفقة إبن يلسويفي كوللن سابقا حي)
يلنخال يلطابق يالآ�سي يلديآ يلباضاء)

21621)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد أنس ٱس ي1س بناني):)511 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
511)حصة) (: يلساد بناني سعاد)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
بناني) ٱس ي1س  أنس  يلساد 
عنويفه)ي))زفقة آبن كثي1 إقامة جويهر)
 21621 يملعاآيف) ش  (3 أ و ط) دآج 

يلديآ يلباضاء)يملغرب.
 31 يلساد بناني سعاد عنويفه)ي))
يلصديق) بكر  أبو  إقامة سعد شاآع 

31111)فاس يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
بناني) ٱس ي1س  أنس  يلساد 
عنويفه)ي))زفقة آبن كثي1 إقامة جويهر)
 21621 يملعاآيف) ش  (3 أ و ط) دآج 

يلديآ يلباضاء)يملغرب
 31 يلساد بناني سعاد عنويفه)ي))
يلصديق) بكر  أبو  إقامة سعد شاآع 

31111)فاس يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
ماآس) (24 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)771512.

123I

GHIZLANE DOUBLANE

ATTITUDE CALL
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
آقم 5 ع اآة يلعبدي شاآع مح د 
يلسادس ، 24111، يلجديدة يملغرب

ATTITUDE CALL شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
 RUE 67 وعنوين مقرها يإلجت اعي
 AZIZ(BELLAL 2EME(ETAG(N° 3
MAARIF - 20000 يلديآ يلباضاء 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
519115

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (18
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ATTITUDE CALL
 CENTRE (: غرض يلشركة بإيجاز)

.D’APPEL
 RUE 67 (: عنوين يملقر يالجت اعي)
 AZIZ BELLAL 2EME ETAG N° 3
يلباضاء) يلديآ  (MAARIF - 21111

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 KIBONGE JIMMY AIKE(يلساد
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (: 1.111

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

 KIBONGE JIMMY AIKE(يلساد
عنويفه)ي))حي يملطاآ يقامة زهرة ع اآة)
8)شقة)17 24111)يلجديدة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
ومويطن مسي1ي يلشركة:

 KIBONGE JIMMY AIKE(يلساد
عنويفه)ي))حي يملطاآ يقامة زهرة ع اآة)

8)شقة)17 24111)يلجديدة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 15 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796757.
124I

LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

JAROD GAMES
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

 LA MAISON DE
L›ENTREPRENEUR

 ANGLE(RUE(MOZART, BD
 ANFA, RESIDENCE(pETIT
 PARADIS, 7EME(ETAGE ،

20330، CASABLANCA(MAROC
JAROD GAMES شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي تقاط  
زفقة موزيآ و شاآع آففا إقامة لولتي 

باآيدي طابق 7 - 21331 يلديآ 
يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
517371

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (21
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 JAROD(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.GAMES

تطوير) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
وإنشاء)ألعاب يلفاديو.

تقاط ) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
زفقة موزيآ و شاآع آففا إقامة لولتي)
يلديآ) (21331  -  7 طابق) باآيدي 

يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد فوساان جوينال سادآيك)
 111 بقا ة) حصة  (111 (: يفطوين)

دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد فوساان جوينال سادآيك)
 71111 فرنسا) عنويفه)ي)) يفطوين 

ماكون فرنسا.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد فوساان جوينال سادآيك)
 71111 فرنسا) عنويفه)ي)) يفطوين 

ماكون فرنسا
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلتجاآية بالديآ يلباضاء)بتاآيخ)-)تحت)

آقم)-.

125I

MOORE CASABLANCA

GREENPESCA
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

GREENPESCA شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي زفقة 
س اة مبنى آقم 82 ٬ يلطابق يلثاني 
شقة آقم 4 ٬حي بامليي يلديآ يلباضاء 

- 21371 يلديآيلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
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آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

519677

 21 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 

يلقافون) إعديد  تم  (2121 شتن10)

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.GREENPESCA

يستي1يد) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلغذيئاة) يملنتجات  ج ا   وتصدير 

يملأكوالت) لج ا   وحفظها  وتجهيزها 

يلبحرية..

زفقة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

يلطابق يلثاني) (٬  82 س اة مبنى آقم)

شقة آقم)4 ٬حي بامليي يلديآ يلباضاء)-)

21371)يلديآيلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: سي1ياني) سا ون  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

 511 (: فازيتو) جاوفاني  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد سا ون سي1ياني عنويفه)ي))

سان جاوفاني لولاتوتو)37157)سان)

جاوفاني لولاتوتو إيطالاا.

عنويفه)ي)) فازيتو  جاوفاني  يلساد 

بولجلاافو)31151)بولجلاافو إيطالاا.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد سا ون سي1ياني عنويفه)ي))

سان جاوفاني لولاتوتو)37157)سان)

جاوفاني لولاتوتو إيطالاا

عنويفه)ي)) فازيتو  جاوفاني  يلساد 

بولجلاافو)31151)بولجلاافو إيطالاا.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 18 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797113.

126I

MED EXPERTISE

VERT ET EAU

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

قفل يلتصفاة

MED EXPERTISE

 N°65 E1 IMM(TIFAOUINE(AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR

، 80000، AGADIR(MAROC

VERT ET EAU شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي : بلوك 6 

آقم 1 حي الرزيفت ملزيآ ييت ملول 

يفزكان - 81111 ييت ملول يملغرب.

قفل يلتصفاة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

.11215

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

2121)تقرآ حل) 24)شتن10) يملؤآخ في)

VERT ET EAU)شركة ذيت يملسؤولاة)

 111.111 آأس الها) مبلغ  يملحدودة 

دآهم وعنوين مقرها يإلجت اعي بلوك)

1)حي الرزيفت ملزيآ ييت ملول) 6)آقم)

يملغرب) ملول  ييت  (81111 (- يفزكان)

فتاجة لتصفاة يلشركة.

و عين:

و) الوو  لوفج  مي1يي  يلساد)ة))

ماآسالاا فرنسا) (1 فرنسا) عنويفه)ي))

ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)

 6 وفي بلوك) (2121 شتن10) (24 بتاآيخ)

ملول) ييت  ملزيآ  حي الرزيفت  (1 آقم)

يفزكان)-)81111)ييت ملول يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (18 يالبتديئاة بافزكان بتاآيخ)

2121)تحت آقم)2216.

127I

B.& B. COMPTA

FAST RIDER
إعالن متعدد يلقريآيت

B.& B. COMPTA
36 شاآع يلكفاح يلطابق 3 آقم 3 

حي بوهالل بلوك AO ح ي م يلرلاط 
، 11151، يلرلاط يملغرب

FAST RIDER »شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد«
وعنوين مقرها يالجت اعي: 4 زفقة 
فولالاا تجزئة 4 حي 17 بلوك 1 حي 
يلرياض يلرلاط 11114 يلرلاط 

يملغرب.
»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 
.131191

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)31)شتن10)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)
قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
فكانيش) يي ن  يلساد  حصص  با  
كاملة لشريكه يلساد منصف حامل)

يلدين)
قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)
تحويل يلشكل يلقافوني للشركة من)
يلى) محدودة  مسؤولاة  ذيت  شركة 
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ديت)

شريك وحاد)
قريآ آقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)
تساي1) من  فكانيش  يي ن  يستقالة 
يلشركة و تعاين يلساد يلتهامي حامل)

يلدين مسي1 وحاد للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
بند آقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)
يلساد منصف حامل يلدين ي تلك)

كل حصص يلشركة
على) ينص  يلذي  (:25 آقم) بند 
يلدين) حامل  يلتهامي  يلساد  مايلي:)

مسي1 يلشركة
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (18 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)118382.

128I

smaticomp

 RESEAU SOLIDAIRE
 DE TRANSPORT ET
LOGISTIQUE RSTL

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،
casablanca maroc

 RESEAU SOLIDAIRE DE
 TRANSPORT ET LOGISTIQUE

RSTL شركة ذيت مسؤولاة محدودة 
ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 14 تجزئة 
جوهرة يلطابق م أ زفقة 19 تجزئة 
271 - 22111 يلديآ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
519797

في) مؤآخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (18
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
 RESEAU SOLIDAIRE DE  :
 TRANSPORT ET LOGISTIQUE

.RSTL
فقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبضائ  لفائدة يبررين.
عنوين يملقر يالجت اعي):)14)تجزئة)
تجزئة) (19 أ زفقة) يلطابق م  جوهرة 
271 - 22111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد رالد رالفي):)1.111)حصة)
بقا ة)111)دآهم للحصة.
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يلساد رالد رالفي):)1111)بقا ة)

111)دآهم.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) رالفي  رالد  يلساد 
تجزئة جوهرة زفقة)19آقم)14)سادي)

مومن)22111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) رالفي  رالد  يلساد 
تجزئة جوهرة زفقة)19آقم)14)سادي)

مومن)22111)يلديآ يلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 21 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797116.

129I

LE PREMIER CONSEIL

BOUNASSI TRAVAUX
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تحويل يلشكل يلقافوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

BOUNASSI TRAVAUX شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

و عنوين مقرها يالجت اعي آقم 711 

دويآ ييت مسعود حرلال مريكش - 

41111 مريكش.

تحويل يلشكل يلقافوني للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.41963

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تم تحويل) (2121 ماي) (31 يملؤآخ في)

يلشكل يلقافوني للشركة من)»شركة)

ذيت يملسؤولاة يملحدودة«)إلى)»شركة)

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك)

يلوحاد«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (18 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128337.

131I

LE PREMIER CONSEIL

BOUNASSI TRAVAUX
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

آف  آأس ال يلشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
BOUNASSI TRAVAUX شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 711 
دويآ ييت مسعود حرلال مريكش - 

41111 مريكش يملغرب.
آف  آأس ال يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.41963

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
آف ) تم  (2121 ماي) (31 في) يملؤآخ 
قدآه) ب بلغ  يلشركة  آأس ال 
 51.111« أي من) دآهم«) (951.111«
عن) دآهم«) (1.111.111« إلى) دآهم«)
أو) فقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عاناة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (18 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128337.
131I

LE PREMIER CONSEIL

BOUNASSI TRAVAUX
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
BOUNASSI TRAVAUX شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 711 
دويآ ييت مسعود حرلال مريكش - 

41111 مريكش يملغرب.
تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.41963

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

ت ت) (2121 ماي) (31 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

سادي مح د) )ة)) تفويت يلساد)

2.511)حصة يجت اعاة من) بوزكري)

أصل)2.511)حصة لفائدة يلساد))ة))

31)ماي) موالي يونس بوزكري بتاآيخ)

.2121

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

أكتولر) (18 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128337.
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TANWIR AUDIT ET CONSEIL

ATLAS WORKS AND TRADE
إعالن متعدد يلقريآيت

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 AVENUE(HASSAN 1ER(CITY

 DAKHLA(AGADIR(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC

 ATLAS WORKS AND TRADE

»شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: آقم 33 

حي يلنسام يلدآيآكة يكادير - - يكادير 

يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.45183

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)21)شتن10)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  (:11 آقم) قريآ 

مايلي:)تحويل مقر يلشركة من يلطابق)

يقامة يلديرلة م س) (13 يلثاني آقم)

يلديرلة) يالول  يلحسن  شاآع  (221

33)حي) آقم) (: يكادير يلى يملقر يلجديد)

يلنسام يلدآيآكة يكادير

على) ينص  يلذي  (:12 آقم) قريآ 

يالسا�سي) يلنظام  فحاين  مايلي:)

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)
تحويل مقر يلشركة من يلطابق يلثاني)
 221 م س) يلديرلة  يقامة  (13 آقم)
شاآع يلحسن يالول يلديرلة يكادير)
يلى يملقر يلجديد):)آقم)33)حي يلنسام)

يلدآيآكة يكادير
بند آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

فحاين يلنظام يالسا�سي للشركة
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (21 بتاآيخ) باكادير  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)116886.

133I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

ADAY DISTRIBUTION SARL
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

يقامة لانا يلرقم 76 زيوية شاآع 
طافطان وشاآع لبنان لطابق يلتاس  

طنجة ، 91111، طنجة يملغرب
 ADAY DISTRIBUTION SARL

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 1 و 
2 يلطابق يألآ�سي طنجة مدشر 

يل10ينس قطاع بدآ قطعة 28 و 3 - 
91131 طنجة يملغرب.

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.61879
يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
يملؤآخ في)26)ف10يير)2121)تم تحويل)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
»1)و)2)يلطابق يألآ�سي طنجة مدشر)
 -  3 و) (28 يل10ينس قطاع بدآ قطعة)
»يملنطقة) إلى) 91131)طنجة يملغرب«)
آقم) (1 آقم) م ر  مغوغة  يلصناعاة 

118 - 91151)طنجة يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (18 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)246753.

134I
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CAM

SOGEK CONSULTING
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE 271

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

SOGEK CONSULTING شركة 
ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 271 

يلزفقة 17 شاآع يملقاومة يلحسناة 
1 يملح دية يملح دية 21811 

يملح دية يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
29187

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SOGEK CONSULTING
(: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يالستشاآيت يإلديآية
تاجر.

 271 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلزفقة)17)شاآع يملقاومة يلحسناة)1 
يملح دية يملح دية)21811)يملح دية)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد هشام زفاآي):)1.111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) زفاآي  هشام  يلساد 
 3 يلحديئق) يقامة  يلنسام  تجزئة 
يلباضاء) (21811  15 ع اآة ف آقم)

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) آزق  يمال  يلسادة 
 3 يلحديئق) يقامة  يلنسام  تجزئة 
يلديآ) (21811  15 آقم) ف  ع اآة 

يلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 18 بتاآيخ) باملح دية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)2427.
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TANWIR AUDIT ET CONSEIL

LEANSOFT
إعالن متعدد يلقريآيت

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE(HASSAN 1ER(CITY
 DAKHLA(AGADIR(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC
LEANSOFT »شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة«
وعنوين مقرها يالجت اعي: تكنولول 

2ي9 يكادير باي بلوك و يلطابق 
يلثالث يملكتب وب 314 فوفتي يكادير 

- - يكادير يملغرب.
»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 
.38155

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)22)شتن10)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)
على) ينص  يلذي  (:11 آقم) قريآ 
251)حصة يجت اعاة) تفويت) مايلي:)
من طرف يلساد يل10زيز صالح يلدين)

يلى فائدة يلشركة كرين كوآلوآيت
على) ينص  يلذي  (:12 آقم) قريآ 
فجويل يملقر يلرئي�سي للشركة) مايلي:)
يقامة) (14 آقم) يلثاني  يلطابق  من 
يلحسن) شاآع  (221 س) م  يلديرلة 
يملقر) يلى  يكادير  يلديرلة  حي  يالول 
باي) يكادير  2ي9) تكنولول) يلجديد 

وب) يملكتب  يلثالث  يلطابق  و  بلوك 

314)فوفتي يكادير.

على) ينص  يلذي  (:13 آقم) قريآ 
يالسا�سي) يلنظام  فحاين  مايلي:)

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
على) ينص  يلذي  (:13 آقم) بند 
251)حصة يجت اعاة) تفويت) مايلي:)
من طرف يلساد يل10زيز صالح يلدين)

يلى فائدة يلشركة كرين كوآلوآيت
بند آقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  يلرئي�سي  يملقر  فجويل 
يلطابق يلثاني آقم)14)يقامة يلديرلة)
شاآع يلحسن يالول حي) (221 م س)
يلجديد) يملقر  يلى  يكادير  يلديرلة 
و) بلوك  باي  يكادير  2ي9) تكنولول)
يلطابق يلثالث يملكتب وب)314)فوفتي)

يكادير
بند آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

فحاين يلنظام يالسا�سي للشركة
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (21 بتاآيخ) باكادير  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)116891.
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MA GLOBAL CONSULTING

 SOCIETE DE LOTISSEMENT
DE BERRECHID
إعالن متعدد يلقريآيت

MA GLOBAL CONSULTING
زيوية شاآع عبد يملومن و زفقة فان 

زيالفد إقامة فضالة، يلطابق يلريب ، 
21111، يلديآ يلباضاء يملغرب

 SOCIETE DE LOTISSEMENT
DE BERRECHID »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة«
وعنوين مقرها يالجت اعي: 2، شاآع 
يلزآقطوني - - يلديآيلباضاء يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.244873
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)31)ماي)2121
تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  (:1 آقم) قريآ 
زيادة آأس يملال يلشركة فقدي) مايلي:)
ب بلغ)990.000,00)دآهم لي1تف  من)

10.000,00)دآهم إلى)1.000.000,00 
سهم) (99.111 دآهم من رالل رلق)

جديد يكتتب و يحرآ بالكامل.)
على) ينص  يلذي  (:2 آقم) قريآ 
يلشركات) على  يملويفقة  مايلي:)
 TALMESTI( HOLDING،( MOBAH
HOLDING،(IDRISSI(HOLDING)و)

KD HOLDING)كشركاء)جدد.
قريآ آقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

تحاين يلنظام يلتأسي�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
بند آقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)

يلحصص
بند آقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)

آأس مال يلشركة
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 21 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797239.
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مكتب محاسبة يلفجر

HOME FOR YOU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

مكتب محاسبة يلفجر
 bd(med(V(rue 2 immeuble 21
 3eme(etage(bd(med(V(rue 2
 immeuble 21 3eme(etage،

26000، Settat(maroc
HOME FOR YOU شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 
يلك ال 2 بلوك أ يلرقم 1114 - 

26111 سطات يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
6497

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 ماآس) (24
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:



عدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121)الجريدة الرسمية   21980

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 HOME(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.FOR YOU
منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاآي.
تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 -  1114 يلرقم) أ  بلوك  (2 يلك ال)

26111)سطات يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: يلنحالي) مح د  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) يلنحالي  يلساد مح د 
تجزئة يلك ال)2)بلوك أ يلرقم)1114 

26111)سطات يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) يلنحالي  يلساد مح د 
تجزئة يلك ال)2)بلوك أ يلرقم)1114 

26111)سطات يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أبريل) (28 بتاآيخ) يالبتديئاة بسطات 

2121)تحت آقم)212.
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noura com

TIMARMED
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

noura com
 hay(bouchta(rue 10n 15 RUE
 CNA(GAGA(N 15 TANGER،

90000، tanger(maroc
TIMARMED شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي ع ر يبن 
يلعاص يلطابق 3 آقم 26 طنجة - 

91111 طنجة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

121671

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (17

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.TIMARMED

غرض يلشركة بإيجاز):)شريء)و با )

يملنتوجات يلفالحاة

تج اد يلخضر و يلفويكه.

ع ر يبن) (: عنوين يملقر يالجت اعي)
(- طنجة) (26 آقم) (3 يلطابق) يلعاص 

91111)طنجة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 96.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 161 (: يلعزيز) يلساد بوزيد عبد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

161)حصة) (: يلساد حسن بوزيد)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

 161 (: مصطفى) بوزيد  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلساد بوزيد يبريهام):)161)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلساد عبد يللطاف بوزيد):)161 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

161)حصة) (: يلساد يح د بوزيد)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) بوزيد  يح د  يلساد 

 1761 آقم) يلجديد  يملغرب  تجزئة 

يلعريئش)91111)يلعريئش يملغرب.

بوزيد) يللطاف  عبد  يلساد 

عنويفه)ي))تجزئة يملغرب يلجديد آقم)

يلعريئش) (91111 يلعريئش) (1631

يملغرب.

يلساد بوزيد عبد يلعزيز عنويفه)ي))

حي يألفدلس م أ تجزئة يلشاوي آقم)

39 91111)يلقصر يلكبي1 يملغرب.

عنويفه)ي)) بوزيد  حسن  يلساد 

 1761 آقم) يلجديد  يملغرب  تجزئة 

91111)يلعريئش يملغرب.

يلساد بوزيد مصطفى عنويفه)ي))

 99 آقم) (15 أزفقة) م  يألفدلس  حي 

91111)يلقصر يلكبي1 يملغرب.

عنويفه)ي)) يبريهام  بوزيد  يلساد 

 99 آقم) (15 أزفقة) م  يألفدلس  حي 

91111)يلقصر يلكبي1 يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) بوزيد  يح د  يلساد 

 1761 آقم) يلجديد  يملغرب  تجزئة 

يلعريئش)91111)يلعريئش يملغرب

بوزيد) يللطاف  عبد  يلساد 

عنويفه)ي))تجزئة يملغرب يلجديد آقم)

يلعريئش) (91111 يلعريئش) (1631

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (18 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)-.

139I

ديوين يالستاذ إحسان بنسودة

«ASAO« Sarlau
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تعاين مسي1 جديد للشركة

ديوين يالستاذ إحسان بنسودة

22 شاآع ع ر يلخاام بوسجوآ ، 

21211، يلديآيلباضاء يملغرب

ASAO« Sarlau« شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

 Rue 5 وعنوين مقرها يإلجت اعي

 Bouiblane(N°17, Agdal - 10080

.RABAT MAROC

تعاين مسي1 جديد للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.73239

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

تم تعاين) (2121 يوفاو) (31 يملؤآخ في)

يلساد)ة)) للشركة  جديد  مسي1 

 YVES-MENAGER Sébastien

ك سي1 وحاد

تبعا إلقالة مسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

شتن10) (12 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)117174.

141I

SANAM HOLDING

 ADVANCED SCREEN

SYSTEMS

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

آف  آأس ال يلشركة

SANAM HOLDING

 RUE D›IFRANE CIL 26

 CASABLANCA ، 20210،

CASABLANCA MAROC

 ADVANCED SCREEN SYSTEMS

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

 RUE 26 وعنوين مقرها يإلجت اعي

 D›IFRANE CIL CASABLANCA

.- 20210 CASABLANCA(MAROC

آف  آأس ال يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.171453

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تم) (2121 شتن10) (29 في) يملؤآخ 

قدآه) ب بلغ  يلشركة  آأس ال  آف  

من) أي  دآهم«) (1.611.111«

 2.111.111« إلى) دآهم«) (511.111«

مقاصة) إجريء) (: طريق) عن  دآهم«)

م  ديون يلشركة يملحددة يملقديآ و)

يملستحقة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 22 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)36364.

141I



21981 الجريدة الرسميةعدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121) 

FLASH ECONOMIE

FREONELEC

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

FREONELEC

شركة محدود يملسؤولاة ذيت شريك 

وحاد

آأس يملال 111.111 دآهم

يملقر يلرئي�سي: 46 شاآع يلزآقطوني 

يلطابق يلتاني يلشقة آقم 6 

يلديآيلباضاء.

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

519315

 22 بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 

أكتولر)2121)تم تأسيس شركة ذيت)

يلخصائص يلتالاة:

FREONELEC(:يسم يلشركة

يلشكل يلقافوني):)شركة محدودة)

يملسؤولاة ذيت شريك وحاد

شاآع) (46 (: يلرئي�سي) يملقر 

يلزآقطوني يلطابق يلتاني يلشقة آقم)

6)يلديآ يلباضاء

وتوزي ) با   (: يألسا�سي) يلهدف 

يلت10يد,يلكهرلائاة) معديت  ج ا  

ويإللكت1وفاة

يملــــــدة:)99)سنة.

دآهم) (111.111 يملــــال:) آأس 

 111 سهم بقا ة) (1111 مقس ة يلى)

دآهم مدفوعة بالكامل من فصيب:

 1111 مح د) بوتزوكا  يلساد  (-

سهم.

:)سيتولى تساي1 يلشركة) يلتسياـــــر)

غي1) ملدة  مح د  بوتزوكا  يلساد 

محدودة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 13 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت عدد)796411.

142I

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

 INSTITUT DES
 FORMATIONS

PARAMÉDICALES PRIVE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°10 BD(SULTAN(MY
 M›HAMMED HAY EL HASSANI
BERKANE ، 60300، بركان يملغرب
 INSTITUT DES FORMATIONS
PARAMÉDICALES PRIVE شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي يلشقة 
آقم 3 يلطابق يألول زيية يلحسن 
يلثاني و زفقة موالي يبريهام آقم1 
حي يلقدس - 63311 بركان يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
8117

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (14
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
 INSTITUT DES FORMATIONS

.PARAMÉDICALES PRIVE
غرض يلشركة بإيجاز):)-1مؤسسة)

تعلا اة
-2يلتكوين في يلعلوم يلشبه طباة

-3تكوين شخ�سي في يلعالج يلشبه)
طبي.

يلشقة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلحسن) زيية  يألول  يلطابق  (3 آقم)
يلثاني و زفقة موالي يبريهام آقم1)حي)

يلقدس)-)63311)بركان يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد بن و�سى فبال عنويفه)ي))حي)
وجدة) (21 آقم) يلعفاف  زفقة  يلرلا  

61111)وجدة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد بن و�سى فبال عنويفه)ي))حي)
وجدة) (21 آقم) يلعفاف  زفقة  يلرلا  

61111)وجدة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (15 بتاآيخ) ب10كان  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)2121/617.
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MOORISH

 SOCIETE LIBEYENNE
 MAROCAINE POUR

 LES RELATIONS
 ECONOMIQUES *SLMRE*

SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شاآع اللة يلااقوت يلطابق 5 
يلشقة د 39 شاآع اللة يلااقوت 

يلطابق 5 يلشقة د، 21111، يلديآ 
يلباضاء يملغرب

 SOCIETE LIBEYENNE
 MAROCAINE POUR LES

 RELATIONS ECONOMIQUES
SLMRE* SARL(AU* شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 39 شاآع 
اللة يلااقوت يلطابق 5 يلشقة د 

يلديآ يلباضاء 21111 يلديآ يلباضاء 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
519781

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (28
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
 SOCIETE LIBEYENNE  :
 MAROCAINE POUR LES
 RELATIONS ECONOMIQUES

.*SLMRE*(SARL(AU
يلوساطة) (: غرض يلشركة بإيجاز)
في يملغرب أو) ؛) يملالاة بج ا  أفويعها)

في يلخاآج.
39)شاآع) عنوين يملقر يالجت اعي):)
د) يلشقة  (5 يلطابق) يلااقوت  اللة 
21111)يلديآ يلباضاء) يلديآ يلباضاء)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد فرج مفتاح يمل10وك يحيى)
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.111  :

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد فرج مفتاح يمل10وك يحيى)
يقامة) يلطباآي  زفقة  (51 عنويفه)ي))

يما ة طابق)5)شقة)11   
21114)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد فرج مفتاح يمل10وك يحيى)
يقامة) يلطباآي  زفقة  (51 عنويفه)ي))

يما ة طابق)5)شقة)11   
21114)يلديآ يلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 21 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797116.
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MOORISH

 MJ MANAGEMENT PRO
SARL AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

MOORISH
39 شاآع اللة يلااقوت يلطابق 5 
يلشقة د 39 شاآع اللة يلااقوت 

يلطابق 5 يلشقة د، 21111، يلديآ 
يلباضاء يملغرب

 MJ MANAGEMENT PRO SARL
AU شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي يقامة 

يلبستان 2 يلع اآة1 ماج 1 برفو�سي 
- يلديآ يلباضاء. - 21241 يلديآ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
519783

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (18
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 MJ (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MANAGEMENT PRO SARL AU
با ) :)شريء) غرض يلشركة بإيجاز)

مويد يلبناء,يالستي1يد ويلتصدير.
يقامة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
برفو�سي) (1 ماج) يلع اآة1) (2 يلبستان)
يلديآ) (21241 (- يلباضاء.) يلديآ  (-

يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
يملشاقاه) آيشد  ويئل علي  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (111  :

للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يملشاقاه) آيشد  ويئل علي  يلساد 

عنويفه)ي))يلسالم يلفرح مج وعة)36 

ع اآة)61)شقة)7)ياللفة ح ح يلباضاء)

21212)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يملشاقاه) آيشد  ويئل علي  يلساد 

عنويفه)ي))يلسالم يلفرح مج وعة)36 

ع اآة)61)شقة)7)ياللفة ح ح يلباضاء)

21212)يلديآ يلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 21 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797115.

145I

Cabinet LAMRINI HADI

MEDRA ELECTRICITE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI

18,شاآع إبن سينا يلناضوآ ، 

62111، يلناضوآ يملغرب

MEDRA ELECTRICITE شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 

يلا اني آقم 213 - 62111 يلناظوآ 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

22955

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (19

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MEDRA ELECTRICITE

يألشغال) (: غرض يلشركة بإيجاز)
يملختلفة للكهرلاء)و يلسباكة);يألشغال)

يملختلفة للبناء.
تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلناظوآ) (62111  -  213 يلا اني آقم)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد ع اد مديآعي):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
 511 (: بودويسر) ما ون  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد ع اد مديآعي عنويفه)ي))حي)
يلناظوآ) (62121  213 آقم) (2 عريض)

يملغرب.
يلساد ما ون بودويسر عنويفه)ي))
بوعرك) (77 بلوك) حسان  سكتوآ 

62123)يلناظوآ يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد ع اد مديآعي عنويفه)ي))حي)
يلناظوآ) (62121  213 آقم) (2 عريض)

يملغرب
يلساد ما ون بودويسر عنويفه)ي))
بوعرك) (77 بلوك) حسان  سكتوآ 

62123)يلناظوآ يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 13 بتاآيخ) بالناضوآ  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)4146.

146I

FICOFIJ

غوال تايور
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

FICOFIJ
22 زفقة يلحاج ع ر آيفي يلديآ 

يلباضاء، 21111، يلديآ يلباضاء 
يملغرب

غويل تايوآ شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة)في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي 262 شاآع 

مح د يلخامس - 21111 يلديآ 

يلباضاء يملغرب.

حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.71451

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تقرآ) (2121 أكتولر) (15 في) يملؤآخ 

حل شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)

 211.111 غويل تايوآ مبلغ آأس الها)

 262 دآهم وعنوين مقرها يإلجت اعي)

شاآع مح د يلخامس)-)21111)يلديآ)

عدم) (: ل) فتاجة  يملغرب  يلباضاء)

مزيولة) في  يالست ريآية  على  يلقدآة 

يلنشاط يملنهي بسبب يلعامل يلصحي.

 262 ب) يلتصفاة  مقر  حدد  و 

 21111 (- يلخامس) مح د  شاآع 

يلديآيلباضاء)يملغرب.)

و عين:

عالم) بريدة  يدآيس  يلساد)ة))

بين) يالفدلس  آياض  عنويفه)ي)) و 

يملدينة دآج ي6)طابق)3)شقة)11)عين)

يملغرب) يلديآ يلباضاء) (21111 يلشق)

ك صفي))ة))للشركة.

يلريمي) عرب  عزيزة  يلساد)ة))

بين) يالفدلس  آياض  وعنويفه)ي))

يملدينة دآج ي6)طابق)3)شقة)11)عين)

يملغرب) يلديآ يلباضاء) (21111 يلشق)

ك صفي))ة))للشركة.

وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)

محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 

يملخابرة و محل تبلاغ يلعقود))ويلوثائق)

يملتعلقة بالتصفاة):)-

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 13 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

شتن10)2121)تحت آقم)792411.

147I
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centre d’étude de gestion et d’organisation

AUDITAS

إعالن متعدد يلقريآيت

 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 ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: 89 ،شاآع 

أففا-يلديآ يلباضاء 89 ،شاآع أففا-

يلديآ يلباضاء 21371 يلديآ يلباضاء 

يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: -.

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

تم يتخاذ) (2121 12)شتن10) يملؤآخ في)

يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

يملدفوع) غي1  يملال  آأس  تخفاض 

إلآجاعه) دآهم،) (411.111 بخسائر)

 111.111 إلى) دآهم  (511.111 من)

يلقا ة) تخفاض  طريق  عن  دآهم 

يإلس اة من)111)دآهم إلى)21)دآهم.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)

تعديل مقتضايات يلبند يلسادس من)

يلنظام يالسا�سي للشركة

بند آقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)

تعديل مقتضايات يلبند يلساب  من)

يلنظام يالسا�سي للشركة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 21 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797179.

148I

MOORISH

AAH CONSULTING

SARL AU 
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شاآع اللة يلااقوت يلطابق 5 

يلشقة د 39 شاآع اللة يلااقوت 

يلطابق 5 يلشقة د، 21111،

 يلديآ يلباضاء يملغرب

 AAH CONSULTING SARL AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي يقامة 

يلبستان 2 يلع اآة1 ماج 1 برفو�سي 

- يلديآ يلباضاء - 21241 يلديآ 

يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

519911

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (18

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 AAH (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

.CONSULTING SARL AU

با ) :)شريء) غرض يلشركة بإيجاز)

مويد يلبناء,يالستي1يد ويلتصدير.

يقامة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

يلبستان)2)يلع اآة1)ماج)1)برفو�سي)-)

يلديآ يلباضاء)-)21241)يلديآ يلباضاء)

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

يملشاقاه) آيشد  ويئل علي  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (111  :

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يملشاقاه) آيشد  ويئل علي  يلساد 
عنويفه)ي))يلسالم يلفرح مج وعة)36 
ع اآة)61)شقة)7)ياللفة ح ح يلباضاء)

21212)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يملشاقاه) آيشد  ويئل علي  يلساد 
عنويفه)ي))يلسالم يلفرح مج وعة)36 
ع اآة)61)شقة)7)ياللفة ح ح يلباضاء)

21212)يلديآ يلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 22 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797263.
149I

مستامنة يلرجاء)لل حاسبة

STE GRANDI SCAVI SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

مستامنة يلرجاء لل حاسبة
حي يلنجاة زفقة بني مالل آقم 34 ، 

23551، سوق يلسبت يملغرب
STE GRANDI SCAVI SARL

 شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
)في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي يلقدس 
يوالد عااد - 23511 سوق يلسبت 

يوالد يلن ة يملغرب.
حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.2263

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تقرآ حل) 13)غشت) يملؤآخ في)
يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 
مبلغ) (STE GRANDI SCAVI SARL
وعنوين) دآهم  (111.111 آأس الها)
يوالد) يلقدس  حي  يإلجت اعي  مقرها 
يوالد) يلسبت  سوق  (23511 (- عااد)
يلن ة يملغرب فتاجة ل):)يفتهاء)يلغرض.
حي) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 
سوق) (23511 (- عااد) يوالد  يلقدس 

يلسبت يوالد يلن ة يملغرب.)

و عين:
يلعقاوي) آضوين   يلساد)ة))

و عنويفه)ي))حي يلنهضة تجزئة يلقدس)
سوق) (23511  45 لرقم) (16 زفقة)

يلسبت يوالد يلن ة يملغرب ك صفي)

)ة))للشركة.

يلناجح) يسلا ان   يلساد)ة))

و عنويفه)ي))دويآ يوالد زهرة يوالد يزمام)

يلن ة) يوالد  يلسبت  سوق  (23511

يملغرب ك صفي))ة))للشركة.

وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)

محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 

و) يلعقود  تبلاغ  محل  و  يملخابرة 

يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)-

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

بتاآيخ) بن صالح  بالفقاه  يالبتديئاة 

14)أكتولر)2121)تحت آقم)262.

151I

nador conseil sarl au

LA EXCELENCIA
إعالن متعدد يلقريآيت

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

 LA EXCELENCIA

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يالجت اعي: شاآع 

يلجيش يمللكي آقم 297 - 62111 

يلناظوآ يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

. 19165

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

2121)تم يتخاذ) 19)غشت) يملؤآخ في)

يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

يلخاص) يلتجاآي  يألصل  تفويت 

يلجيش) بشاآع  يلكائن  بالشركة 

للتساي1) يلناظوآ  (297 آقم) يمللكي 

يلحر لفائدة يلسادة فشتالي سلا ان)

ويلساد ضااف جويد)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
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بند آقم)**:)يلذي ينص على مايلي:)

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة بالناضوآ بتاآيخ)14)شتن10)

2121)تحت آقم)3931.

151I

nador conseil sarl au

DORMAIL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

DORMAIL شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة)في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

يلجيش يمللكي يقامة كوآوكو ب 1 - 

62111 يلناظوآ يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.15211

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

2121)تقرآ حل) 11)شتن10) يملؤآخ في)

يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 

DORMAIL)مبلغ آأس الها)111.111 

دآهم وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع)

 -  1 يلجيش يمللكي يقامة كوآوكو ب)

(: ل) فتاجة  يملغرب  يلناظوآ  (62111

حل مبكر للشركة.

شاآع) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 

 -  1 يلجيش يمللكي يقامة كوآوكو ب)

62111)يلناظوآ يملغرب.)

و عين:

يلساد)ة))ع ر دوعالل و عنويفه)ي))

شاآع يلجيش يمللكي آقم)181 62111 

يلناظوآ يملغرب ك صفي))ة))للشركة.

وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)

محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 

و) يلعقود  تبلاغ  محل  و  يملخابرة 

يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)-

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة بالناضوآ بتاآيخ)17)شتن10)

2121)تحت آقم)3953/3954.

152I

somadik

PESCADOMAX
شركة ذيت مسؤولاة محدودة

 ذيت يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

somadik
 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

PESCADOMAX شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي حي يملسي1ة 

يلخضريء زفقة يلبحث1ي آقم 17 
ع اآة آقم 11 يملر�سى يلعاون - 

71111 يلعاون يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
38519

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.PESCADOMAX
(: بإيجاز) يلشركة  غرض 

.MAREYAGE DE POISSON
حي) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
زفقة يلبحث1ي آقم) يملسي1ة يلخضريء)
(- يملر�سى يلعاون) (11 ع اآة آقم) (17

71111)يلعاون يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1111 (: فاعى) بن  حسن  يلساد 

بقا ة)111)دآهم.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد حسن بن فاعى عنويفه)ي))
يلبحث1ي) زفقة  يلخضريء) يملسي1ة  حي 
 71111 يلعاون) يملر�سى  (17 آقم)

يلعاون يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد حسن بن فاعى عنويفه)ي))
يلبحث1ي) زفقة  يلخضريء) يملسي1ة  حي 
 71111 يلعاون) يملر�سى  (17 آقم)

يلعاون يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
15)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3221.

153I

somadik

BHMAR
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

somadik
 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

BHMAR شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي يملسي1ة 
يلخضريء زفقة يلبحث1ي آقم 17 
ع اآة آقم 11 يملر�سى يلعاون - 

71111 يلعاون يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
38517

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.BHMAR

(: بإيجاز) يلشركة  غرض 
.MAREYAGE DE POISSON

حي) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
زفقة يلبحث1ي آقم) يملسي1ة يلخضريء)
(- يملر�سى يلعاون) (11 ع اآة آقم) (17

71111)يلعاون يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1111 (: فاعى) بن  حسن  يلساد 

بقا ة)111)دآهم.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد حسن بن فاعى عنويفه)ي))
يلبحث1ي) زفقة  يلخضريء) يملسي1ة  حي 
 71111 يلعاون) يملر�سى  (17 آقم)

يلعاون يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد حسن بن فاعى عنويفه)ي))
يلبحث1ي) زفقة  يلخضريء) يملسي1ة  حي 
 71111 يلعاون) يملر�سى  (17 آقم)

يلعاون يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
15)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3221.
154I

FINCOSA MARRAKECH

 LA MAISON DE
L'ORTHOPHONIE

شركة ذيت مسؤولاة محدودة 
ذيت يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شاآع عبد يلكريم يلخطابي يقامة 
آقاة ع اآة 181 بلوك B يلطابق 

يالول يلشقة 7 ، 41111، مريكش 
يملغرب

 LA MAISON DE
L›ORTHOPHONIE شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي مكتب آقم 
3 آقم 16 زفقة عالل بن يح د حي 
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يملستشفاات كليز - 41111 مريكش 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

116221

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 ماي) (12

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 LA (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MAISON DE L’ORTHOPHONIE

معالجة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلنطق.

مكتب) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
زفقة عالل بن يح د) (16 آقم) (3 آقم)

 41111 (- كليز) يملستشفاات  حي 

مريكش يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: ساآة) يلخالد  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) ساآة  يلخالد  يلسادة 

 41111  821 آقم) تاشفين  بن  حي 

مريكش يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) ساآة  يلخالد  يلسادة 

 41111  821 آقم) تاشفين  بن  حي 

مريكش يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يوفاو) (21 بتاآيخ) ب ريكش  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)125258.
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ADILMAHJOUBI

2AMH AND COF شركة
إعالن متعدد يلقريآيت

ADILMAHJOUBI

 AV(HASSAN(II 24 AV 24

 HASSAN(II، 30000، FES

MAROC

شركة 2AMH AND COF »شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد«

وعنوين مقرها يالجت اعي: زفقة 1 

إقامة يلنوآ حي سادي يلهادي زويغة 

يلعلاا فاس - 31111 فاس يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.58119

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

تم يتخاذ) (2121 12)شتن10) يملؤآخ في)

يلقريآيت يلتالاة:)

يلحصص) 1.با   آقم) قريآ 

يلذي ينص على مايلي:) (: يالجت اعاة)

-با )266)حصة يجت اعاة من طرف)

يلساد حاتم عبديلنبي لفائدة يلساد)

يلدمالي مصطفى

يلحصص) 2.با   آقم) قريآ 

يلذي ينص على مايلي:) (: يالجت اعاة)

266)حصة يجت اعاة من طرف) با )

لفائدة) عبديلسالم  نشاآ  يلساد 

يلساد يلدمالي مصطفى

قريآ آقم)3.تحويل يملقر يالجت اعي:)

تحويل يملقر) يلذي ينص على مايلي:)

يالجت اعي من زفقة)1)إقامة يلنوآ حي)

سادي يلهادي زويغة يلعلاا فاس إلى)
آقم)52)زفقة يبن آشد يلحي يلصناعي)

سادي يبريهام فاس

4.تغي1 يلشكل يلقافوني:) قريآ آقم)

يلشكل) تغي1  مايلي:) ينص على  يلذي 

يملسؤولاة) ديت  يلقافوني من شركة 

إلى شركة ديت يملسؤولاة) يملحدودة 

يملحدودة ذيت يلشريك يلوحاد

قريآ آقم)5.تحاين يلنظام يألسا�سي)

مايلي:) على  ينص  يلذي  للشركة:)

تقريرتحاين يلنظام يألسا�سي للشركة)

من طرف يلشريك يلوحاد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)
يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم آقم)7)آأس مال يلشركة:
آأس مال) يلذي ينص على مايلي:)
يلشركة أصبح مقسم إلى)811)حصة)
يلشريك) لفائدة  كلها  إجت اعاة 

يلوحاد يلساد يلدمالي مصطفى
يالجت اعي:) يملقر  (4 آقم) آقم  بند 
تحويل يملقر) يلذي ينص على مايلي:)
يالجت اعي من زفقة)1)إقامة يلنوآ حي)
سادي يلهادي زويغة يلعلاا فاس إلى)
آقم)52)زفقة يبن آشد يلحي يلصناعي)

سادي يبريهام فاس
يلشكل يلقافوني:) (1 بند آقم آقم)
يلشكل) تغي1  مايلي:) ينص على  يلذي 
يملسؤولاة) ديت  يلقافوني من شركة 
إلى شركة ديت يملسؤولاة) يملحدودة 

يملحدودة ذيت يلشريك يلوحاد
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (18 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4619.
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 BEPOLYCO(مكتب يلدآيسات يملتعدد يالستشاآيت

ش م م

 STE ENTREPRISE GATP
 SARL

شركة ج.أ.ت.ب ش.م.م
إعالن متعدد يلقريآيت

مكتب يلدآيسات يملتعدد 
يالستشاآيت BEPOLYCO ش م م

آقم 111 حي يلحسني شاآع موالي 
آشاد وآزيزيت ، 45111، وآزيزيت 

يملغرب
 STE ENTREPRISE GATP SARL

شركة ج.أ.ت.ب ش.م.م 
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يالجت اعي: آقم 

111 حي يلحسني وآزيزيت - 45111 
وآزيزيت يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.2731
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
تم يتخاذ) (2121 21)شتن10) يملؤآخ في)

يلقريآيت يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  (:1 آقم) قريآ 

علي) يلساد  وفاة  تقريرحول  مايلي:)

بولي ويلسادة زهرة يملامون شركان في)

يلشركة)

قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)

يعادة تقسام حصص يلشركة بعد)

يلي) ك ا  يملدكوآين  يلشريكين  وفاة 

 17511 يملامون) فتاحة  :يلسادة 

-)يلسادة فتاحة ييت يلطالب) حصة)

 243 بولي) فاط ة  (- حصة) (2188

(- حصة) (243 بولي) عزيزة  (- حصة)

عبد يلرح ان بولي)486)حصة)-)عبد)

يلكريم بولي)486)حصة)-)يلحسن بولي)

486)حصة)-)مح د بولي)486)حصة)

-)عدفان بولي)5153)حصة)-)آيان بولي)

5153)حصة)-)هبة بولي)2576)حصة.

قريآ آقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

يعادة تعاين يليسد ح د بولي ك سي1)

سنويت) ثالتة  ملدة  ودلك  للشركة 

يضافاة)

على) ينص  يلذي  (:4 آقم) قريآ 

مايلي:)تعاين يليسد ح د بولي ك سي1)

يلقريآيت) ح ا   في  ك وق   للشركة 

فيها) ب ا  يلشركة  ووتائق  ويملحاضر 

ج ا  يالوآيق يلبنكاة

قريآ آقم)5:)يلذي ينص على مايلي:)

تحاين يلقافون يالسا�سي للشركة بعد)

هده يلتغاي1يت

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

يلذي ينص) (:16-17-28 بند آقم)

على مايلي:)يلبنود يلتي لحقها يلتغاي1)

يلسابق

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة بوآزيزيت بتاآيخ)18)أكتولر)

2121)تحت آقم)571.

157I
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 BEPOLYCO(مكتب يلدآيسات يملتعدد يالستشاآيت

ش م م

 STE BAYCHOU
 DEVELOPPEMENT SARL AU

شركة بايشو للتن اة ش.م.م.ش.و

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

مكتب يلدآيسات يملتعدد 
يالستشاآيت BEPOLYCO ش م م

آقم 111 حي يلحسني شاآع موالي 
آشاد وآزيزيت ، 45111، وآزيزيت 

يملغرب
 STE BAYCHOU

 DEVELOPPEMENT SARL AU
شركة بايشو للتن اة ش.م.م.ش.و 
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي دويآ يآيز 
ج اعة تانسافت يكدز زيكوآة - 

47151 يكدز يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
3661

 14 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 أكتولر)
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
 BAYCHOU DEVELOPPEMENT
للتن اة) بايشو  شركة  (SARL AU

ش.م.م.ش.و.
غرض يلشركة بإيجاز):)با  ج ا )
و) يلبناء) في  مقاولة  (- يلبناء) مويد 
يالشغال يلعامة)-يالستي1يد ويلتصدير)

-)يلنقل لحساب يلغي1.
:)دويآ يآيز) عنوين يملقر يالجت اعي)
(- زيكوآة) يكدز  تانسافت  ج اعة 

47151)يكدز يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد سلا ان بووعريب):)1.111 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

بووعريب) سلا ان  يلساد 
دويآ ييت يلخرج تانسافت) عنويفه)ي))

يكدز زيكوآة)47151)يكدز يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
بووعريب) سلا ان  يلساد 
دويآ ييت يلخرج تانسافت) عنويفه)ي))

يكدز زيكوآة)47151)يكدز يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (15 يالبتديئاة بزيكوآة بتاآيخ)

2121)تحت آقم)344.
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 BEPOLYCO(مكتب يلدآيسات يملتعدد يالستشاآيت

ش م م

 STE ABOU ABDOU NEGOS
SARL شركة ابو عبدو التجارية 

ش.م.م
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

مكتب يلدآيسات يملتعدد 
يالستشاآيت BEPOLYCO ش م م

آقم 111 حي يلحسني شاآع موالي 
آشاد وآزيزيت ، 45111، وآزيزيت 

يملغرب
 STE ABOU ABDOU NEGOS
SARL شركة يبو عبدو يلتجاآية 
ش.م.م شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 
يملصلى زيكوآة - 47911 زيكوآة 

يملغرب.
تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.1641

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 غشت) (31 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

ياسين شافاق) )ة)) تفويت يلساد)
أصل) من  يجت اعاة  حصة  (211
)ة)) يلساد) لفائدة  حصة  (1.111
غشت) (31 بتاآيخ) شافاق  يلحسين 

.2121
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
أكتولر) (16 يالبتديئاة بزيكوآة بتاآيخ)

2121)تحت آقم)191.
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MB ADVISORY

سوق ميديترينيان
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

MB ADVISORY
 Quartier(Saada(N°363 Bis ،

35000، TAZA(MAROC
سوق ماديت1يناان شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 1412 

يملج وعة 6 حي يألمل - 35111 تازة 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
6227

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (21
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
سوق) (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

ماديت1يناان.
يألشغال) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يملتنوعة في يلبناء
يألجهزة) في  ويلتصدير  يإلستي1يد 

يملنزلاة)
يلبا  و يلشريء.

 1412 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
تازة) (35111 (- 6)حي يألمل) يملج وعة)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة سنة.

يلشركة:) آأس ال  مبلغ 
500.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

يلسادة حااة لفاغ):)1.711)حصة)
بقا ة)111)دآهم للحصة.

 1.651 (: لفاغ) فاط ة  يلسادة 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

1.651)حصة) (: يلساد زهي1 قرماد)
بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

حي) يلسادة حااة لفاغ عنويفه)ي))
يألمل)35111)تازة يملغرب.

يلسادة فاط ة لفاغ عنويفه)ي))حي)
يألمل)35111)تازة يملغرب.

حي) عنويفه)ي)) قرماد  زهي1  يلساد 
يلنهضة)35111)تازة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
ومويطن مسي1ي يلشركة:

حي) يلسادة حااة لفاغ عنويفه)ي))
يألمل)35111)تازة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (13 بتاآيخ) بتازة  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)546.

161I

FINANCE CENTER

NOUR CHANTIER
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV(ALLAL(EL(FASSI(N° 598

 CM(UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
NOUR CHANTIER شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي مكتب 

آقم 1 ، يلطابق يألول إقامة مح د 
مروين51/49 تجزئة آيط ا مريكش - 

41111 مريكش يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
119583
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في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (17
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 NOUR(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.CHANTIER
:)مقاول في) غرض يلشركة بإيجاز)

مختلف أع ال يلبناء)ويلتشياد.
مكتب) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلطابق يألول إقامة مح د) (، (1 آقم)
مروين49/51)تجزئة آيط ا مريكش)-)

41111)مريكش يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد مح د منجي):)1.111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد مح د منجي عنويفه)ي))دويآ)
بل جاد طريق يسفي مريكش)41111 

مريكش يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد مح د منجي عنويفه)ي))دويآ)
بل جاد طريق يسفي مريكش)41111 

مريكش يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (21 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128658.
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SODIGECO

 SOCIETE BATI’S CRISTAL
SARL AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

SODIGECO
شاآع يلديرلة يلع اآة 11 شقة 8 

مكناس ، 51111، مكناس يملغرب
 SOCIETE BATI›S CRISTAL SARL
AU شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي يلع اآة 8 
يلشقة 4 يلطابق يلثاني مرجان 1 - 

51111 مكناس يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
54515

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 غشت) (25
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
 SOCIETE BATI’S CRISTAL SARL

.AU
IMPORT-((غرض يلشركة بإيجاز

 EXPORT : COMMERCE
 DE MATERIAUX DE
 CONSTRUCTION ET DE

.BATIMENTS
يلع اآة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
8)يلشقة)4)يلطابق يلثاني مرجان)1 - 

51111)مكناس يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد يلزعام عادل):)111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) عادل  يلزعام  يلساد 
21)شاآع هن1ي باآليس)94211)يفري)
يفري سي1 ساين) (94211 سي1 ساين)

فرنسا.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد يلزعام عادل عنويفه)ي))21 
شاآع هن1ي باآليس)94211)يفري سي1)
ساين)94211)يفري سي1 ساين فرنسا
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (22 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4573.
162I

FINANCE CENTER

KECH GOLF
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

FINANCE CENTER
 AV(ALLAL(EL(FASSI(N° 598

 CM(UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

 KECH GOLF
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع عالل 
يلفا�سي آقم 598 يلحي يملح دي 

يلوحدة 5 - 41111 مريكش يملغرب.
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.115557

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)11)شتن10)2121)تم تحويل)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
يلحي) (598 »شاآع عالل يلفا�سي آقم)
يملح دي يلوحدة)5 - 41111)مريكش)
4)و5)منطقة) يملغرب«)إلى)»محل آقم)
 41111 (- يلشريفاة) أطلس  جولف 

مريكش يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (21 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128648.
163I

STE CAC CONSEIL

CHTIOUIYA AGRICOLES
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

STE CAC CONSEIL
 N°19 BLOC(J5 CITE(DAKHLA
 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC
CHTIOUIYA AGRICOLES شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 

أآكافة بلوك C آقم 37 آيت ملول - 
86152 آيت ملول يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
24477

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يناير) (29
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.CHTIOUIYA AGRICOLES
((:(غرض يلشركة بإيجاز

أنشطة فالحاة
با  يملويد يلزآيعاة (

با  يملويد يلغذيئاة يلعامة (
تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
(- آيت ملول) (37 آقم) (C أآكافة بلوك)

86152)آيت ملول يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
81)حصة) (: يلساد متوكل مح د)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
حصة) (21 (: يلساد متوكل ج ال)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) مح د  متوكل  يلساد 
آيت) يملسي1ة  حي  (195 آقم) بلوك ب 

ملول)86152)آيت ملول يملغرب.
عنويفه)ي)) ج ال  متوكل  يلساد 
آيت) يملسي1ة  حي  (195 آقم) ج  بلوك 

ملول)86152)آيت ملول يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) مح د  متوكل  يلساد 
آيت) يملسي1ة  حي  (195 آقم) بلوك ب 

ملول)86152)آيت ملول يملغرب.
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باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (13 يالبتديئاة بافزكان بتاآيخ)

2121)تحت آقم)2167.

164I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

 MALIKAAMARA
IMMOBILIER

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt
N°2 ، 60000، OUJDA(MAROC
 MALIKAAMARA IMMOBILIER

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي طريق 
سدي يحيى تجزئة كودين يلرقم 

614، يلطابق يلثاني إقامة كودين 1 
- 61111 وجدة يمل لكة يملغرلاة
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

38269
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (21
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MALIKAAMARA IMMOBILIER
غرض يلشركة بإيجاز):)*)أع ال أو)

إنشاءيت متنوعة
*)يملباني ويملطوآ يلعقاآي.

طريق) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلرقم) كودين  تجزئة  يحيى  سدي 
614،)يلطابق يلثاني إقامة كودين)1 - 

61111)وجدة يمل لكة يملغرلاة.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: باهي) فوآيلدين  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

حصة) (511 (: باهي) ك ال  يلساد 

بقا ة)111)دآهم للحصة.

 511 (: باهي) فوآيلدين  يلساد 

بقا ة)51.111)دآهم.

بقا ة) (511 (: باهي) ك ال  يلساد 

51.111)دآهم.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) باهي  فوآيلدين  يلساد 
وجدة) (61111  14 زفقة يلكويت آقم)

يمل لكة يملغرلاة.

عنويفه)ي)) باهي  ك ال  يلساد 
وجدة) (61111  14 زفقة يلكويت آقم)

يمل لكة يملغرلاة.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) باهي  فوآيلدين  يلساد 
وجدة) (61111  14 زفقة يلكويت آقم)

يمل لكة يملغرلاة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (18 بتاآيخ) بوجدة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3619.

165I

)شيشا سعاد محاسب معت د بالرشادية

ERRACHIDIA PARAMED
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

شيشا سعاد محاسب معت د 

بالرشادية

57 زفقة موالي عبد هللا بن علي 

يلويد لح ر يلرشادية يلرشادية، 

52111، يلرشادية يلرشادية

ERRACHIDIA PARAMED شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي يلرقم 13 

حي يملوضفين الباطا يلرشادية. - 

52111 يلرشادية يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

15321

ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ في)22 

شتن10)2121)تم إعديد يلقافون)

يألسا�سي لشركة ذيت يملسؤولاة)

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ERRACHIDIA PARAMED

غرض يلشركة بإيجاز):)يملتاجرة)-)

با  يدويت ومستل ات يلسل  يلشبه)

طباة)-)يلنضافة ويلتعقام.

يلرقم) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

13)حي يملوضفين الباطا يلرشادية.)-)

52111)يلرشادية يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: يحساين) جبوآي  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

 511 (: مح د) جبوآي  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد جبوآي يحساين عنويفه)ي))

الباطا) يملوضفين  حي  (13 يلرقم)

يلرشادية.)52111)يلرشادية يملغرب.

عنويفه)ي)) مح د  جبوآي  يلساد 

الباطا) يملوضفين  حي  (13 يلرقم)

يلرشادية.)52111)يلرشادية يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد جبوآي يحساين عنويفه)ي))

الباطا) يملوضفين  حي  (13 يلرقم)

يلرشادية.)52111)يلرشادية يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 11 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)452.

166I

YASSIR BADAOU

 ETABLISSEMENT
 PRIVE OUASSIMA
D’ENSEIGNEMENT

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

YASSIR BADAOU
شاآع عبد يلكريم يلخطابي أفباك 
يملضاق ، 93211، يملضاق يملغرب

 ETABLISSEMENT PRIVE
 OUASSIMA D’ENSEIGNEMENT
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي حي 

بوزغالل طريق سد أس ي1 - 93211 
يملضاق يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
23187

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2118 ف10يير) (15
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
 ETABLISSEMENT PRIVE  :
.OUASSIMA D’ENSEIGNEMENT
مؤسسة) (: غرض يلشركة بإيجاز)
رصوصاة لتعلام يألولي و يالبتديئي.

حي) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 93211 بوزغالل طريق سد أس ي1)-)

يملضاق يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 81.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
 811 (: سحساح) لالى  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
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لالى سحساح عنويفه)ي)) يلسادة 

أس ي1) سد  طريق  بوزغالل  حي 

93211)يملضاق يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

لالى سحساح عنويفه)ي)) يلسادة 

أس ي1) سد  طريق  بوزغالل  حي 

93211)يملضاق يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

ف10يير) (14 يالبتديئاة بتطوين بتاآيخ)

2118)تحت آقم)261.

167I

FIDUCIAIRE BILAL

 PHARMACIE
CARIANMEJJAT

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL

 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

 PHARMACIE CARIANMEJJAT

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 

مجاط آقم 15 كال ت1 11 - 51111 

مكناس يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

54499

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (18

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.PHARMACIE CARIANMEJJAT

غرض يلشركة بإيجاز):)صادلي.
تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 51111  -  11 كال ت1) (15 مجاط آقم)

مكناس يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 511.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
تحويل) (: آشاد) وآوآية  يلساد 
معنوي) شخص  يلى  طباعي  شخص 
ك ا يتضح من تقرير ربي1 يلحسابات)
يلساد فبال بن كي1ين مح د بقا ة)

111)دآهم.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) آشاد  وآوآية  يلساد 
آقم)1267)مرجان)2 51111)مكناس)

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) آشاد  وآوآية  يلساد 
آقم)1267)مرجان)2 51111)مكناس)

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (18 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4538.
168I

FIDUCIAIRE BILAL

LN IMMOBILIER
إعالن متعدد يلقريآيت

FIDUCIAIRE BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
LN IMMOBILIER »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة«
وعنوين مقرها يالجت اعي: ع اآة 
18 زفقة الهاي محل آقم 1 م.ج - 

51111 مكناس يملغرب.
»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 
.44699

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)12)أكتولر)2121)تم يتخاذ)

يلقريآيت يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  (:11 آقم) قريآ 

مايلي:)با  يلساد هشام مزيان ج ا )

ملريبط) للساد  حصة  (511 حصصه)
--با  يلساد يألفصري يلبشي1) آشاد)

للساد) حصة  (511 حصصه) ج ا  

ملريبط آشاد.

على) ينص  يلذي  (:12 آقم) قريآ 

هشام) يلساد  با   يستقالة  مايلي:)

مزيان و يلساد يألفصري يلبشي1 من)

آشاد) ملريبط  يلساد  وتعين  يلتساي1 

مسي1 للشركة

على) ينص  يلذي  (:13 آقم) قريآ 

يستقالة يلساد هشام مزيان) مايلي:)

و يلساد يألفصري يلبشي1 من يالمضاء)

م �سي) آشاد  ملريبط  يلساد  وتعين 

وحاد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

ينص) يلذي  و7:) (6 آقم) بند 

ملريبط) يلساد  مايلي:) على 
 1111 111111دآهم...... آشاد.....

حصة

على) ينص  يلذي  (:14 آقم) بند 

مايلي:)تعين يلساد ملريبط آشاد مسي1)

للشركة

على) ينص  يلذي  (:17 آقم) بند 

آشاد) ملريبط  يلساد  تعين  مايلي:)

م �سي وحاد للشركة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (21 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4554.

169I

HADIF

BOUIBLANE MESSAGERIE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

BOUIBLANE MESSAGERIE

شاآع طاآق بوهدلي ، 35311، تاهلة 

يملغرب

 BOUIBLANE MESSAGERIE

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

طاآق بوهدلي - 35311 تاهلة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

6159

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 يولاوز) (15

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.BOUIBLANE MESSAGERIE

فقل) (- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبضائ 

-)ينشطة يل10يد ويالآسالاات

-)تجاآة يملويد يلغذيئاة.

شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

طاآق بوهدلي)-)35311)تاهلة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 15.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 151 (: هللا) عبد  يجبلي  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد يجبلي عبد هللا عنويفه)ي))

تازة) (35311 يلزآيآدة) يلثالثاء) دويآ 

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد يجبلي عبد هللا عنويفه)ي))

تازة) (35311 يلزآيآدة) يلثالثاء) دويآ 

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

غشت) (23 بتاآيخ) بتازة  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)481.

171I
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Advance Center

STORYLINE SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

Advance Center

 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad ،

10020، Rabat(Maroc

STORYLINE SARL شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي ع اآة 
آقم 17 شاآع يالبطال شقة آقم 

12 يكديل يلرلاط - 11111 يلرلاط 

يملغرب.

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.126625

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

يملؤآخ في)11)ماآس)2121)تم تحويل)

من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 

شاآع يالبطال شقة) (17 »ع اآة آقم)
 11111 (- يلرلاط) يكديل  (12 آقم)
9ك4)زفقة) إلى)»فاال) يلرلاط يملغرب«)

يلرياض) حي  و1) آقم  مكتب  يلنجد 

يلرلاط)-)11111)يلرلاط يملغرب«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يوفاو) (22 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)115121.

171I

HADIF

ATTOJAR
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

ATTOJAR

شاآع طاآق بوهدلي ، 35311، تاهلة 

يملغرب

ATTOJAR شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

طاآق بوهدلي - 35311 تاهلة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

6155

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 ماي) (16

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ATTOJAR

غرض يلشركة بإيجاز):)-)يعالماات

-)يلتصدير ويالستي1يد

-)يالستشاآيت.

شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

طاآق بوهدلي)-)35311)تاهلة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 334 (: صفوين) شلويح  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

 333 (: يلساد يلهوآو عبد يلص د)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

 333 (: مح د) يسعاديني  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد شلويح صفوين عنويفه)ي))
شون) (77421 ك10فاك) شاآع  (7 آقم)

سي1 ماآن فرنسا.

يلص د) عبد  يلهوآو  يلساد 

يمللكي) يلجيش  شاآع  عنويفه)ي))

35311)تاهلة يملغرب.

يلساد يسعاديني مح د عنويفه)ي))

حي يلنهضة)35311)تاهلة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد شلويح صفوين عنويفه)ي))
آقم)7)شاآع ك10فاك)77421   

شون سي1 ماآن فرنسا

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يوفاو) (15 بتاآيخ) بتازة  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)317.

172I

FCF

WORLD TRUCK PARTS
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FCF
 Rue(Chevalier(Bayard(N 65

Belvédère ، 20300، يلديآ يلباضاء 
يملغرب

WORLD TRUCK PARTS شركة 
ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي ملتقى 

زفقة بنزيآت و طريق والد زيان 112 
إقامة بنزيآت يلديآ يلباضاء - 26212 

يلديآ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
519468

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (22
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.WORLD TRUCK PARTS
شريء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
ولا  قط  غااآ مركبات وزن ثقال و)

سااآيت);
باالستي1يد) يقوم  يلذي  يلتاجر 

ويلتصدير);
أي) في  يملشاآكة  (، عام) وبشكل 
معاملة مالاة أو تجاآية أو عقاآية أو)
يملذكوآة) تعزز يألنشطة  منقولة قد 

أعاله أو تعزز تن اتها..
ملتقى) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 112 زفقة بنزيآت و طريق والد زيان)
إقامة بنزيآت يلديآ يلباضاء)-)26212 

يلديآ يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد بوشعاب ميساوي):)1.111 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

ميساوي) بوشعاب  يلساد 
زفقة آيبعة يلعدوية يقامة) عنويفه)ي))
 21511  2 شقة) (1 طابق) (1 يلهدى)

يلديآ يلباضاء)يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
ميساوي) بوشعاب  يلساد 
زفقة آيبعة يلعدوية يقامة) عنويفه)ي))
 21511  2 شقة) (1 طابق) (1 يلهدى)

يلديآ يلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 14 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796577.

173I

RAKIB SAKAN

RAKIB SAKAN
 رقيب سكن

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

RAKIB SAKAN
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 ESC(E(ETG 2 APPT 04 FEDALA
 CENTER(MOHAMMEDIA،
 28830، MOHAMMEDIA

MAROC
RAKIB SAKAN آقاب سكن شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي زفقة عالل 
بن عبدهللا دآج E يلطابق 2 شفة 4 - 

28811 يملح دية يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

28831
 11 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 شتن10)
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
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ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 RAKIB(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

SAKAN)آقاب سكن.
:)مقاول في) غرض يلشركة بإيجاز)

يلبناء.
عنوين يملقر يالجت اعي):)زفقة عالل)
بن عبدهللا دآج)E)يلطابق)2)شفة)4 - 

28811)يملح دية يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (411 (: آلا ) آقاب  يلساد 

بقا ة)111)دآهم للحصة.
 611 (: يلهاش اة) آقاب  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) آلا   آقاب  يلساد 
 28831  891 آقم) (1 يلحسناة)

يملح دية يملغرب.
يلهاش اة) آقاب  يلسادة 
ست1يت) ماين  ييست  عنويفه)ي).17)
يملتحدة) يلواليات  ساوثبوآو  (11772

يالمريكاة.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) آلا   آقاب  يلساد 
 28831  891 آقم) (1 يلحسناة)

يملح دية يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 15 بتاآيخ) باملح دية  يالبتديئاة 

شتن10)2121)تحت آقم)1922.
174I

2119

إمسكي
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

2119
rabat maroc ،41111 ، يملغرب

إمسكي
 شركة ذيت مسؤولاة محدودة

 ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي ع اآة 

31 شاآع موالي أح د لوكالي شقة 

8 حسان يلرلاط 11151 يلرلاط 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

155389

في) مؤآخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2119 دجن10) (31

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها):)إمسكي.

غرض) (: (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلشركة:

يملؤثثة) أو  يملؤثثة  يملباني  تأجي1  (•

)إيجاآ) يملنزلاة.) ويملعديت  باألثاث 

مفروش)

•)إديآة يلعقاآيت.

أرذ وحاازة ويستغالل أو فقل) (•

يالرت1يع) ولريءيت  يلع لاات  ج ا  

يملتعلقة بهذه يألنشطة.

•)يملشاآكة يملباشرة أو غي1 يملباشرة)

للشركة في ج ا  يملعامالت يملالاة أو)

يلعقاآية أو يألوآيق يملالاة وفي ج ا )

يلشركات يلتجاآية أو يلصناعاة يلتي)

قد تكون ذيت صلة بغرض يلشركة أو)

ألي غرض مشابه أو ذي صلة..

ع اآة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

شاآع موالي أح د لوكالي شقة) (31

يلرلاط) (11151 يلرلاط) حسان  (8

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

مبلغ آأس ال يلشركة:)10.000,00 

دآهم،)مقسم كالتالي:

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

عرفة) مح د  إس اعال  يلساد 
عرفة) مح د  إس اعال  عنويفه)ي))

11151)يلرلاط يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عرفة) مح د  إس اعال  يلساد 
عرفة) مح د  إس اعال  عنويفه)ي))

11151)يلرلاط يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (21 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)9815.
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2119

أربيما
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

2119
rabat maroc ،41111 ، يملغرب
أآلا ا شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي ع اآة 31 
شاآع موالي أح د لوكالي شقة آقم 

8 حسان يلرلاط 11151 يلرلاط 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
155393

في) مؤآخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2119 دجن10) (31
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها):)أآلا ا.
يلغرض) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

من يلشركة هو:

يملؤثثة) أو  يملؤثثة  يملباني  تأجي1  (•
)إيجاآ) يملنزلاة.) ويملعديت  باألثاث 

مفروش).

•)إديآة يلعقاآيت.
أرذ وحاازة ويستغالل أو فقل) (•
يالرت1يع) ولريءيت  يلع لاات  ج ا  

يملتعلقة بهذه يألنشطة.
يملشاآكة يملباشرة أو غي1 يملباشرة)
للشركة في ج ا  يملعامالت يملالاة أو)
يلعقاآية أو يألوآيق يملالاة وفي ج ا )
يلشركات يلتجاآية أو يلصناعاة يلتي)
قد تكون مرتبطة بغرض يلشركة أو)

أي غرض مشابه أو ذي صلة..
ع اآة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
شاآع موالي أح د لوكالي شقة) (31
آقم)8)حسان يلرلاط)11151)يلرلاط)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)يملغرب سنة.
مبلغ آأس ال يلشركة:)10.000,00 

دآهم،)مقسم كالتالي:
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد يملهدي عرفة عنويفه)ي))15 
يلرلاط) (11151 شاآع أح د بالفريج)

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد يملهدي عرفة عنويفه)ي))15 
يلرلاط) (11151 شاآع أح د بالفريج)

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (22 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)9819.

176I

2119

غايا إيكو
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

2119
rabat maroc ،41111 ، يملغرب
غايا إيكو شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 31 ع اآة 

شاآع موالي أح د لوكالي شقة 
8 حسان يلرلاط 11151 يلرلاط 

يملغرب
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تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

155387

في) مؤآخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (19

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

غايا) (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

إيكو.

يلغرض) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

من يلشركة هو:

يلزآيعة ويإلفتاج يلزآيعي.

تسويق أي إفتاج زآيعي.

ترويج وتحويل يملنتجات يملحلاة.

فزل بائي.

شاال يلاوغا.

مزآعة تعلا اة.

أنشطة لألطفال ويلكباآ.

تقديم يلطعام في يملوق .

تنظام أحديث..

عنوين يملقر يالجت اعي):)31)ع اآة)

شقة) لوكالي  أح د  موالي  شاآع 

يلرلاط) (11151 يلرلاط) حسان  (8

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

 22 عنويفه)ي)) لباآ  زهوآ  يلسادة 

شاآع غافدي إقامة يملنصوآ يلطابق)

يألول)21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

عنويفه)ي)) لباآ  إبريهام  يلساد 

معاآيف)45)إقامة عرصة لكبي1 طابق)

يلباضاء) يلديآ  (21111 شقة11  (4

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

 22 عنويفه)ي)) لباآ  زهوآ  يلسادة 

شاآع غافدي إقامة يملنصوآ يلطابق)

يألول)21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (22 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)9814.

177I

FCG AUDIT SARL AU

SORAYA IMMO

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تحويل يلشكل يلقافوني للشركة

FCG AUDIT SARL AU

 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE NOYER C BUREAU°1

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

SORAYA IMMO شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

و عنوين مقرها يالجت اعي 

 LOTISSEMENT MABROUKA

 N°199 MARRAKECH

 LOTISSEMENT MABROUKA

 N°199 MARRAKECH 40000

.MARRAKECH

تحويل يلشكل يلقافوني للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.22215

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

يملؤآخ في)31)ماآس)2121)تم تحويل)

يلشكل يلقافوني للشركة من)»شركة)

ذيت يملسؤولاة يملحدودة«)إلى)»شركة)

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك)

يلوحاد«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

شتن10) (28 بتاآيخ) ب ريكش  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)9983.

178I

FCG AUDIT SARL AU

SORAYA IMMO
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تعاين مسي1 جديد للشركة

FCG AUDIT SARL AU

 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE NOYER C BUREAU°1

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

SORAYA IMMO شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 

 LOTISSEMENT MABROUKA

 N°199 MARRAKECH

 LOTISSEMENT MABROUKA

 N°199 MARRAKECH 40000

.MARRAKECH MAROC

تعاين مسي1 جديد للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.22215

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

تم تعاين) (2121 ماآس) (31 يملؤآخ في)

 AIT يلساد)ة)) للشركة  مسي1 جديد 

ك سي1) (ZIRRI ABDELMOUGHIT

وحاد

تبعا لقبول يستقالة يملسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

شتن10) (28 بتاآيخ) ب ريكش  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)9983.

179I

MON COMPTABLE SARL

MBTISS
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تعاين مسي1 جديد للشركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

MBTISS شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي زيوية 

شاآع مح د بن عبد هللا وطريق 

عبد يلعزيز يلفشتالي يقامة ميساء - 

61111 وجدة يملغرب.

تعاين مسي1 جديد للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.33277

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

يملؤآخ في)12)أكتولر)2121)تم تعاين)

يلساد)ة)) للشركة  جديد  مسي1 

يلصابوني نسرين ك سي1 وحاد

تبعا لقبول يستقالة يملسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (22 بتاآيخ) بوجدة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3626.

181I

BCNG

 STE: INNOVA PHARMA
COSMETICS

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

 STE: INNOVA(PHARMA

COSMETICS شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 265، 

شاآع يلزآقطوني يلطابق 9 آقم 92 - 

21151 يلديآ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

518171

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 غشت) (12

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
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عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 STE: (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.INNOVA PHARMA COSMETICS

تصنا ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

مستحضريت يلتج ال.

(،265 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
شاآع يلزآقطوني يلطابق)9)آقم)92 - 

21151)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

(: صديق) آضوين  يلساد 

33.000,00)حصة بقا ة)111)دآهم)

للحصة.

(: يمروس) عصام  يلساد 

34.000,00)حصة بقا ة)111)دآهم)

للحصة.

(: آحاوي) فاصل  يلساد 

33.000,00)حصة بقا ة)111)دآهم)

للحصة.

 331 (: صديق) آضوين  يلساد 

بقا ة)111)دآهم.

 341 (: يمروس) عصام  يلساد 

بقا ة)111)دآهم.

 331 (: آحاوي) فاصل  يلساد 

بقا ة)111)دآهم.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد آضوين صديق عنويفه)ي))
بلوك)5)آقم)32)تجزئة يلفتح)21151 

ييت ملو يملغرب.

يمروس عنويفه)ي)) يلساد عصام 

281)تاكوين) حي يساكا بلوك س آقم)

21151)يكادير يملغرب.

عنويفه)ي)) آحاوي  فاصل  يلساد 

4)تجزئة صوفاا شاآع) 6)شقة) ع اآة)

فاس) (21151 حسان طريق يي وزيآ)

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد آضوين صديق عنويفه)ي))
بلوك)5)آقم)32)تجزئة يلفتح)21151 

ييت ملو يملغرب.

يمروس عنويفه)ي)) يلساد عصام 

281)تاكوين) حي يساكا بلوك س آقم)

21151)يكادير يملغرب

عنويفه)ي)) آحاوي  فاصل  يلساد 

4)تجزئة صوفاا شاآع) 6)شقة) ع اآة)

فاس) (21151 حسان طريق يي وزيآ)

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 14 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)-.

181I

comptable - lafrikh said 

STE AJDIR PNEU SARL AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

تغاي1 نشاط يلشركة

comptable - lafrikh(said

 N° 60 rue 01 assaka(Khénifra ،

25063، bejaad(maroc

 STE AJDIR PNEU SARL AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يالجت اعي 344 

تجزئة يلزهريء - 54111 رنافرة 

يملغرب.

تغاي1 نشاط يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.2699

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

2121)تم تغاي1) 15)أكتولر) يملؤآخ في)

»إصالح وتركاب) نشاط يلشركة من)

با  قط  غااآ يلسااآيت،) يلعجالت،)

»إصالح) إلى) (« يلتصدير) و  يالستي1يد 

غااآ) قط   با   يلعجالت،) وتركاب 

وإصالح) يملاكافاك  يلسااآيت،)

يلسااآيت«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة بخنافرة بتاآيخ)25)أكتولر)

2121)تحت آقم)371.

182I

COMTA SAF FIDUCIAIRE

SOCIETE PLAS-INOFACON
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

COMTA SAF FIDUCIAIRE
يتشقة 13 يلع اآة 23 يلطابق 2 
 APPT 13 زفقة يلزآقطوني فاس
 IMM 23 RUE(ZERKTOUNI،

MAROCيملغرب FES31111، فاس
 SOCIETE PLAS-INOFACON

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي يلتجزئة 
571 تجزئة يالمل طريق صفرو فاس 

- 31111 فاس يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
69929

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (12
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SOCIETE PLAS-INOFACON
(: بإيجاز) يلشركة  غرض 
 FABRICANT PRODUITS EN

.INOX ET EN PLASTIQUE
يلتجزئة) (: عنوين يملقر يالجت اعي)
571)تجزئة يالمل طريق صفرو فاس)

- 31111)فاس يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد لحلو عبد يلناصر):)1.111 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد لحلوعبد يلناصر عنويفه)ي))
عرصة يلزيتون) (4 يلشقة) (11 ع اآة)

يلضحى)31111)فاس يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد لحلو عبد يلناصر عنويفه)ي))
عرصة يلزيتون) (4 يلشقة) (11 ع اآة)

يلضحى)31111)فاس يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (22 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4655.
183I

مستامنة شامة

YAHYA MARBRE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شاآع يملسي1ة آقم 142 يلطابق يالول 

يلناظوآ شاآع يملسي1ة آقم 142 
يلطابق يالول يلناظوآ، 62111، 

يلناظوآ يملغرب
YAHYA MARBRE شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 142 شاآع 

يملسي1ة يلطابق يالول - 62111 
يلناظوآ يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
22945

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (14
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 YAHYA(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.MARBRE
يشغال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

مختلفة يو يلبناء
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يشغال يلررام
با  يلررام.

 142 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
شاآع يملسي1ة يلطابق يالول)-)62111 

يلناظوآ يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: يلعاا�سي) مح د  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
يلساد مح د يلعاا�سي):)111111 

بقا ة)111)دآهم.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد مح د يلعاا�سي عنويفه)ي))
حي يلع ال آقم)79)يزغنغان يلناظوآ)

62111)يلناظوآ يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد مح د يلعاا�سي عنويفه)ي))
حي يلع ال آقم)79)يزغنغان يلناظوآ)

62111)يلناظوآ يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 15 بتاآيخ) بالناضوآ  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)4146.
184I

RYS CONSULTING

 ASMAE FORWARDING
EXPRESS

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

إضافة تس اة تجاآية أو شعاآ)

RYS CONSULTING
215 شاآع يبي ديآ يلغفاآي يلطابق 
يلثاني سادي يل10فو�سي ، 21611، 

يلديآيلباضاء يملغرب
 ASMAE FORWARDING

EXPRESS) »شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد«

وعنوين مقرها يالجت اعي: 12 فضاء 
إمال زوال 37 شاآع موالي يس اعال 

يلطابق يلثاني بالفادير - - يلديآ 
يلباضاء يملغرب.

»إضافة تس اة تجاآية أو شعاآ«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 
.126275

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)26)فوف10)2121)تقرآ إضافة)

شعاآ تجاآي للشركة وهو:
ASFOEX

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
 23 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

دجن10)2121)تحت آقم)758718.
185I

FCG AUDIT SARL AU

SORAYA IMMO
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

FCG AUDIT SARL AU
 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE NOYER C BUREAU°1
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC
SORAYA IMMO شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 
 MARRAKECH(GUELIZ 22

 5EME ETAGE MAURITANIA
 MARRAKECH(GUELIZ 22 5EME

 ETAGE(MAURITANIA 40000
.MARRAKECH MAROC

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.22215
يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
يملؤآخ في)31)ماآس)2121)تم تحويل)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
 MARRAKECH GUELIZ 22«
 5EME ETAGE MAURITANIA
 MARRAKECH GUELIZ 22 5EME
 ETAGE MAURITANIA 41111
إلى) (»MARRAKECH MAROC
 LOTISSEMENT MABROUKA«
 N°199 MARRAKECH
 LOTISSEMENT MABROUKA
 N°199 MARRAKECH 41111

.»MARRAKECH MAROC

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
شتن10) (28 بتاآيخ) ب ريكش  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)9983.

186I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ASYOMA IMMO
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

ASYOMA IMMO شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي ت ديد آقم 

119شاآع 2ماآس سادي يوسف 
يكادير - 81111 يكادير يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
49249

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 فوف10) (12
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ASYOMA IMMO
منعش) (- (: غرض يلشركة بإيجاز)

عقاآي.
-يشغال يلبناء)ويشغال مختلفة.

ت ديد) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
آقم)119شاآع)2ماآس سادي يوسف)

يكادير)-)81111)يكادير يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 731.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

 7.311 (: يفجاآ) مح د  يلساد 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يفجاآ  مح د  يلساد 
فرنسا)92611)فرنسا فرنسا.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يفجاآ  مح د  يلساد 
فرنسا)92611)فرنسا فرنسا

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (25 بتاآيخ) باكادير  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)116928.

187I

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

TRANSFER FAST ZINEB
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE YOUFITRRI
يملركب يلتجاآي بوع اير جناح 

4 شقة آقم 8 ، 51111، مكناس 
يملغرب

TRANSFER FAST ZINEB شركة 
ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي يملحل 
يلتجاآي آقم 91 شاآع عبد هللا 

يلشفشاوني بني يمح د - 51111 
مكناس يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
54467

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (21
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
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عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.TRANSFER FAST ZINEB
وساط) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

تحويل يألمويل.
يملحل) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
هللا) عبد  شاآع  (91 آقم) يلتجاآي 
 51111 (- يمح د) بني  يلشفشاوني 

مكناس يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: عريب) زينب  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) عريب  زينب  يلسادة 
تجزئة ملريفاة زفقة)8)آقم)4)حي س س)
مكناس) (51111 مح د بن عبد هللا)

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) عريب  زينب  يلسادة 
تجزئة ملريفاة زفقة)8)آقم)4)حي س س)
مكناس) (51111 مح د بن عبد هللا)

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (13 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4487.
188I

دآعة يآشاديت ش.م.م

STE SALITCHE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

دآعة يآشاديت ش.م.م
شاآع مح د يلخامس صندوق بريد 
11 تصومعت ، 45111، وآزيزيت 

يملغرب
STE SALITCHE شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي دويآ يللون 
يكناون - 45812 تنغ10 يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

2527

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (19

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SALITCHE

غرض يلشركة بإيجاز):)مقاولة في)

أشغال يلبناء.

طرق) وتهائة  بناء) في  مقاولة 

يالتصال،)آلط قنويت يملاء)ويلصرف)

يلصحي.

عنوين يملقر يالجت اعي):)دويآ يللون)

يكناون)-)45812)تنغ10 يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: ديفدوم) صالح  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) ديفدوم  صالح  يلساد 

يللون يكناون)45812)تنغي1 يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) ديفدوم  صالح  يلساد 

يللون يكناون)45812)تنغي1 يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (12 بتاآيخ) بتنغي1  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)1347.

189I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

SALI 09
شركة ذيت مسؤولاة محدودة

 ذيت يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
SALI 09 شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 55 شاآع 
مح د يلخامس ع اآة جكاآ يلطابق 

يلخامس يلشقة 33 - 41111 
مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
119363

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (28
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 SALI (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.19
يستغالل) (: غرض يلشركة بإيجاز)

مطعم.
55)شاآع) عنوين يملقر يالجت اعي):)
مح د يلخامس ع اآة جكاآ يلطابق)
يلخامس يلشقة)33 - 41111)مريكش)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
مبلغ آأس ال يلشركة:)10.000,00 

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلسادة يشو سلا ة):)111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) سلا ة  يشو  يلسادة 
زفقة قدماء)يملريكشاين يقامة شهرزيد)

آقم)39 41111)مريكش يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) سلا ة  يشو  يلسادة 
زفقة قدماء)يملريكشاين يقامة شهرزيد)

آقم)39 41111)مريكش يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (12 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128431.
191I

ae

 BON SENS CONSULTING 
S.A.R.L

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

ae
 Lot(Kada 2 ème(étage(n 151

route ain serrak وجدة، 61111، 
وجدة يملغرب

 BON SENS CONSULTING 
S.A.R.L شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي ع اآة 

هبة هللا شقة آقم 31 شاآع مح د 
يلخامس 61111 وجدة يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

38249
في) مؤآخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (17
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 BON (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

.SENS CONSULTING S.A.R.L
شركة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يستشاآية وتدآيب.
دعم آيادة يألع ال.

يلرقمي) يلتسويق  أنشطة 
ويإللكت1وني..
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ع اآة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
شاآع مح د) (31 هبة هللا شقة آقم)

يلخامس)61111)وجدة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
511)حصة) (: يلسادة لبنى شروق)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
511)حصة) (: يلساد مح د عزيم)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) شروق  لبنى  يلسادة 
 151 تجزئة قادة يلطابق يلتاني آقم)
وجدة) (61111 يلسريق) طريق عوين 

يملغرب.
يلساد مح د عزيم عنويفه)ي))حي)
تويسيت) (64851  264 يالطالل آقم)

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) شروق  لبنى  يلسادة 
 151 تجزئة قادة يلطابق يلتاني آقم)
وجدة) (61111 يلسريق) طريق عوين 

يملغرب
يلساد مح د عزيم عنويفه)ي))حي)
تويسيت) (64851  264 يالطالل آقم)

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (11 بتاآيخ) بوجدة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3521.
191I

ETABBAA LAHCEN

AL MAALI ASSURANCE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID(RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

AL MAALI ASSURANCE شركة 
ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي محل 

آقم 5 يقامة يملحطة شاآع مح د 
يلخامس برشاد - 26111 برشاد 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
11943

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2118 ماي) (17
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 AL (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MAALI ASSURANCE
غرض يلشركة بإيجاز):)يلتامين.

عنوين يملقر يالجت اعي):)محل آقم)
5)يقامة يملحطة شاآع مح د يلخامس)

برشاد)-)26111)برشاد يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلسادة يكريم لبنى):)1.111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) لبنى  يكريم  يلسادة 
 12 يلعاطي) عين  تجزئة  (219 آقم)
يلرشادية)52111)يلرشادية يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) لبنى  يكريم  يلسادة 
 12 يلعاطي) عين  تجزئة  (219 آقم)

يلرشادية)52111)يلرشادية يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
ماي) (22 بتاآيخ) ب10شاد  يالبتديئاة 

2118)تحت آقم)577.
192I

RYS CONSULTING

 ASMAE FORWARDING
EXPRESS

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

آف  آأس ال يلشركة

RYS CONSULTING
215 شاآع يبي ديآ يلغفاآي يلطابق 
يلثاني سادي يل10فو�سي ، 21611، 

يلديآيلباضاء يملغرب
 ASMAE FORWARDING

EXPRESS) شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 12 فضاء 
إمال زوال 37 شاآع موالي يس اعال 

يلطابق يلثاني بالفادير - 21311 
يلديآ يلباضاء يملغرب.
آف  آأس ال يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.126275

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
تم) (2121 شتن10) (31 في) يملؤآخ 
قدآه) ب بلغ  يلشركة  آأس ال  آف  
من) أي  دآهم«) (3.611.111«
»1.411.111)دآهم«)إلى)»5.111.111 
دآهم«)عن طريق):)إدماج يحتااطي أو)
أآلاح أو عالويت إصديآ في آأس يملال.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 21 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797194.

193I

JURISMAG SARL

 PARFUMERIE SECRET DE
 BEAUTE MARRAKECH

SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
إغالق فرع تاب  لشركة تجاآية يوجد)

مقرها يالجت اعي باملغرب

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 PARFUMERIE SECRET DE
 BEAUTE MARRAKECH SARL
»شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة«
وعنوين مقرها يالجت اعي: مريكش 

يملناآة، يملركز يلتجاآي مرجان، يملحل 
آقم 21 - مريكش - - مريكش يملغرب.

»إغالق فرع تاب  لشركة تجاآية 
يوجد مقرها يالجت اعي باملغرب«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.14151
يلعام) يلج    ب قت�سى 
دجن10) (22 في) يملؤآخ  يالستثنائي 
تقرآ إغالق فرع تاب  لشركة) (2121
 PARFUMERIE SECRET DE
 BEAUTE MARRAKECH SARL
يملركز) في  ويلكائن عنويفه  (- تس اته)
 -  14 آقم) يملحل  مرجان،) يلتجاآي 

طنجة)-)-)طنجة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
يناير) (17 بتاآيخ) ب ريكش  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)119298.

194I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 FIDUCIAIRE DE« 
MARRAKECH «FIDUMAR
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH« 
FIDUMAR« شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 151 زفقة 
 Marrakech 41111 - مح د يلبقال

يملغرب.
تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.4231

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2112 شتن10) (25 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
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يبريهام أوعلى) )ة)) تفويت يلساد)
أصل) من  يجت اعاة  حصة  (1.111
)ة)) يلساد) لفائدة  حصة  (2.511
مهدي أوعلى بتاآيخ)25)شتن10)2112.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
أكتولر) (18 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2112)تحت آقم)58166.
195I

sofoget

DRAGO PLANTA
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
DRAGO PLANTA شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي يلقناطرة 9 
مج   سكني غاتة مغرب عربي بلوك 

د طابق يألول - 14111 يلقناطرة 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
62879

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (21
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.DRAGO PLANTA
يستغالل) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلفالحي
با  مويد يلفالحة

يستي1يد و تصدير.
عنوين يملقر يالجت اعي):)يلقناطرة)
عربي) مغرب  غاتة  سكني  مج    (9
 14111 (- يألول) طابق  د  بلوك 

يلقناطرة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

كرويني) يلزهريء) فاط ة  يلسادة 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (511  :

للحصة.
 511 (: مومن) فوآيلدين  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
(: كرويني) يلسادة فاط ة يلزهريء)

511)بقا ة)111)دآهم.
 511 (: مومن) فوآيلدين  يلساد 

بقا ة)111)دآهم.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
كرويني) يلزهريء) فاط ة  يلسادة 
عنويفه)ي))يلقناطرة)14111)يلقناطرة)

يملغرب.
يلساد فوآيلدين مومن عنويفه)ي))

يلقناطرة)14111)يلقناطرة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
كرويني) يلزهريء) فاط ة  يلسادة 
عنويفه)ي))يلقناطرة)14111)يلقناطرة)

يملغرب
يلساد فوآيلدين مومن عنويفه)ي))

يلقناطرة)14111)يلقناطرة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 21 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)5183.

196I

sofoget

PARAMEDICAL SERVICES
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
PARAMEDICAL SERVICES شركة 
ذيت يملسؤولاة يملحدودة)في طوآ 

يلتصفاة)
وعنوين مقرها يإلجت اعي يلقناطرة 

شاآع يبو بكر يلصديق آقم 62 - 
14111 يلقناطرة يملغرب.

حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.26359

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تقرآ حل) (2121 يوفاو) (22 يملؤآخ في)
يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 
مبلغ) (PARAMEDICAL SERVICES
دآهم وعنوين) (1.611.111 آأس الها)
شاآع) يلقناطرة  يإلجت اعي  مقرها 
 14111  -  62 يبو بكر يلصديق آقم)
زيادة) (: ل) فتاجة  يملغرب  يلقناطرة 

رسائر يلشركة.
و حدد مقر يلتصفاة ب يلقناطرة)
 -  62 آقم) يلصديق  بكر  يبو  شاآع 

14111)يلقناطرة يملغرب.)
و عين:

و) مدآيآي  يلحسن  يلساد)ة))
يلعريئش) (---- يلعريئش) عنويفه)ي))

يملغرب ك صفي))ة))للشركة.
عنويفه)ي)) و  ت10  علي  يلساد)ة))
يملغرب) يلقناطرة  (----- يلقناطرة)

ك صفي))ة))للشركة.
يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (
يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 
تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 
يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)

- :
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 14 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)88677.
197I

FLASH ECONOMIE

LE FOURMIL DU PAIN
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

LE FOURMIL DU PAIN
شركة محدودة يملسؤولاة

يلرأس ال: 100.000،00 دآهم
يملقر يالجت اعي: إقامة يلزآقاء. آقم 
117 زفقة يبن مني1 يلطابق 1 شقة 2 

يملعاآيف - يلديآ يلباضاء
تأسيس شركة محدودة يملسؤولاة

ب قت�سى عقد عرفي مسجل مؤآخ)
و مسجل) (.2121 أكتولر) (12 بتاآيخ)
بتاآيخ)13)أكتولر)2121)تحت مريج )
 RE 212111623421361 / C A 

61324)تم يلتحرير يلقافوني يألسا�سي)

م يزيتها) يملسؤولاة  محدودة  لشركة 

كابتي:

 LE FOURMIL DU يلتس اة:)

PAIN

يلهدف يالجت اعي:

أفويع) تصنا  ولا  وتوزي  ج ا  

حلويات) و  ويملعجنات  يملخبوزيت 

ويملطاعم ويجديت و تنظام ويلت وين.

تسويق ج ا  يلعالمات يلتجاآية)

يلنشاط) بهذي  يملتعلقة  لل نتجات 
ومنشؤها في يملغرب أو أي دولة أررى)

لها عالقات تجاآية م  يملغرب.

يملالاة) يلتجاآة  ولصفة عامه كل 

أو) يملالاة  ويألوآيق  ويلصناعاة،)

يمل تلكات ذيت صلة مباشرة أو غي1)

يلكائنات قد وتشجا ) لهذه  مباشرة 

يلتطوير ويلتوس  للشركة

يلشركاء

 MAROC BUSINESS (« شركة) (-

يلرئي�سي) مقرها  (،« (BAKKERY

يلزآقطوني) شاآع  (55 بالديآيلباضاء)

بالديآيلباضاء) يملستشفاات  حي 

م ثلة من طرف مسي1ها يلساد عبد)

يلكريم يبو سعاد

سعاد. يبو  يلكريم  عبد  يلساد 

يقطن):)كولف ساتي ع اآة38)يملدينة)

يلخضريء)بوسكوآة يلنويصر.

(: (: يلديآ يلباضاء) يملقر يالجت اعي:)
إقامة يلزآقاء.)آقم)117)زفقة يبن مني1)

يلطابق)1)شقة)2)يملعاآيف)

111.111.11دآهم) يلرأس ال:)

بقا ة) حصة  (1.111 إلى) مقس ة 

دآهم للحصة.مدفوعة من) (100،00

طرف يلشركاء)كالتالي

 MAROC BUSINESS (« شركة)

BAKKERY«511)حصة

 491 يلساد عبد يلكريم يبو سعي)

حصة

يملج وع)1.111)حصة

تاآيخ) من  يبتديء) سنة  (99 يملدة:)

تسجالها بالسجل يلتجاآي.

تبدأ من فاتح) يلسنة يالجت اعاة:)

يناير و تنتهي في)31)دجن10 من كل سنة.
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تساي1 يلشركة:
تم تعاين

يبو سعاد. يلكريم  يلساد عبد  (-
يقطن):)كولف ساتي ع اآة38)يملدينة)
حامل) يلنويصر  بوسكوآة  يلخضريء)
لبطاقة يلتعريف)PH 819274مسي1ي)

وحادي للشركة ملدة غي1 محدودة.
ويلتسجال) يلقافوني  ياليديع 

بالسجل يلتجاآي
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 
تحت عدد) (2121 أكتولر) (21 بتاآيخ)

797214
يلسجل) في  يلشركة  تسجال  تم 
 21 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآي 

أكتولر)2121)تحت عدد.)519.863
قصد يلنشر و يإلعالن

198I

FLASH ECONOMIE

LAGARD NETTOYAGE 
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 LAGARD NETTOYAGE شركة 
ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي يم 
يلتون�سي آقم 18 - 73111 يلديرلة 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

19465
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (16
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.LAGARD NETTOYAGE

غرض يلشركة بإيجاز):)يلتنظاف.
يم) حي  (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلديرلة) (73111  -  18 يلتون�سي آقم)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلسادة زيري يحنان):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
 511 (: يحنان) سوآية  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلسادة زيري يحنان عنويفه)ي))حي)
يم يلتون�سي آقم)18 73111)يلديرلة)

يملغرب.
يلسادة سوآية يحنان عنويفه)ي))
 73111  18 آقم) يلتون�سي  يم  حي 

يلديرلة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلسادة زيري يحنان عنويفه)ي))حي)
يم يلتون�سي آقم)18 73111)يلديرلة)

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 16 بتاآيخ) يلدهب  بويدي  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)1619.
199I

GLOBEX CONSEIL(كلولكس كونسااي

 COMPTOIR EL AOUD
D›ELECTRICITE

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

 GLOBEX كلولكس كونسااي
CONSEIL

21 شاآع يلحسن يلثاني ، يلشقة 
س3 م.ج مكناس، 51111، 

MEKNES يملغرب
 COMPTOIR EL AOUD

D›ELECTRICITE شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 251 
حي يلسعادية م.ج - 51111 مكناس 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
54473

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (27
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
 COMPTOIR EL AOUD  :

.D’ELECTRICITE
با ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

مويديلكهرلاء)ومويد يلبناء.
عنوين يملقر يالجت اعي):)آقم)251 
حي يلسعادية م.ج)-)51111)مكناس)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 31.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
121)حصة) (: يلساد يلعود ح زة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
يلسادة يلعود فاط ة يلزهريء):)91 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
حصة) (91 (: آشاد) يلعود  يلساد 

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) ح زة  يلعود  يلساد 
 51111 م.ج) يلسعادية  حي  (251

مكناس يملغرب.
يلزهريء) فاط ة  يلعود  يلسادة 
م.ج) يلسعادية  حي  (251 عنويفه)ي))

51111)مكناس يملغرب.
عنويفه)ي)) آشاد  يلعود  يلساد 
 51111 م.ج) يلسعادية  حي  (251

مكناس يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) ح زة  يلعود  يلساد 
 51111 م.ج) يلسعادية  حي  (251

مكناس يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (14 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4513.
211I

مستامنة شامة

FONCIER ANNAHADA
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

مستامنة شامة
شاآع يملسي1ة آقم 142 يلطابق يالول 

يلناظوآ شاآع يملسي1ة آقم 142 
يلطابق يالول يلناظوآ، 62111، 

يلناظوآ يملغرب
FONCIER ANNAHADA شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي حي يملطاآ 
يقامة لانا يلناظوآ - 62111 يلناظوآ 

يملغرب.
تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.21633

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 شتن10) (23 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
يلغني) عبد  )ة)) يلساد) تفويت 
من) يجت اعاة  حصة  (511 يملاحي)
)ة)) حصة لفائدة يلساد) (511 أصل)
شتن10) (23 بتاآيخ) يلشهبوني  ح اد 

.2121
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
 14 بتاآيخ) بالناضوآ  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)4142.
211I

JURISMAG SARL

 FLO RETAIL & SHOES MA
SARL AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

إنشاء)فرع تاب  للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
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Casablanca Maroc

 FLO(RETAIL & SHOES(MA(SARL

AU شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي يملحل 

L1-183 ، يلطابق يألآ�سي ، يملركز 

يلتجاآي يلديآ يلباضاء ماآينا 

للتسوق ، ج اعة سادي بلاوط - 

21111 يلديآ يلباضاء يملغرب.

إنشاء فرع تاب  للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.385423

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

يملؤآخ في)19)أبريل)2121)تقرآ إنشاء)

و) (- فرع تاب  للشركة تحت يلتس اة)

 S24+S26(يلكائن بالعنوين محل آقم
يلتجاآي) يملركز  يألآ�سي،) يلطابق 

(- أكديل) يلسااحاة  يملنطقة  (، يملزيآ)

مريكش يملغرب و يملسي1 من) (41111

 ŞADAN( Keskin يلساد)ة)) طرف 

.MUSTAFA

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 11 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

ماي)2121)تحت آقم)778148.

212I

موآوكو كومبتونس يكاوفت

MYEXPERIENCE
إعالن متعدد يلقريآيت

موآوكو كومبتونس يكاوفت

 2 برج مناآة) (4 يلطابق) (17 شقة)

مدرل ي شاآع عبد يلكريم يلخطابي)

،)41111،)مريكش يملغرب

ذيت) »شركة  (MYEXPERIENCE

يملسؤولاة يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي:)غرفة)2 

دويآ صحاب تحتاني قاادة ت صلوت)

-)-)مريكش يمل لكة يملغرلاة.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي:)

.99169

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)13)شتن10)2121ة تم يتخاذ)

يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

كريستال) باي�سي  يبنسة  تتنازل 

وقافوفاة) عادية  بض افات  ستافاني 

سوزين) بريجات  كوآين  للسادة 

بقا ة) حصة  ((51( ر سون) بريول:)

يس اة))111))دآهم لكل منها و هاكذي)

يصبح يلتقسام يلجديد على يلنحو)

بريجات) كوآين  *يلسادة  يلتالي:)

حصة) :ر سون  بريول) سوزين 

هوزيوكس) فنسنت  أولافر  *يلساد 

:ر سون حصة

على) ينص  يلذي  (:2 آقم) قريآ 

مايلي:)تعاين يلسادة كوآين بريجات)

لفت1ة) للشركة  بريول مسي1ة  سوزين 

غي1 محدودة ويستقالة يبنسة باي�سي)

كريستال ستافاني من منصبها)

قريآ آقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

يملنفصل) بالتوقا   يلشركة  ستلتزم 

هوزيوكس) فنسنت  أولافر  للساد 

سوزين) بريجات  كوآين  يلسادة  أو 

بريول

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)

للشركة:) أدفاه  يملوقعون  يحضر 

هوزيوكس) فنسنت  أولافر  يلساد 

باي�سي) يبنسة  و  دآهم  (5111.11

كريستال ستافاني)5111.11)دآهم

على) ينص  يلذي  (:14 آقم) بند 

مايلي:)تديآ يلشركة لفت1ة غي1 محددة)

كريستال) باي�سي  يبنسة  قبل  من 

ستافاني

على) ينص  يلذي  (:17 آقم) بند 

مايلي:)ستلتزم يلشركة بتوقا  بشكل)

أولافر) يلساد  قبل  من  منفصل 

باي�سي) يلسادة  أو  هوزيو  فانسنت 

كريستال ستافاني.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (21 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128649.

213I

somadik

ELKHODARY CAR
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

somadik
 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

ELKHODARY CAR شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي مدينة 

يلوحدة بلوك يوه آقم 342 يلعاون - 
7111 يلعاون يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
38487

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (15
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ELKHODARY CAR
كريء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلسااآيت بدون سائق.
مدينة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
342)يلعاون)-) يلوحدة بلوك يوه آقم)

7111)يلعاون يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1111 (: يلخضري) آشاد  يلساد 

بقا ة)111)دآهم.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد آشاد لبخضري عنويفه)ي))
يلوحدة) مدينة  س  بلوك  (517 آقم)

71111)يلعاون يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلخضري) سلا ان  يلساد 
بلوك س مدينة) (517 آقم) عنويفه)ي))

يلوحدة)71111)يلعاون يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
13)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3179.
214I

ATHENA PRO TECH ACADEMY

 LABORATOIRE AFRICAIN
 D’ANALYSES DES

 DONNEES DIGITALES
AUTOMOBILES

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

 LABORATOIRE AFRICAIN
 D’ANALYSES DES DONNEES

DIGITALES AUTOMOBILES
شاآع موالي إس اعال ، 14 ، يقامة 
موالي إس اعال ، يلطابق يلثالث ، 

آقم 9 ، 9111، طنجة يملغرب
 LABORATOIRE AFRICAIN

 D’ANALYSES DES DONNEES
 DIGITALES AUTOMOBILES
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

موالي إس اعال ، 14 ، يقامة موالي 
إس اعال ، يلطابق يلثالث ، آقم 9 - 

91111 طنجة يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

121945
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (17
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
 LABORATOIRE AFRICAIN
 D’ANALYSES DES DONNEES

.DIGITALES AUTOMOBILES
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مكتب) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلدآيسات.

شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

موالي إس اعال)،)14)،)يقامة موالي)
إس اعال)،)يلطابق يلثالث)،)آقم)9 - 

91111)طنجة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد جالل بوج ال):)34)حصة)

بقا ة)1.111)دآهم للحصة.

 33 (: يلشفقي) يلساد عبديملجاد 

حصة بقا ة)1.111)دآهم للحصة.

 33 (: يلكامح) مصطفى  يلساد 

حصة بقا ة)1.111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) بوج ال  جالل  يلساد 
 14111 حي يلشباب) (6 آقم) (91 زفقة)

يلقناطرة يملغرب.

يلشفقي) عبديملجاد  يلساد 

يقامة يلتصاعد ع اآة ب) عنويفه)ي))

يكادير) (81111 حي يلهدى) (7 شقة) (5

يملغرب.

يلساد مصطفى يلكامح عنويفه)ي))

 14111  624 فاال) يلكولف  يقامة 

يلقناطرة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) بوج ال  جالل  يلساد 
 14111 حي يلشباب) (6 آقم) (91 زفقة)

يلقناطرة يملغرب

يلشفقي) عبديملجاد  يلساد 

يقامة يلتصاعد ع اآة ب) عنويفه)ي))

يكادير) (81111 حي يلهدى) (7 شقة) (5

يملغرب

يلساد مصطفى يلكامح عنويفه)ي))

 14111  624 فاال) يلكولف  يقامة 

يلقناطرة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (18 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)9117.

215I

Fiduciaire ibn khaldoune

SOCIETE DORO TRANS
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune

88 شاآع موالي يس اعال زيوية 
زفقة تونس برشاد يملغرب، 26111، 

برشاد يملغرب

SOCIETE DORO TRANS شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي دويآ 

يلعساآة آياح - 26122 برشاد 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

15819

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (13

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SOCIETE DORO TRANS

فقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبضائ  لحساب يلغي1.

دويآ) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

برشاد) (26122 (- آياح) يلعساآة 

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد آشاد يرنافر):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلساد حسن يرنافر):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يرنافر  آشاد  يلساد 

 43151 دويآ يعرلات يلطالب بوشان)

يبن جرير يملغرب.

عنويفه)ي)) يرنافر  حسن  يلساد 
برشاد) (26122 آياح) يلعساآة  دويآ 

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) يرنافر  آشاد  يلساد 
 43151 دويآ يعرلات يلطالب بوشان)

يبن جرير يملغرب
عنويفه)ي)) يرنافر  حسن  يلساد 
برشاد) (26122 آياح) يلعساآة  دويآ 

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (22 يالبتديئاة ب10شاد بتاآيخ)

2121)تحت آقم)1311.
216I

HADIF

SOPITAME
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

SOPITAME
شاآع يلجيش يمللكي ، 35311، تاهلة 

يملغرب
SOPITAME شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

يلجيش يمللكي - 35311 تاهلة يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

5279
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يناير) (21
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SOPITAME
تسويق) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملنتجات يلفالحاة.
شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلجيش يمللكي)-)35311)تاهلة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

يلكريم) عبد  تاع وآتي  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (511  :

للحصة.
حصة) (511 (: زهر) ج ال  يلساد 

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلكريم) عبد  تاع وآتي  يلساد 
 62121  2 يآيد) (312 آقم) عنويفه)ي))

يلناظوآ يملغرب.
يلساد زهر ج ال عنويفه)ي))شاآع)
يلجيش يمللكي)35311)تاهلة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلكريم) عبد  تاع وآتي  يلساد 
 62121  2 يآيد) (312 آقم) عنويفه)ي))

يلناظوآ يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة بتازة بتاآيخ)-)تحت آقم)-.
217I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 FIDUCIAIRE DE«
MARRAKECH «FIDUMAR
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تعاين مسي1 جديد للشركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH«
FIDUMAR« شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 151 زفقة 

مح د يلبقال - 41111 مريكش 
يملغرب.

تعاين مسي1 جديد للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.4231
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تم تعاين) (2117 يناير) (24 يملؤآخ في)
مسي1 جديد للشركة يلساد)ة))أوعلى)

مهدي ك سي1 آرر.
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تبعا لقبول يستقالة يملسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

ماآس) (11 بتاآيخ) ب ريكش  يلتجاآية 

2117)تحت آقم)86633.

218I

sofoget

 SOCIETE FORLI POUR

 LA PROMOTION

IMMOBILIERE

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

 SOCIETE FORLI POUR LA

 PROMOTION IMMOBILIERE

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)في 

طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي يلقناطرة 

تجزئة يلحرية آقم 62 14111 

KENITRA يملغرب.

حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.35113

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تقرآ حل) (2121 ماي) (12 في) يملؤآخ 

يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 

 SOCIETE FORLI POUR LA

 PROMOTION IMMOBILIERE

مبلغ آأس الها)11.111)دآهم وعنوين)

تجزئة) يلقناطرة  يإلجت اعي  مقرها 

 KENITRA  14111  62 آقم) يلحرية 

رسائر) زيادة  (: ل) فتاجة  يملغرب 

يلشركة.

و حدد مقر يلتصفاة ب يلقناطرة)

 14111  -  62 آقم) يلحرية  تجزئة 

يلقناطرة يملغرب.)

و عين:

و) مودون  مصطفى  يلساد)ة))

عنويفه)ي))يلقناطرة)14111)يلقناطرة)

يملغرب ك صفي))ة))للشركة.

وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)

محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 

و) يلعقود  تبلاغ  محل  و  يملخابرة 

يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)-

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 14 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)88676.

219I

sofoget

ALF SEBOU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

إنشاء)فرع تاب  للشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

ALF SEBOU شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي يلقناطرة 

63 شاآع مح د ع ريوي و زفقة 

سبتة بلوك ب مكتب 17 14111 

يلقناطرة يملغرب.

إنشاء فرع تاب  للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.42937

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

يملؤآخ في)19)غشت)2121)تقرآ إنشاء)

و) (- فرع تاب  للشركة تحت يلتس اة)

مكرآ) (4 يلقناطرة) بالعنوين  يلكائن 

يملنطقة يلصناعاة يلرئيساة)14111 

يلقناطرة يملغرب و يملسي1 من طرف)

يلساد)ة))عزآي مح د.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 13 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)88657.

211I

Fiduciaire ibn khaldoune

 SOCIETE ESPACE LE REPERE

2010
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تعاين مسي1 جديد للشركة

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شاآع موالي يس اعال زيوية زفقة 

تونس برشاد يملغرب، 26111، برشاد 

يملغرب

 SOCIETE ESPACE LE REPERE

2111 شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي يلطريق 

يلوطناة آقم 7 شاآع مح د يلخامس - 

26111 برشاد يملغرب.

تعاين مسي1 جديد للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.2511

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

2121)تم تعاين) 27)شتن10) يملؤآخ في)

يلساد)ة)) للشركة  جديد  مسي1 

فخريلدين أشرف ك سي1 وحاد

تبعا لقبول يستقالة يملسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (21 يالبتديئاة ب10شاد بتاآيخ)

2121)تحت آقم)1294.

211I

ATHENA PRO TECH ACADEMY

 ATHENA PRO TECH

ACADEMY
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

ATHENA PRO TECH ACADEMY

شاآع يلفاناقين بالقرب من مسجد 

مح د يلخامس آقم ، 9111، طنجة 

يملغرب

 ATHENA PRO TECH ACADEMY

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

يلفاناقين بالقرب من مسجد مح د 

يلخامس آقم 13 - 91111 طنجة 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

121963

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (18

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ATHENA PRO TECH ACADEMY

ردمات) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلتكوين يملست ر و يلتاهال في مادين)

يلصناعاة) يألفظ ة  إديآة  و  يلتسي1 

ويللوجستاة..

شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

يلفاناقين بالقرب من مسجد مح د)

طنجة) (91111  -  13 آقم) يلخامس 

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 111 (: يلدآغامي) مح د  يلساد 

حصة بقا ة)1.111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد مح د يلدآغامي عنويفه)ي))
حي يلزهاآة يلزفقة)33)آقم)21 91111 

طنجة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) قلوبي  ساآة  يلسادة 

يقامة) هللا  عبد  يبن  عالل  شاآع 

 91111  31 شقة) (5 يس اعال طابق)

طنجة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (18 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)9116.

212I
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مستامنة شامة

FONCIER ANNAHDA
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تغاي1 نشاط يلشركة

مستامنة شامة
شاآع يملسي1ة آقم 142 يلطابق يالول 

يلناظوآ شاآع يملسي1ة آقم 142 

يلطابق يالول يلناظوآ، 62111، 

يلناظوآ يملغرب

FONCIER ANNAHDA شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يالجت اعي حي يملطاآ 
يقامة لانا يلناظوآ - 62111 يلناظوآ 

يملغرب.

تغاي1 نشاط يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.21633

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تم تغاي1) (2121 شتن10) (23 يملؤآخ في)

إلى) »وساط«) من) يلشركة  نشاط 

»منعش عقاآي«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 14 بتاآيخ) بالناضوآ  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)4142.

213I

مكتب يملحاسبة يطاكوم

STE OUTRIDI BTP
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

مكتب يملحاسبة يطاكوم
زفقة 63 آقم 3 تنجديد ، 52611، 

تنجديد يملغرب

STE OUTRIDI BTP شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي قصر 

يمكان ملعب - 52611 تنجديد 

يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.13261

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

ت ت) (2121 أكتولر) (11 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

تفويت يلساد))ة))عبد هللا يتريدي)
أصل) من  يجت اعاة  حصة  (511
)ة)) يلساد) لفائدة  حصة  (1.111
أكتولر) (11 بتاآيخ) بوين�سى  يبريهام 

.2121
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
 13 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)457.
214I

مستامنة شامة

FONCIER ANNAHDA
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تعاين مسي1 جديد للشركة

مستامنة شامة
شاآع يملسي1ة آقم 142 يلطابق يالول 

يلناظوآ شاآع يملسي1ة آقم 142 
يلطابق يالول يلناظوآ، 62111، 

يلناظوآ يملغرب
FONCIER ANNAHDA شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي حي يملطاآ 
يقامة لانا يلناظوآ - 62111 يلناظوآ 

يملغرب.
تعاين مسي1 جديد للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.21633

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تم تعاين) 23)شتن10) يملؤآخ في)
يلساد)ة)) للشركة  جديد  مسي1 

يلشهبوني ح اد ك سي1 وحاد
تبعا لقبول يستقالة يملسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 14 بتاآيخ) بالناضوآ  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)4142.
215I

LK CONSULTING SARL

JAD GLOBAL SERVICE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شاآع مح د يلخامس آقم 45 
يلطابق يلثاث آقم 18 تطوين ، 

93111، تطوين يملغرب

JAD GLOBAL SERVICE شركة 
ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع أم 
يلرلا  يملركز يلتجاآي صولا اآ آقم 

15 - 93111 تطوين يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
31391

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (16
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 JAD (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.GLOBAL SERVICE
و) با   (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

توزي  يملويد يلغذيئاة.
:)شاآع أم) عنوين يملقر يالجت اعي)
آقم) يلتجاآي صولا اآ  يملركز  يلرلا  

15 - 93111)تطوين يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: جدوآ) مروين  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) جدوآ  مروين  يلساد 
 93111  26 شاآع جبل يلحبيب آقم)

تطوين يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) جدوآ  مروين  يلساد 
 93111  26 شاآع جبل يلحبيب آقم)

تطوين يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (15 يالبتديئاة بتطوين بتاآيخ)

2121)تحت آقم)-.
216I

مكتب يملحاسبة يطاكوم

STE OUTRIDI BTP
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

توسا  نشاط يلشركة)

مكتب يملحاسبة يطاكوم
زفقة 63 آقم 3 تنجديد ، 52611، 

تنجديد يملغرب
STE OUTRIDI BTP شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يالجت اعي قصر 
يمكان ملعب - 52611 تنجديد 

يملغرب.
توسا  نشاط يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.13261

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 أكتولر) (11 في) يملؤآخ 
نشاط) إلى  يلتالاة  يألنشطة  إضافة 

يلشركة يلحالي):
لحساب) يلبضائ   فقل  مقاولة 

يلغي1.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
 11 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)457.
217I

COFISCOM

 STE NASSIRI ABDELLAH
FRIGO

إعالن متعدد يلقريآيت

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

 STE NASSIRI ABDELLAH FRIGO
»شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد«
وعنوين مقرها يالجت اعي: دويآ 

يلشنن يوالد يلصغي1 طريق يلسعادية 
- 63311 بركان يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.5149
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)16)أكتولر)2121)تم يتخاذ)

يلقريآيت يلتالاة:)
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قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

توسا  نشاط يلشركة يلى يالنشطة)

إفتاج) يالستي1يد و يلتصدير،) يلتالاة:)

يملنتجات) وتخزين  وتجهيز  وتعبئة 

يلغذيئاة ويلزآيعاة

قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)

يستقالة يلساد فصي1ي عبد هللا من)

مهامه ك سي1 وحاد للشركة

قريآ آقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

تعاين يلساد فصي1ي عبد هللا مسي1)

شريك و يلساد فصي1ي س ي1 يلحامل)

آقم:) يلوطناة  يلتعريف  لبطاقة 

FA124157)مسي1 غي1 شريك للشركة)

ويديرينها بتوقاعين منفصلين)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

يلنشاط يالجت اعي)

على) ينص  يلذي  (:15 آقم) بند 

صالحاات) و  يلتعاين،يملدة  مايلي:)

يالديآة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (21 بتاآيخ) ب10كان  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)616/2121.

218I

بوديح كوفتا

I&Z CAFE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

آف  آأس ال يلشركة

بوديح كوفتا

شاآع يلحسن يلثاني ، 62111، 

يلعروي يملغرب

I&Z CAFE شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

 BD وعنوين مقرها يإلجت اعي

 ICHABDANEN QU MATAR

 IMMB(AMAN 1 3EME(ETAGE

 BD ICHABDANEN QU MATAR

 IMMB(AMAN 1 3EME(ETAGE

Nador 62000 يملغرب.
آف  آأس ال يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.19145

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تم) (2121 أكتولر) (12 في) يملؤآخ 

قدآه) ب بلغ  يلشركة  آأس ال  آف  

من) أي  دآهم«) (1.411.111«

 1.511.111« إلى) دآهم«) (111.111«

تقديم حصص) (: عن طريق) دآهم«)

فقدية أو عاناة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 18 بتاآيخ) بالناضوآ  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)4191.

219I

ABA GESTION SARLAU

BOUSSOLE IMMOBILIER
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
آف  آأس ال يلشركة

ABA GESTION SARLAU

 AV(MED(V 3EME(ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

 BOUSSOLE IMMOBILIER

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 332شاآع 

يبريهام يلروديني يلطابق 5 آقم 

21 إقامة آيحان حي يملعاآيف 

يلديآيلباضاء - 21111 يلديآيلباضاء 

يملغرب.

آف  آأس ال يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.511173

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

تم) (2121 شتن10) (13 في) يملؤآخ 

ب بلغ) يلشركة  آأس ال  آف  

أي) دآهم«) (100.000,00« قدآه)

إلى) دآهم«) (200.000,00« من)

(: طريق) عن  دآهم«) (300.000,00«

تقديم حصص فقدية أو عاناة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797472.

221I

Elazzouzi’s Prestige

ELAZZOUZI'S PRESTIGE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

Elazzouzi›s Prestige
 Hay Moulay Youssef Lot

 lamrani(imb4 apt 3، 35000،
Taza Maroc

Elazzouzi›s Prestige شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 191 

 rue(jbal(toumzit - 35000 Taza
Maroc

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
6225

في) مؤآخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (29
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.Elazzouzi’s Prestige
(: بإيجاز) يلشركة  غرض 
 Importation et exportation
 (marchand ou intermédiaire

(effectuant
.Negociant

 191 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 rue jbal toumzit - 35111 Taza

.Maroc
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
 Anass elazzouzi : 111 يلساد)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

 Anass elazzouzi يلساد)
 Hay moulay youssef lot((عنويفه)ي
 lamrani imb4 apt 3 35111 Taza

.Maroc
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
 Anass elazzouzi يلساد)
 Hay Moulay Youssef عنويفه)ي))
 lot lamrani imb4 apt 3 35111

Taza Maroc
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة بتازة بتاآيخ)-)تحت آقم)-.

221I

ABA GESTION SARLAU

CHIHAB IMMOBILIER
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
آف  آأس ال يلشركة

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
CHIHAB IMMOBILIER شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 332،شاآع 
إبريهام يلروديني ،إقامة يلريحان 

،يلطابق5 آقم 21 حي معاآيف يلديآ 
يلباضاء - 21111 يلديآ يلباضاء 

يملغرب.
آف  آأس ال يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.517261

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
تم) (2121 أكتولر) (16 في) يملؤآخ 
قدآه) ب بلغ  يلشركة  آأس ال  آف  
»111.111)دآهم«)أي من)»111.111 
عن) دآهم«) (211.111« إلى) دآهم«)
أو) فقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عاناة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797473.

222I
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ml(congestfin

 BRAHIM AMINE
 CONSTRUCTION ET

TRAVAUX D'AGRICULTURE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

ml(congestfin

 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR 1ER(ETG ،

20101، casablanca(maroc

 BRAHIM AMINE

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

D›AGRICULTURE شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 7 
زفقة يح د توكي يلطابق يلثاني يلديآ 

يلباضاء يلديآ يلباضاء 21111 يلديآ 

يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

521155

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (16

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

متبوعة) يلشركة  تس اة 

ب ختصر) يإلقتضاء) عند 

 BRAHIM AMINE (: تس اتها)

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

.D’AGRICULTURE

(: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملعديت) ج ا   با  وشريء) يستي1يد،)

يلفالحاة،يغريض يررى.
 7 آقم) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
زفقة يح د توكي يلطابق يلثاني يلديآ)

يلباضاء)يلديآ يلباضاء)21111)يلديآ)

يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد يبريهام هوثة):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

511)حصة) (: يلساد يمين آحامي)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) هوثة  يبريهام  يلساد 

يوالد) يلجعافرة  عي�سى  يوالد  دويآ 

يبن جرير) (43153 يبن جرير) يت ام 

يملغرب.

عنويفه)ي)) آحامي  يمين  يلساد 

يلرقاب) زفقة  يلوطني  يلتعاون  مركز 

يملوساوي مح د ع ب يلديآ يلباضاء)

21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) هوثة  يبريهام  يلساد 

يوالد) يلجعافرة  عي�سى  يوالد  دويآ 

يبن جرير) (43153 يبن جرير) يت ام 

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797423.

223I

ISDM CONSULTING

STE KARMA RESTAU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
توسا  نشاط يلشركة)

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

يلعاون يملغرب

STE KARMA RESTAU شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يالجت اعي تجزئة 

يملستقبل بدون آقم يلعاون - 

71111 يلعاون يملغرب.

توسا  نشاط يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.17717

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
ت ت) (2121 أكتولر) (22 في) يملؤآخ 
نشاط) إلى  يلتالاة  يألنشطة  إضافة 

يلشركة يلحالي):
يلنظافة)-)يلبناء)ويشغال يررى.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
22)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3265/21.

224I

amina zouheir

بيني فير
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

amina zouheir
 n°475 lotissment(wifaq(route

 ain(smen(zouagha(haute ،
30000، fes(maroc

باني في1 شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 3 
ع اآة 52 مكاتب يشرف شاآع مح د 

6 فاس - 31111 فاس يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
68393

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 ماي) (21
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
باني) (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

في1.
غرض يلشركة بإيجاز):)با  فباتات)

يألشجاآ أو يلشجي1يت بالتقساط)
يديآة يملشاتل.

 3 آقم) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
ع اآة)52)مكاتب يشرف شاآع مح د)

6)فاس)-)31111)فاس يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: يالآيآي) لبنى  يلسادة 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يالآيآي  لبنى  يلسادة 
عين) طريق  عرفات  تجزئة  (41 آقم)

يلشقف)31111)فاس يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) يالآيآي  لبنى  يلسادة 
عين) طريق  عرفات  تجزئة  (41 آقم)

يلشقف)31111)فاس يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يوفاو) (16 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)2916.
225I

FLASH ECONOMIE

 BENCHEQROUN
MANAGEMENT
إعالن متعدد يلقريآيت

 BENCHEQROUN
MANAGEMENT

شركة ذيت مسؤولاة محدودة
مقرها يالجت اعي :41 زفقة إسحاق 

يبن حنين
آأس الها:111111 دآهم

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
353367

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
قرآ) (2121 شتن10) (26 يملؤآخ بتاآيخ)

يلشركاء)ما يلي):
بنشقرون س اة) يلسادة  تفويت 
للساد) يجت اعاة  حصة  (131
بنشقرون) يلساد  و  فبال  بنشقرون 
فؤيد و يلساد بنشقرون عبد يللطاف
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
ت ت) (2121 يوفاو) (26 يملؤآخ بتاآيخ)
تفويت مج وع حصص) يلى  يإلشاآة 
يلحاملة) س اة  بنشقرون  يلسادة 
 B217984 آقم) يلوطناة  للبطاقة 

لفائدة شركاء)آررين



22005 الجريدة الرسميةعدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121) 

بنشقرون) يلسادة  -يستقالة 

في) مشاآكة  ك سي1ة  س اة 

 BENCHEQROUN شركة)

MANAGEMENT SARL

يلتقسام يلجديد للحصص:

يلساد بنشقرون فبال)354)حصة

يلساد بنشقرون فؤيد)339)حصة

يللطاف) عبد  بنشقرون  يلساد 

317)حصة

يملج وع)1111)حصة

تعديل يلفصول)7)و29)من يلنظام)

يألسا�سي للشركة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

 22 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم36361.

226I

Ossmen 

أسمان
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

Ossmen

يلحسا ة ملتقى شاآع فلسطين 

و آيية يملغرلاة آقم 27 ، 32111، 

يلحسا ة يملغرب

أس ان شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 28 ملتقى 

شاآع فلسطين و يلريية يملغرلاة 

يلحسا ة - 32111 يلحسا ة 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

3523

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (18

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها):)أس ان.
منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاآي.
عنوين يملقر يالجت اعي):)28)ملتقى)
يملغرلاة) يلريية  و  فلسطين  شاآع 
يلحسا ة)-)32111)يلحسا ة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: مح ادي) هشام  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد هشام مح ادي عنويفه)ي))
شاآع يلجامعة يلعرلاة آقم)27 3211 

يلحسا ة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد مح ادي هشام عنويفه)ي))
 27 آقم) يلعرلاة  يلجامعة  شاآع 

32111)يلحسا ة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 25 بتاآيخ) بالحسا ة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)941.

227I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

 IMB PROMOTION
)AGRICOLE « S.A.R.L (AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

 MOGADOR MANGEMENT
SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER(ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT
 DAR(TALIB 44100 ESSAOUIRA
 APPARTEMENT 10 1ER(ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR(TALIB 44100 ESSAOUIRA،
44100، ESSAOUIRA(MAROC

 IMB(PROMOTION(AGRICOLE «
 (S.A.R.L (AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي شقة آقم 
783 يلطابق يلثالث تجزئة أزلف 
يلصويرة - 44111 يلصويرة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
5925

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 IMB (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
 PROMOTION AGRICOLE «

. (S.A.R.L (AU
ترلاة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملوي�سي.
عنوين يملقر يالجت اعي):)شقة آقم)
أزلف) تجزئة  يلثالث  يلطابق  (783

يلصويرة)-)44111)يلصويرة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: يلساد عصام موساوي)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد عصام موساوي عنويفه)ي))
58)تجزئة سعاد حجي طريق يلقنطرة)

سال)11111)سال يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد عصام موساوي عنويفه)ي))
58)تجزئة سعاد حجي طريق يلقنطرة)

سال)11111)سال يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 25 بتاآيخ) بالصويرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)372.
228I

ste al moustakbal conseil

STE JEBAR PHONE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11
bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc
STE JEBAR PHONE شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 31 حي 
12 بلوك ب كريو زويغة يلعلاا فاس 

- 31111 فاس يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
69561

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (17
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.JEBAR PHONE
غرض يلشركة بإيجاز):)با  يألجهزة)

ويألكسسوآيت يلهاتف بالتقساط.
 31 آقم) (: عنوين يملقر يالجت اعي)
يلعلاا) بلوك ب كريو زويغة  (12 حي)

فاس)-)31111)فاس يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد ح زة جباآ):)1.111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) جباآ  ح زة  يلساد 
حي لال سكانة) (13 يلزفقة) (47 يلرقم)

زويغة فاس)31111)فاس يملغرب.
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ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) جباآ  ح زة  يلساد 

حي لال سكانة) (13 يلزفقة) (47 يلرقم)

زويغة فاس)31111)فاس يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

شتن10) (17 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4159.

229I

nador conseil sarl au

PERSONAL HOME

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تعاين م ثل قافوني للشركة

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

PERSONAL HOME »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: حي يوالد 

ما ون طريق يزغنغان يقامة شا اء 

آقم 57 يلشقة آقم 17 - 62111 

يلناظوآ يملغرب.

»تعاين م ثل قافوني للشركة«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.21163

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

وتبعا) (2121 أكتولر) (12 في) يملؤآخ 

تعاين) تقرآ  جدد  لتعاين مسي1)ين))

يمل ثل)ين))يلقافوني)ين):)

-)مجعاط مح د)

يملسؤولاة) ذيت  شركة  (*** (-

يملحدودة يلكائن مقرها يإلجت اعي ب:)

**(**(**(***

عند) يلتجاآي  يلسجل  آقم 

يالقتضاء:)**

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 16 بتاآيخ) بالناضوآ  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)4222.

231I

TRANS JDAID

STE TRANS JDAID SARL 
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

TRANS JDAID
قصر يجدييد يلطاوس يلرصاني 

 ERRACHIDIA ،52111 ،يلريشادية
MAROC

 STE TRANS JDAID SARL شركة 
ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي قصر 
يجدييد يلطاوس يلريصاني 

يلريشادية - 52111 يلرشادية 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
15177

في) مؤآخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يوفاو) (15
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.TRANS JDAID SARL
-مقاول) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلنقل لآلررين
-مقاول أع ال متنوعة.

قصر) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يجدييد يلطاوس يلريصاني يلريشادية)

- 52111)يلرشادية يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)يملغرب سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) ويحيي  علي  يلساد 
يلريصاني) يلطاوس  يجدييد  قصر 

يلريشادية)52111)يلرصاني يملغرب.
عنويفه)ي)) بويقبان  سالم  يلساد 
 21156 زيكوآة) يكدز  يكدز  مركز 

زيكوآة يملغرب.

عنويفه)ي)) يجعناط  علي  يلساد 
تدجات) بني  يلباضاء) يلديآ  شاآع 
بني) (61111 بوعرفة) فكاك  ع الة 

تدجات يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) ويحيي  علي  يلساد 
يلريصاني) يلطاوس  يجدييد  قصر 

يلريشادية)52111)يلرصاني يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 14 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 

يولاوز)2121)تحت آقم)333.
231I

FS

RIWAQ BUSINESS
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
حل شركة

FS
آقم 27 زفقلة عالل بن عبد هللا ، 

52111، يلرشادية يملغرب
RIWAQ BUSINESS شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد)في طوآ يلتصفاة)
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 52 
تقاط  زفقة مح د يلقري و زفقة 

موالي يوسف - 52111 يلرشادية 
يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.13991
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تقرآ) (2121 أكتولر) (11 في) يملؤآخ 
ذيت مسؤولاة محدودة) حل شركة 
 RIWAQ يلوحاد) يلشريك  ذيت 
BUSINESS)مبلغ آأس الها)111.111 
دآهم وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم)
تقاط  زفقة مح د يلقري و زفقة) (52
يلرشادية) (52111 (- يوسف) موالي 
في) يلتوفق  عدم  (: ل) فتاجة  يملغرب 

يفجاح يملشروع.
 52 و حدد مقر يلتصفاة ب آقم)
زفقة) و  يلقري  مح د  زفقة  تقاط  
يلرشادية) (52111 (- يوسف) موالي 

يملغرب.)

و عين:

و) حاجي  حسن  يلساد)ة))

يلقدس) حي  يلشرفاء) ويد  عنويفه)ي))

ك صفي) يملغرب  يلريصاني  (52451

)ة))للشركة.

يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (

يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 

تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 

يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)

- :

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 25 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)481/2121.

232I

UNIVERS DES EXPERTS SARL

 SOCIETE IMMOBILIERE

 RAYMONDE DU

 BOULEVARD DE LA

RESISTANCE
شركة يملساه ة

تحويل يلشكل يلقافوني للشركة

UNIVERS DES EXPERTS SARL

 77RUE FARHAT HACHAD

 RESIDENCE CITY CASABLANCA

 ، 20200، CASABLANCA

MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE

 RAYMONDE DU BOULEVARD

DE LA RESISTANCE شركة 

يملساه ة

و عنوين مقرها يالجت اعي 32 شاآع 

يملقاومة يلطايق 11 آقم 154 - 

21211 يلديآ يلباضاء.

تحويل يلشكل يلقافوني للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.521123

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

2121)تم تحويل) 17)يوفاو) يملؤآخ في)

يلشكل يلقافوني للشركة من)»شركة)

يملساه ة«)إلى)»شركة ذيت يملسؤولاة)

يملحدودة«.
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باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
بتاآيخ يلباضاء) بالديآ   يلتجاآية 
آقم) تحت  (2121 أكتولر) (25  

.797436
233I

UNIVERS DES EXPERTS SARL

 SOCIETE IMMOBILIERE
MADELEINE
شركة يملساه ة

تحويل يلشكل يلقافوني للشركة

UNIVERS DES EXPERTS SARL
 77RUE FARHAT HACHAD

 RESIDENCE CITY CASABLANCA
 ، 20200، CASABLANCA

MAROC
 SOCIETE IMMOBILIERE

MADELEINE شركة يملساه ة
و عنوين مقرها يالجت اعي 41 شاآع 
يملقاومة يلطابق 8 آقم 129 - 2121 

يلديآ يلباضاء.
تحويل يلشكل يلقافوني للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.521121

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تم تحويل) 17)يوفاو) يملؤآخ في)
يلشكل يلقافوني للشركة من)»شركة)
يملساه ة«)إلى)»شركة ذيت يملسؤولاة)

يملحدودة«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797557.
234I

MOGADOR CONSULTING

COURALASFAR TRANS
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT(RDC(N° 385 RUE

 KENITRA(BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

COURALASFAR TRANS شركة 
ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 46 شاآع 
يلزآقطوني يلطابق يلتاني يلشقة 
آقم 6 - 22111 يلديآ يلباضاء 

يملغرب.
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.5923

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
يملؤآخ في)21)شتن10)2121)تم تحويل)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
»46)شاآع يلزآقطوني يلطابق يلتاني)
يلشقة آقم)6 - 22111)يلديآ يلباضاء)
بيزكاآن) »ديآ كوآيج حي  إلى) يملغرب«)

ت ناآ)-)44111)يلصويرة يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 25 بتاآيخ) بالصويرة  يالبتديئاة 
أكتولر)2121)تحت آقم)371/2121.

235I

UNIVERS DES EXPERTS SARL

 SOCIETE IMMOBILIERE
EDOUARD

شركة يملساه ة
تحويل يلشكل يلقافوني للشركة

UNIVERS DES EXPERTS SARL
 77RUE FARHAT HACHAD
 RESIDENCE CITY CASABLANCA
،(20200،(CASABLANCA(MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE
EDOUARD)شركة يملساه ة

 32 يالجت اعي) مقرها  عنوين  و 
 -  52 آقم) (2 يلطابق) يملقاومة  شاآع 

21211)يلديآ يلباضاء.
تحويل يلشكل يلقافوني للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي)
.521119

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تم تحويل) 17)يوفاو) يملؤآخ في)
يلشكل يلقافوني للشركة من)»شركة)
يملساه ة«)إلى)»شركة ذيت يملسؤولاة)

يملحدودة«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797556.

236I

sofoget

RAMYREST
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
RAMYREST شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 141 شاآع 
مح د ديوآي مكتب 1 يلقناطرة - 

14111 يلقناطرة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
39737

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2113 يوفاو) (11
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.RAMYREST
غرض يلشركة بإيجاز):)مطعم

تنظام يلحفالت
فقل يلبضائ .

عنوين يملقر يالجت اعي):)141)شاآع)
(- يلقناطرة) (1 مكتب) ديوآي  مح د 

14111)يلقناطرة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: يلقباقبي) فبال  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 1111 (: يلقباقبي) فبال  يلساد 

بقا ة)111)دآهم.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يلقباقبي  فبال  يلساد 
يلقناطرة)14111)يلقناطرة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يلقباقبي  فبال  يلساد 
يلقناطرة)14111)يلقناطرة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بالقناطرة بتاآيخ)13)يوفاو)

2113)تحت آقم)1683.
237I

nador conseil sarl au

FRUIT DU NORD
إعالن متعدد يلقريآيت

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
FRUIT DU NORD »شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد«
وعنوين مقرها يالجت اعي: شاآع 

طوماتيش حي عاآيض سكتوآ 3 - 
62111 يلناظوآ يملغرب.
»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 
.5723

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)14)أكتولر)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)
قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
لج ا ) يلوآد  س ي1ة  يلسادة  با  
(( حصصها في يلشركة))1111)حصة)

للساد موالي يمح د يلفاآي�سي
قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)
قبول يستقالة يلسادة س ي1ة يلوآد)
تعاين) و  يلشركة  تساي1  منصب  من 
يلساد موالي يمح د يلعلوي مسي1ي)

جديدي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
يلذي ينص على) (: (7 و) (6 بند آقم)
ب) يقدآ  يلشركة  آيس ال  مايلي:)
 1111 ل) مقسم  دآهم  (111.111
 111 قا ة) من  يجت اعاة  حصة 
يمح د) موالي  يلساد  ملك  في  كلها 

يلفاآ�سي.
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على) ينص  يلذي  (:13 آقم) بند 
تسي1 يلشركة من قبل يلساد) مايلي:)

موالي يمح د يلفاآ�سي)
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 13 بتاآيخ) بالناضوآ  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)4224.

238I

ANNBO

ECOM NETWORK
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

قفل يلتصفاة

ANNBO
62، شاآع مح د يلخامس يلطابق 

يألول آقم 6 ، 91111، طنجة 
يملغرب

ECOM NETWORK شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي : 31 شاآع 
يلفاناقاين يقامة منظر يلج ال - 

91111 طنجة يملغرب.
قفل يلتصفاة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
.111351

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تقرآ حل) 28)غشت) يملؤآخ في)
ذيت) شركة  (ECOM NETWORK
آأس الها) مبلغ  يملحدودة  يملسؤولاة 
مقرها) وعنوين  دآهم  (111.111
يإلجت اعي)31)شاآع يلفاناقاين يقامة)
منظر يلج ال)-)91111)طنجة يملغرب)

فتاجة ألزمة نشاط.
و عين:

يلساد)ة))أنس ططري و عنويفه)ي))
حي يلنزيهة زفقة منزه مقري فاال آقم)
يملغرب ك صفي) طنجة  (91111  15

)ة))للشركة.
و) جباآ  ياسر  مح د  يلساد)ة))
 15 13آقم) زفقة) بلي1  حي  عنويفه)ي))
)ة)) يملغرب ك صفي) طنجة  (91111

للشركة.
يلساد)ة))يلااس ح اد و عنويفه)ي))
حي يلنزيهة زفقة يبن يلخطاب آقم)13 
)ة)) يملغرب ك صفي) طنجة  (91111

للشركة.

و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)
بتاآيخ)28)غشت)2121)وفي)31)شاآع)
(- يلج ال) منظر  يقامة  يلفاناقاين 

91111)طنجة يملغرب.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (25 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)9221.

239I

ANNBO

PIXEL DIGITAL
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
قفل يلتصفاة

ANNBO
62، شاآع مح د يلخامس يلطابق 

يألول آقم 6 ، 91111، طنجة 
يملغرب

PIXEL DIGITAL شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي : 31 شاآع 
يلفاناقاين يقامة منظر يلج ال - 

91111 طنجة يملغرب.
قفل يلتصفاة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
.111353

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
تقرآ) (2121 غشت) (31 في) يملؤآخ 
ذيت) شركة  (PIXEL DIGITAL حل)
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 
 111.111 آأس الها) مبلغ  يلوحاد 
 31 يإلجت اعي) دآهم وعنوين مقرها 
شاآع يلفاناقاين يقامة منظر يلج ال)
- 91111)طنجة يملغرب فتاجة ألزمة)

نشاط.
و عين:

يلساد)ة))أنس ططري و عنويفه)ي))
حي يلنزيهة زفقة منزه مقري فاال آقم)
يملغرب ك صفي) طنجة  (91111  15

)ة))للشركة.
و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)
بتاآيخ)31)غشت)2121)وفي)31)شاآع)
(- يلج ال) منظر  يقامة  يلفاناقاين 

91111)طنجة يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (25 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)9221.
241I

UNIVERS COMPTA SARL AU

ALFAUZ MEDIA
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تعاين مسي1 جديد للشركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،ع اآة 16، زفقة أ، شاآع 
يلجيش يمللكي م.ج ، 51111، 

مكناس يملغرب
ALFAUZ MEDIA شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 68 
، يلطابق يلسفلي ، تجزئة يلسكن 
يألفاق ،يلبساتين،مكناس. متجر 
آقم 2212، يلجزء يلتاني، تجزئة 
يلبساتين 7، يلبساتاين 51121 

MEKNES يملغرب.
تعاين مسي1 جديد للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.43369

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)12)أكتولر)2121)تم تعاين)
يلساد)ة)) للشركة  جديد  مسي1 
 PANOVA - KOVROV NATALIA -

ALEXANDER)ك سي1 آرر
تبعا إلقالة مسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (18 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4534.
241I

يئت افاة يلخ10ة

SOZIYAD PROMO
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

يئت افاة يلخ10ة
49 زفقة يملدينة ، 26111، برشاد 

يملغرب
SOZIYAD PROMO شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 
يليسر13 شاآع مح د يلخامس 

يلطابق يلثالث يساآي - 26111 
برشاد يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
15823

ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ في 15 
أكتولر 2121 تم إعديد يلقافون 
يألسا�سي لشركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SOZIYAD PROMO
منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاآي.
تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلخامس) مح د  شاآع  يليسر13)
يلطابق يلثالث يساآي)-)26111)برشاد)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 99.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
 331 (: سعاد) يلصباح  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 331 (: يلساد بلعالي عبد يلرحام)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
يلساد زعي مصطفى):)331)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلصباح سعاد عنويفه)ي)) يلساد 
 LA ROCHETTE 17711BOUR
 G ST ANDEOL 17711 SAINT

ANDEOL)فرنسا.
يلرحام) عبد  بلعالي  يلساد 
عنويفه)ي))دويآ يلهويوآة سادي آحال)

يلشاطئ)26111)برشاد يملغرب.
عنويفه)ي)) مصطفى  زعي  يلساد 
يلشاطئ) آحال  سادي  يلعالم  مول 

26111)برشاد يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
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يلصباح سعاد عنويفه)ي)) يلساد 
 LA ROCHETTE 17711BOUR
 G ST ANDEOL 17711 SAINT

ANDEOL)فرنسا
يلرحام) عبد  بلعالي  يلساد 
عنويفه)ي))دويآ يلهويوآة سادي آحال)

يلشاطئ)26111)برشاد يملغرب
عنويفه)ي)) مصطفى  زعي  يلساد 
يلشاطئ) آحال  سادي  يلعالم  مول 

26111)برشاد يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (25 يالبتديئاة ب10شاد بتاآيخ)

2121)تحت آقم)1313.
242I

BEACHCOMBER HOTEL MARRAKECH SA

 BEACHCOMBER HOTEL
MARRAKECH

إعالن متعدد يلقريآيت

 BEACHCOMBER HOTEL
MARRAKECH SA

 KM 12 ROUTE(D›AMIZMIZ
 COMMUNE(DE(TAMESLOHT ،
40000، MARRAKECH(MAROC

 BEACHCOMBER HOTEL
MARRAKECH »شركة يملساه ة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: 
كالومت1 12 طريق إميزميز،ج اعة 

ت صلوحت ص. ب. 112 ت صلوحت 
41111 مريكش يملغرب.
»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 
.26239

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)23)يوفاو)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)
على) ينص  يلذي  (:1 آقم) قريآ 
يلج  ) محضر  ب قت�سى  مايلي:)
 23 بتاآيخ) يملنعقد  يلعام يالستثنائي 
تقرآ رفض آأس يملال) (2121 يوفاو)
يالجت اعي للشركة يلى يلصفر ويتباعه)
ب ا) يالجت اعي  يملال  آأس  في  بزيادة 
عن طريق) دآهم٬) (7.312.211 قدآه)
بقا ة) سهم جديد.) (73.122 إصديآ)
ودلك) سهم  لكل  دآهم  (111 قدآها)
عن طريق يملعاوضة بديون مستحقة)

وويجبة يلسديد على يلشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)8:)يلذي ينص على مايلي:)

تغاي1 يلفصل)8)من يلقافون يألسا�سي)

للشركة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (15 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128235.

243I

 IMPORTATION D’OBJETS MULTIPLES DE 

DISTRIBUTION ET D’IMPRESSION IOMDI

 IMPORTATION

 D›OBJETS MULTIPLES

 DE DISTRIBUTION ET

D›IMPRESSION IOMDI
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

 IMPORTATION D›OBJETS

 MULTIPLES DE DISTRIBUTION

ET D›IMPRESSION IOMDI

13 زفقة يح د يملجاطي يقامة لزيلب 

يلطابق يألول آقم 8. ، 21351، يلديآ 

يلباضاء يملغرب

 IMPORTATION D›OBJETS

 MULTIPLES DE DISTRIBUTION

 ET D›IMPRESSION IOMDI

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 13 زفقة 

يح د يملجاطي يقامة لزيلب يلطابق 

يألول آقم 8. يلديآ يلباضاء 21351 

يلديآ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

518627

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (25

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
 IMPORTATION D’OBJETS
 MULTIPLES DE DISTRIBUTION

.ET D’IMPRESSION IOMDI
يالستي1يد) (: غرض يلشركة بإيجاز)

ويلتصدير ويلتجاآة.
زفقة) (13 (: عنوين يملقر يالجت اعي)
يح د يملجاطي يقامة لزيلب يلطابق)
 21351 يلديآ يلباضاء) (.8 يألول آقم)

يلديآ يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
ودغي1ي) يدآي�سي  شريف  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (351  :

للحصة.
ودغي1ي) يدآي�سي  سعد  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (351  :

للحصة.
يمللوك) حب  حنان  يلسادة 
 111 125)حصة بقا ة) (: يلصفريوي)

دآهم للحصة.
ودغي1ي) يدآي�سي  يسرى  يلسادة 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (175  :

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
ودغي1ي) يدآي�سي  شريف  يلساد 
يدآيس) موالي  شاآع  (58 عنويفه)ي))
 21361  5 يلطابق) (13 يالول يلشقة)

يلديآ يلباضاء)يملغرب.
ودغي1ي) يدآي�سي  سعد  يلساد 
ع اآة) كالافوآني  جنان  عنويفه)ي))
يمرود)7)طابق)4)شقة)13)عين يلشق)

21471)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
يمللوك) حب  حنان  يلسادة 
كالافوآفاا) عنويفه)ي)) يلصفريوي 
يملانة) (659 فاال) غسوآ  غولف 
يلخضريء)بوسكوآة)27182)يلنويصر)

يملغرب.
ودغي1ي) يدآي�سي  يسرى  يلسادة 
غسوآ) غولف  كالافوآفاا  عنويفه)ي))
بوسكوآة) يملانة يلخضريء) (659 فاال)

21471)يلنويصر يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
ومويطن مسي1ي يلشركة:

ودغي1ي) يدآي�سي  شريف  يلساد 
يدآيس) موالي  شاآع  (58 عنويفه)ي))
 21361  5 يلطابق) (13 يالول يلشقة)

يلديآ يلباضاء)يملغرب
ودغي1ي) يدآي�سي  سعد  يلساد 
ع اآة) كالافوآني  جنان  عنويفه)ي))
يمرود)7)طابق)4)شقة)13)عين يلشق)

21471)يلديآ يلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 17 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)795628.
244I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE SKALLI -
IMMOBOLIERE SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA
 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC
 SOCIETE(SKALLI -

IMMOBOLIERE SARL شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 12 
وفقة يلقادساة لادو فــاس - 31111 

فــاس يلـ ـغـرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

69917
 11 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 أكتولر)
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
متبوعة) يلشركة  تس اة 
ب ختصر) يإلقتضاء) عند 
 SOCIETE SKALLI - (: تس اتها)

.IMMOBOLIERE SARL
تاجر) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملعامالت يلتجاآية
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يشغال مخالفة و متنوعة
يالست1يد ويلتصدير.

 12 آقم) (: عنوين يملقر يالجت اعي)
 31111 (- وفقة يلقادساة لادو فــاس)

فــاس يلـ ـغـرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
يلشركة:) آأس ال  مبلغ 
1.300.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:
يلصـقـلي) يلحسن  مـوالي  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (11.511  :

للحصة.
 1.511 (: صقلــي) لـ ــااء) يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلصـقـلي) يلحسن  مـوالي  يلساد 
حي فوزهـة طريق) (53 آقم) عنويفه)ي))
فــاس) (31111 فــاس) يلشقف  عين 

يلـ ـغـرب.
عنويفه)ي)) صقلــي  لـ ــااء) يلسادة 
آقم)53)حي فوزهـة طريق عين يلشقف)

فــاس)31111)فــاس يلـ ـغـرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلصـقـلي) يلحسن  مـوالي  يلساد 
حي فوزهـة طريق) (53 آقم) عنويفه)ي))
فــاس) (31111 فــاس) يلشقف  عين 

يلـ ـغـرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (21 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4641/21.

245I

LINK ENERGY

LINK ENERGY
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

LINK ENERGY
 149RUE MOHAOU HAMOU

 RESIDENCE LA PERLE DE
 JASSIM(ETG 3 APPT 4 ,، 20100،

CASABLANCA MAROC
 LINK ENERGY

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 26 شاآع 
مرس يلسلطان يلطابق يالول 

يلشقة 3 يلديآيلباضاء - 21111 

يلديآيلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

519935

 24 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يوفاو)

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 LINK (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

.ENERGY

تطوير) (- (: غرض يلشركة بإيجاز)

وتسويق ج ا  يملنتجات ويلخدمات)

يملتعلقة بقطاع يلطاقة ويلتي تغطي)

يلطباعي) ويلغاز  يلنفط  مجاالت 

يلرياح) وطاقة  يلش ساة  ويلطاقة 

وغي1ها..

 26 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلطابق يالول) يلسلطان  شاآع مرس 

 21111 (- يلديآيلباضاء) (3 يلشقة)

يلديآيلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

مبلغ آأس ال يلشركة:)1.111.111 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 11.111 (: دغى) حسناء) يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلسادة حسناء)دغى عنويفه)ي))حي)

يلقدس يلرقم)633)يملح دية)28821 

يملح دية يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلسادة حسناء)دغى عنويفه)ي))حي)

يلقدس يلرقم)633)يملح دية)28821 

يملح دية يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 22 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797292.
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 MOGADOR(موكادوآ أسيست آفد سي1فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

ألتيس كونستريكسيون
إعالن متعدد يلقريآيت

موكادوآ أسيست آفد سي1فيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

آقم 2 حي باب دكالة شاآع ويد 

يملخازن يلشقة آقم 3 بالطابق 

يلثاني يلصويرة يلصويرة، 44111، 

يلصويرة يملغرب

ألتيس كونست1يكساون »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: يملحل 

يلتجاآي آقم 43 يلكائن بسوق 

أآبعاء تاكوشت ت ناآ إقلام يلصويرة 

- 44111 يلصويرة يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.4979

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)16)أكتولر)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  (:11 آقم) قريآ 

فئة) من  حصة  (511 تفويت) مايلي:)

،أي) يلويحدة) للحصة  دآهم  (111

مج وع يلحصص يلتي ي تلكها يلساد)

،يلحامل) يلدآيويش) يلكبي1  عبد  (:

آقم) يلوطناة  يلتعريف  لبطاقة 

عبد) (: يلساد) لفائدة  (،N  348388:

هللا يصبان يلحامل لبطاقة يلتعريف)

N 253817:(يلوطناة آقم

على) ينص  يلذي  (:12 آقم) قريآ 

عبد يلكبي1) (: يستقالة يلساد) مايلي:)

يلدآيويش)،يلحامل لبطاقة يلتعريف)

يلوطناة آقم):N 348388،من مهامه)

ك سي1 للشركة.

على) ينص  يلذي  (:13 آقم) قريآ 

مايلي:)تعاين يلساد):)عبد هللا يصبان)

يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 

جديد) ،ك سي1  (N  253817: آقم)

للشركة ملدة غي1 محددة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)16:)يلذي ينص على مايلي:)

يملساه ات):)قدم يلشركاء)يبتي ذكر)

أس ائهم يملساه ات يلنقدية يلتالاة:)

يلساد مح د يلريجي):)51.111)دآهم)

-)ويلساد):عبد هللا يصبان):)51.1111 

 111.111 (: دآهم مج   يملساه ات)

دآهم.

على) ينص  يلذي  (:17 آقم) بند 

مايلي:)آأس ال يلشركة:)حدد آأس ال)

دآهم،) (111.111 مبلغ) في  يلشركة 

كل) قا ة  حصة  (1111 إلى) مقس ة 

)مائة) 100,00دآهم) منها) ويحدة 

مخولة للشركاء)حسب نسبة) دآهم))

كالتالي:) يملال  آأس  في  مساه تهم 

 51.111 (: يلريجي) مح د  يلساد 

(: يصبان) :عبد هللا  ويلساد) (- دآهم)

دآهم مج وع يملساه ات) (51.1111

و يصرح يلشركاء) دآهم،) (111.111  :

يملحدثة) يلشركة  في  يلحصص  بأن 

نسبة) بانهم حسب  زعت  و  ب وجبه 

مساه تهم في آأس ال يلشركة،)و بأنها)

محرآة بالكامل

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 25 بتاآيخ) بالصويرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)373.

247I
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FADIFISC

MAZEGH TRANS
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FADIFISC
شاآع يملقاومة آقم 2 يلطابق يالول 

ع اآة يمزيل و يلزآكدي يكادير 
 AVENUE(AL(MOUQ(N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، يكادير يملغرب
 MAZEGH TRANS

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي بلوك 11 
آقم 231 حي يلوفاء - 81111 يكادير 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
49173

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (29
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MAZEGH TRANS
فقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبضائ  الجل يلغي1.
 11 عنوين يملقر يالجت اعي):)بلوك)
آقم)231)حي يلوفاء)-)81111)يكادير)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد آشاد مازيغ):)1.111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) مازيغ  آشاد  يلساد 

بلوك)11)آقم)231)حي يلوفاء)81111 

يكادير يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) مازيغ  آشاد  يلساد 

بلوك)11)آقم)231)حي يلوفاء)81111 

يكادير يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (15 بتاآيخ) باكادير  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)116831.
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BUREAU ESSOUFYANI

CENTRE VISION LAHLIOUI
إعالن متعدد يلقريآيت

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

 CENTRE VISION LAHLIOUI

»شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد«

وعنوين مقرها يالجت اعي: زفقة 

بوملان يلحي يلحجري يلرقم 11 - - 

يلعاون يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.9321

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)14)أكتولر)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  (:11 آقم) قريآ 

يألنشطة) على  يلتشطاب  مايلي:)

نشاط) وإدآيج  للشركة،) يلقدي ة 

جديد وهو:)أرصائي فظاآيت

على) ينص  يلذي  (:12 آقم) قريآ 

ووحاد) جديد  مسي1  تعاين  مايلي:)

للشركة،)وهو يلساد:)يوسف لحلوي،)

.SH167261(بطاقته يلوطناة آقم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

ينص) يلذي  (:16  -  12 آقم) بند 

تغاي1 وتحاين بعض بنود) على مايلي:)

في) جاء) ما  وفق  يألسا�سي  يلقافون 

يلتعديالت ويلقريآيت يألري1ة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

22)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3262.
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FADIFISC

EB-FOOD

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

FADIFISC

شاآع يملقاومة آقم 2 يلطابق يالول 

ع اآة يمزيل و يلزآكدي يكادير 

 AVENUE(AL(MOUQ(N°02 1ER

 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، يكادير يملغرب

EB-FOOD شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

يملقاومة ع اآة يمزيل و يلزآكطي 

يلطابق يالول شقة آقم 2 - 81111 

يكادير يملغرب.

تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي -.

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

ت ت) (2121 ماي) (11 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

يملالك) عبد  )ة)) يلساد) تفويت 

حصة يجت اعاة من) (211 بوسكري)

)ة)) حصة لفائدة يلساد) (411 أصل)

عزيز يلروي�سي بتاآيخ)11)ماي)2121.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

شتن10) (21 بتاآيخ) باكادير  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)116516.
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FADIFISC

EB-FOOD
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

FADIFISC
شاآع يملقاومة آقم 2 يلطابق يالول 

ع اآة يمزيل و يلزآكدي يكادير 
 AVENUE(AL(MOUQ(N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، يكادير يملغرب
EB-FOOD شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 
يملقاومة ع اآة يمزيل و يلزآكطي 

يلطابق يالول شقة آقم 2 - 81111 
يكادير يملغرب.

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي -.

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تم تحويل) (2121 ماي) (11 يملؤآخ في)
للشركة) يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
يمزيل) ع اآة  يملقاومة  »شاآع  من)
شقة) يالول  يلطابق  يلزآكطي  و 
يملغرب«) يكادير  (81111  -  2 آقم)
 IMMIOUADDAR KM 26« إلى)
 EXTENSION DU CAMPING
تامري) (ATLANTIC PARC - 81512

يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
شتن10) (21 بتاآيخ) باكادير  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)116516.
251I

»TRANS REDWAZ«

«TRANS REDWAZ«
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

»TRANS REDWAZ«
 LOT(EL(JADIDA(N°28, 2ème
 ETAGE(HAY(EL(MATAR – EL
 JADIDA ، 24000، El(Jadida

MAROC
»TRANS REDWAZ« شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 

يلجديدة، آقم 28، يلطابق يلثاني، 
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حي يملطاآ - 24111 يلجديدة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

18687

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (26

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.»TRANS REDWAZ«

فقل) (- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

أشغال) (- يأللاات,) كريء) (- يلبضائغ.)

مختلفة..

تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

يلثاني،) يلطابق  (،28 آقم) يلجديدة،)

حي يملطاآ)-)24111)يلجديدة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: يلحريزي) آضوين  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

511)حصة) (: يلساد آلا  يلوزيني)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد آضوين يلحريزي عنويفه)ي))

يلجديدة)24111)يلجديدة)24111.

عنويفه)ي)) يلوزيني  آلا   يلساد 

يلجديدة)24111)يلجديدة)24111.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلوزيني عنويفه)ي)) إدآيس  يلساد 

يلجديدة)24111)يلجديدة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 18 بتاآيخ) بالجديدة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)27135.
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يألستاذ مح د بن عبد يلجلال

 KARAOUANE«
«IMMOBILIER

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد
تفويت حصص

يألستاذ مح د بن عبد يلجلال
13 شاآع جوالن آقم 16 و 17 

يلطابق يلثالث ، 31111، فاس 
يملغرب

 »KARAOUANE IMMOBILIER«
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

يملنامة، زفقة يلكروين، يلزهوآ 1. - 
31151 فاس يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.68343
يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
ت ت) (2121 غشت) (13 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
يلزهرة بوعااد) )ة)) تفويت يلساد)
 511 حصة يجت اعاة من أصل) (75
مح د) )ة)) يلساد) لفائدة  حصة 

بالعباس بتاآيخ)13)غشت)2121.
فبال بالعباس) )ة)) تفويت يلساد)
 511 حصة يجت اعاة من أصل) (75
مح د) )ة)) يلساد) لفائدة  حصة 

بالعباس بتاآيخ)13)غشت)2121.
)ة))منعم بالعباس) تفويت يلساد)
 511 حصة يجت اعاة من أصل) (75
مح د) )ة)) يلساد) لفائدة  حصة 

بالعباس بتاآيخ)13)غشت)2121.
تفويت يلساد))ة))زكرياء)بالعباس)
 511 حصة يجت اعاة من أصل) (75
مح د) )ة)) يلساد) لفائدة  حصة 

بالعباس بتاآيخ)13)غشت)2121.
تفويت يلساد))ة))يلااس بالعباس)
 511 حصة يجت اعاة من أصل) (75
مح د) )ة)) يلساد) لفائدة  حصة 

بالعباس بتاآيخ)13)غشت)2121.
تفويت يلساد))ة))أح د بالعباس)
 511 حصة يجت اعاة من أصل) (75
مح د) )ة)) يلساد) لفائدة  حصة 

بالعباس بتاآيخ)13)غشت)2121.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
أكتولر) (22 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4656.
253I

يألستاذ مح د بن عبد يلجلال

 KARAOUANE«
«IMMOBILIER

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تحويل يلشكل يلقافوني للشركة

يألستاذ مح د بن عبد يلجلال
13 شاآع جوالن آقم 16 و 17 

يلطابق يلثالث ، 31111، فاس 
يملغرب

 »KARAOUANE IMMOBILIER«
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
و عنوين مقرها يالجت اعي شاآع 
يملنامة، زفقة يلكروين، يلزهوآ 1. 

شاآع يملنامة، زفقة يلكروين، يلزهوآ 
1. 31151 فاس.

تحويل يلشكل يلقافوني للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.68343
يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
يملؤآخ في)13)غشت)2121)تم تحويل)
يلشكل يلقافوني للشركة من)»شركة)
ذيت مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك)
»شركة ذيت يملسؤولاة) إلى) يلوحاد«)

يملحدودة«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (22 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4656.
254I

societe menara marrakech conseil plus

STAR SAMU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تفويت حصص

 societe menara marrakech
conseil plus

 resdidence(dar(saada(II(IMM. 15
 BUREAU(N°1 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

STAR SAMU شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي يقامة 
فجد آقم 221 يلطابق 3 يلشقة آقم 
11 دويآ يكاوض مريكش - 41111 

مريكش يملغرب.
تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.94419

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 شتن10) (28 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
سعاد) )ة)) يلساد) تفويت 
يجت اعاة) حصة  (1.111 يلشرقاوي)
من أصل)1.111)حصة لفائدة يلساد)
شتن10) (28 بتاآيخ) يح ي1  عادل  )ة))

.2121
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
أكتولر) (25 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128764.
255I

ALISSONE CONSULTING

BR2M SARL.AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

ALISSONE CONSULTING
 310Angle(BD(Omar(Riffi(Et(La
 Liberte(CASABLANCA، 20120،

CASABLANCA MAROC
BR2M SARL.AU شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 11 شاآع 
يلحرية طابق 3 يلشقة آقم 5 يلديآ 
 CASABLANCA 21121 - يلباضاء

MAROC
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
518817

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (28
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
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ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 BR2M(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.SARL.AU

با ) غرض يلشركة بإيجاز):)-)

يلخدمات في يملغرب وفي يلخاآج

يلبا ) أنشطة  ج ا   (-

بالتجزئة أو يلبا  بالج لة

ج ا ) عام،) وبشكل  (-

ويلتجاآية) يملالاة  يملعامالت 

مرتبطة) تكون  قد  يلتي  ويلصناعاة 

بال�سيء) مباشر  غي1  أو  مباشر  بشكل 

مشابه) �سيء) بأي  أو  أعاله  يملذكوآ 

من يملحت ل أن تعزز) أو مرتبط به،)

تطويره أو توساعه

11)شاآع) عنوين يملقر يالجت اعي):)

يلديآ) (5 يلشقة آقم) (3 يلحرية طابق)

 CASABLANCA  21121 (- يلباضاء)

.MAROC

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يل10همي  مح د  يلساد 

 IMM 7 APPT 9 ETAGE 4

 ESSAKINA 2 TOULAL MEKNES

.51141 CASABLANCA MAROC

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يل10همي  مح د  يلساد 

 IMM 7 APPT 9 ETAGE 4

 ESSAKINA 2 TOULAL MEKNES

51141 CASABLANCA MAROC

تم يإليديع يلقافوني ب-)بتاآيخ)18 

أكتولر)2121)تحت آقم)-.

256I

GUIDE COMPTABLE

SAMINEPRO
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

GUIDE COMPTABLE

تجزئة يبن تومرت 2 ع اآة 4 يلطابق 

2 شقة 4 بوزفاقة ، 13111، 

بوزفاقة يملغرب

SAMINEPRO شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة يبن 

تومرت II-11 يلطابق 4 - 13111 

بوزفاقة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

7139

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (17

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SAMINEPRO

منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاآي و يشغال متنوعة.

تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

يبن تومرت)II-11)يلطابق)4 - 13111 

بوزفاقة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: يلصلحي) يمين  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يلصلحي  يمين  يلساد 

يلسالم) حي  (536 آقم) ديل  بلوك 

54111)رنافرة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يلصلحي  يمين  يلساد 

يلسالم) حي  (536 آقم) ديل  بلوك 

54111)رنافرة رنافرة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 29 بتاآيخ) سلا ان  ب0ن  يالبتديئاة 

شتن10)2121)تحت آقم)521.

257I

LE LEGALISTE

S.TM KISSAN
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES ET

 BD ABDERRAHIM BOUABID A

 2PPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

S.TM KISSAN شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 75، 

شاآع أففا، زيوية زفقة كلوس دي 

بروفانس، يلطابق 9، يلشقة ب 8 - 

21111 يلديآ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

518379

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (21

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 S.TM (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

.KISSAN

يلقاام) (- (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلتجديد،) يلبناء،) يلتطوير،) بأع ال 

يلخاآجي ويألع ال) يلديكوآ يلديرلي،)

يملختلفة.

يلقاام بأع ال يالمديديت يملااه) (-

،يلصرف يلصحي ويلهندسة يملدفاة.

يلنظافة) أع ال  بكافة  يلقاام  (-

ويلصاافة لل باني يلعامة ويلخاصة.

يملساعدة) يلتنساق،) يلدآيسة،) (-

يلتقناة وتقديم أي ردمات.

تصدير،) يستي1يد،) با ،) شريء،) (-

ج ا ) ت ثال  تصنا ،) يستغالل،)

يملويد ويلع لاات يملتعلقة) يملنتجات،)

باألشااء)يملذكوآة

أعاله..

عنوين يملقر يالجت اعي):)75،)شاآع)

أففا،)زيوية زفقة كلوس دي بروفانس،)

يلطابق)9،)يلشقة ب)8 - 21111)يلديآ)

يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

كيسان) يللطاف  عبد  يلساد 

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.111  :

للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

كيسان) يللطاف  عبد  يلساد 

عنويفه)ي))-)-)-)-.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

كيسان) يللطاف  عبد  يلساد 

عنويفه)ي))-)-)-)-

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 16 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)795453.

258I
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FIDUCIAIRE MOLIFID

AGWORLD
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
AGWORLD شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 

يملغرب يلجديد بالطابق يالآ�سي آقم 
1597 - 92111 يلعريئش يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
6443

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (13
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.AGWORLD
غرض يلشركة بإيجاز):)-)

يستغالل محطة لل حروقات.
مطعم و قاعة شاي. (-

يلتساي1,) يإلنشاء,) (-
لج ا ) يلشريء,) يلكريء,) يالستغالل,)

يألصول يلتجاآية
يلع لاات) ج ا   ع وما  و 
يلتجاآية,)يلصناعاة,)يملالاة,)يلعقاآية,)
أو غي1 يلعقاآية يلتي لها عال قه مباشرة)
باألهديف أعاله و يلتي بإمكانها تطوير)
أهديف يلشركة,)و كذلك كل مساه ة)
مباشرة أو غي1 مباشرة تحت أي صفة)
في يلشركات يلتي لها أهديف م اثلة..

تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يملغرب يلجديد بالطابق يالآ�سي آقم)

1597 - 92111)يلعريئش يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة.

 511.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

 5.111 (: يلصبحي) مح د  يلساد 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد مح د يلصبحي عنويفه)ي))
 1597 آقم) يلجديد  يملغرب  تجزئة 

92111)يلعريئش يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد مح د يلصبحي عنويفه)ي))
 1597 آقم) يلجديد  يملغرب  تجزئة 

92111)يلعريئش يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بالعريئش بتاآيخ)25)أكتولر)

2121)تحت آقم)1145/2121.

259I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

RAD- TECHNICO
إعالن متعدد يلقريآيت

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،
20300، CASABLANCA(MAROC
RAD- TECHNICO »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة«
وعنوين مقرها يالجت اعي: 25 زفقة 
سويبس يلطابق 2 - 21211 يلديآ 

يلباضاء يملغرب.
»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 
.315927

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)12)شتن10)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)
قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
مويفقة على تفويت حصة))511))من)
يلساد يلزيهادي مح د))251))حصة)
 (251( يملحجوب) يلرديد  ويلساد 
حصة يلى يلساد يلرديد مح د))511) 

حصة.

قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)
يلزيهادي) يلساد  يستقالة  قبول 
مح د و يلساد يلرديد يملحجوب من)

تساي1 يلشركة
قريآ آقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)
تعاين يلساد يلرديد مح د و يلساد)

يلرديد آحال مسي1ين لشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
بند آقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)
يلشكل) يلشركة مقسم على  آس ال 
 511 مح د) يلرديد  يلساد  (: يلتالي)
حصة و يلساد يلرديد آحال)511)من)
1111)حصة قا ة حصة)111دآهم)

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 17 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)795671.

261I

QUALIFID

SOCIETE PROPRE PROMO
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

QUALIFID
 ANGL RUES MED QORRIE 14
 ET(M82, RCE(MIMOSAS 14

 ANGL RUES MED QORRIE ET
 M82, RCE(MIMOSAS، 14000،

KENITRA MAROC
 SOCIETE PROPRE PROMO
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي زفقة 

هاآون يلرشاد، إقامة يلفردوس 
آقم 3 - ما وزي - 14111 يلقناطرة 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

62813
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (17
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SOCIETE PROPRE PROMO
منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاآي.
زفقة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلفردوس) إقامة  يلرشاد،) هاآون 
يلقناطرة) (14111 (- ما وزي) (- (3 آقم)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد ع ر يمستكر):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
 511 (: كحاالت) مح د  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) يمستكر  ع ر  يلساد 
تجزئة يلحديدة،)يلرقم)1818 14111 

يلقناطرة يملغرب.
يلساد مح د كحاالت عنويفه)ي))
 1944 آقم) مهدية  قصبة  تجزئة 

14111)يلقناطرة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) يمستكر  ع ر  يلساد 
تجزئة يلحديدة،)يلرقم)1818 14111 

يلقناطرة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 13 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)88649.
261I

QUALIFID

RIHA-BOUCH
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
حل شركة

QUALIFID
 ANGL RUES MED QORRIE 14
 ET(M82, RCE(MIMOSAS 14

 ANGL RUES MED QORRIE ET
 M82, RCE(MIMOSAS، 14000،

KENITRA MAROC
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RIHA-BOUCH شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد)في طوآ يلتصفاة)
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 
يلرياضة آقم 54 محل آقم 1 - 

14111 يلقناطرة يملغرب.
حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.59749

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
2121)تقرآ حل) 16)شتن10) يملؤآخ في)
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت)
 RIHA-BOUCH يلوحاد) يلشريك 
دآهم) (111.111 آأس الها) مبلغ 
شاآع) يإلجت اعي  مقرها  وعنوين 
 -  1 آقم) محل  (54 آقم) يلرياضة 
(: يلقناطرة يملغرب فتاجة ل) (14111

أسباب شخصاة.
شاآع) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 
 -  1 آقم) محل  (54 آقم) يلرياضة 

14111)يلقناطرة يملغرب.)
و عين:

و) بوشريحة  حسن  يلساد)ة))
 52 يلرقم) يلرياضة  شاآع  عنويفه)ي))
يملغرب) يلقناطرة  (14111 الساكون)

ك صفي))ة))للشركة.
يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (
يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 
تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 
يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)

:)شاآع يلرياضة آقم)54)محل آقم)1
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 28 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

شتن10)2121)تحت آقم)88453.
262I

QUALIFID

BUKENCHA
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
حل شركة

QUALIFID
 ANGL RUES MED QORRIE 14
 ET(M82, RCE(MIMOSAS 14

 ANGL RUES MED QORRIE ET
 M82, RCE(MIMOSAS، 14000،

KENITRA MAROC

BUKENCHA شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد)في 

طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي 463 شاآع 

مح د يلخامس، إقامة يلنخلة 

2، محل آقم 2 - 14111 لقناطرة 

يملغرب.

حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.33241

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

2121)تقرآ حل) 31)غشت) يملؤآخ في)

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت)

مبلغ) (BUKENCHA يلشريك يلوحاد)

وعنوين) دآهم  (111.111 آأس الها)

شاآع مح د) (463 مقرها يإلجت اعي)

يلخامس،)إقامة يلنخلة)2،)محل آقم)

2 - 14111)لقناطرة يملغرب فتاجة ل)

:)سحب يلت1راص.

 463 ب) يلتصفاة  مقر  حدد  و 

شاآع مح د يلخامس،)إقامة يلنخلة)

يلقناطرة) (14111  -  2 محل آقم) (،2

يملغرب.)

و عين:

يلساد)ة))رالد عاللي و عنويفه)ي))

و) يلخامس  زيوية شاآع مح د  (461

 3 يلنخلة) يقامة  زآع  أبي  يبن  زفقة 

يملغرب) يلقناطرة  (14111  1 شقة)

ك صفي))ة))للشركة.

يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (

يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 

تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 

يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)

إقامة) شاآع مح د يلخامس،) (463  :

يلنخلة)2،)محل آقم)2)-)يلقناطرة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 28 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

شتن10)2121)تحت آقم)88465.

263I

QUALIFID

ALKALOG
شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد
حل شركة

QUALIFID
 ANGL RUES MED QORRIE 14
 ET(M82, RCE(MIMOSAS 14

 ANGL RUES MED QORRIE ET
 M82, RCE(MIMOSAS، 14000،

KENITRA MAROC
ALKALOG شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد
)في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي 463، 
زيوية شاآع مح د يلخامس وزفقة 

يبن يبي زآع، إقامة يلنخلة - 14111 
يلقناطرة يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.31183
يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
2121)تقرآ حل) 31)غشت) يملؤآخ في)
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت)
مبلغ) (ALKALOG يلوحاد) يلشريك 
وعنوين) دآهم  (111.111 آأس الها)
شاآع) زيوية  (،463 يإلجت اعي) مقرها 
مح د يلخامس وزفقة يبن يبي زآع،)
يلقناطرة) (14111 (- يلنخلة) إقامة 

يملغرب فتاجة ل):)أسباب شخصاة.
(،463 ب) يلتصفاة  مقر  حدد  و 
وزفقة) يلخامس  مح د  شاآع  زيوية 
يبن يبي زآع،)إقامة يلنخلة)-)14111 

يلقناطرة يملغرب.)
و عين:

يلساد)ة))رالد عاللي و عنويفه)ي))
يلخامس) مح د  شاآع  زيوية  (،461
يلنخلة) إقامة  زآع،) يبي  يبن  وزفقة 
يلقناطرة يملغرب) (14111  1 شقة) (3

ك صفي))ة))للشركة.
وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)
محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 
يملخابرة و محل تبلاغ يلعقود و يلوثائق)
يملتعلقة بالتصفاة):)463،)زيوية شاآع)
مح د يلخامس وزفقة يبن يبي زآع،)

إقامة يلنخلة)-)يلقناطرة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 28 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

شتن10)2121)تحت آقم)88467.
264I

QUALIFID

MOULINS DU PORT
إعالن متعدد يلقريآيت

QUALIFID
 ANGL RUES MED QORRIE 14
 ET(M82, RCE(MIMOSAS 14

 ANGL RUES MED QORRIE ET
 M82, RCE(MIMOSAS، 14000،

KENITRA MAROC
MOULINS DU PORT »شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة«
وعنوين مقرها يالجت اعي: 14، 
يملنطقة يلصناعاة - يلساكناة - 

14111 يلقناطرة يملغرب.
»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 
.25799

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
تم يتخاذ) (2121 يوفاو) (28 يملؤآخ في)

يلقريآيت يلتالاة:)
يلشركة:) آأس ال  زيادة  آقم  قريآ 
زيادة) يلذي ينص على مايلي:)1.)
آأس يملال لي1تف  من)4.600.000،00 
دآهم) (8.100.000،00 إلى) دآهم 
ب بلغ)3.500.000،00)دآهم ب وجب)
تجاه) يلشركة  عقدتها  دين  يتفاقاة 
ح يش) لطفي  يلساد  يلشركاء:)
ويلسادة هناء)ح و طهرة ويلساد طه)
م  حصصهم) يتناسب  ب ا  وفا.) أبو 
بشرط تخفاض آأس) في آأس يملال،)

يملال.
قريآ آقم رفض آأس ال يلشركة:)

يلذي ينص على مايلي:)2. 
تخفاض آأس يملال يلذي ت ت زيادته)
ب بلغ) دآهم،) (8.100.000،00 إلى)
أجل) من  دآهم  (3.500.000،00
دآهم) (4.600.000،00 إلى) إعادته 
يملسجلة) يلخسائر  عن  كتعويض 
ب ا) ّلك  و) (31/12/2121 بتاآيخ:)
يتناسب م  مشاآكة يلشركاء):)يلساد)
ح و) ويلسادة هناء) لطفي ح يش،)
في آأس) ويلساد طه أبو وفا،) طهرة،)

يملال.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)

ال تغاي1

بند آقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)

ال تغاي1

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 27 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

شتن10)2121)تحت آقم)88431.

265I

QUALIFID

 SUPER SERVICE PARA 

MEDICALE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

QUALIFID

 ANGL RUES MED QORRIE 14

 ET(M82, RCE(MIMOSAS 14

 ANGL RUES MED QORRIE ET

 M82, RCE(MIMOSAS، 14000،

KENITRA MAROC

 SUPER SERVICE PARA 

MEDICALE شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة)في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي 99 بلوك 

ك أوالد يوجاه - 14111 يلقناطرة 

يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.35875

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تقرآ) (2121 يوفاو) (21 في) يملؤآخ 

يملسؤولاة) ذيت  شركة  حل 

 SUPER SERVICE PARA يملحدودة)

 11.111 مبلغ آأس الها) (MEDICALE

يإلجت اعي) مقرها  وعنوين  دآهم 

 14111 (- يوجاه) أوالد  بلوك ك  (99

أسباب) (: يلقناطرة يملغرب فتاجة ل)

شخصاة.

و حدد مقر يلتصفاة ب)99)بلوك)

يلقناطرة) (14111 (- يوجاه) أوالد  ك 

يملغرب.)

و عين:
جعاوي كري ة   يلساد)ة))

)و عنويفه)ي))99)بلوك ك أوالد يوجاه)

ك صفي) يملغرب  يلقناطرة  (14111

)ة))للشركة.

يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (

يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 

تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 

يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)

: 99)بلوك ك أوالد يوجاه)-)يلقناطرة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 27 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

يولاوز)2121)تحت آقم)86746.

266I

fudben

FRIO RAPID SARL AU شركة
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

fudben

-71شاآع يملسي1ة يلناظوآ، 62111، 

يلناظوآ يملغرب

 FRIO RAPID SARL AU شركة

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي دويآ 
بوهروة بوعرك - 62123 يلناظوآ 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

22967

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (12

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

شركة) (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

.FRIO RAPID SARL AU

-يفجاز) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
للغي1) يلبضائ   فقل  ع لاات  ج ا  

على يلصعاد يلوطني و يلدولي.
-يفجاز ع لاة يلتصدير ويإلستي1يد..
دويآ) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلناظوآ) (62123 (- بوعرك) بوهروة 

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 51.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (511 (: بي1و شرف) يلساد 

بقا ة)111)دآهم للحصة.
بقا ة) (111 (: بي1و شرف) يلساد 

51.111)دآهم.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
حي) بي1و شرف عنويفه)ي)) يلساد 
يلناظوآ) (62123 بوعرك) بوهروة 

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
حي) بي1و شرف عنويفه)ي)) يلساد 
يلناظوآ) (62123 بوعرك) بوهروة 

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 18 بتاآيخ) بالناضوآ  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)4177.

267I

ASMAA MEDIA GROUP

TRANS TOURDI
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شاآع صهاب يلرومي بلوك 39 يلرقم 

21 يل10فو�سي يلباضاء، 21111، 
يلباضاء يملغرب

TRANS TOURDI شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي يمل 3 
زفقة 21 آقم 13 سادي يل10فو�سي - 

21111 يلديآيلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

174947

في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2117 فوف10) (26

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 TRANS(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.TOURDI

فقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبضائ .

 3 يمل) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
(- 13)سادي يل10فو�سي) آقم) (21 زفقة)

21111)يلديآيلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد يملصطفى يبن يلتومي):)51 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

51)حصة) (: يلساد ك ال يدآي�سي)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلتومي) يبن  يملصطفى  يلساد 
آقم) (7 زفقة) (2 حي يملسي1ة) عنويفه)ي))

12 21111)يلديآيلباضاء)يملغرب.

عنويفه)ي)) يدآي�سي  ك ال  يلساد 
 21111  6 آقم) (16 حي سعادة زفقة)

يلديآيلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلتومي) يبن  يملصطفى  يلساد 
آقم) (7 زفقة) (2 حي يملسي1ة) عنويفه)ي))

12 21111)يلديآيلباضاء)يملغرب

عنويفه)ي)) يدآي�سي  ك ال  يلساد 
 21111  6 آقم) (16 حي سعادة زفقة)

يلديآيلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية بالديآ يلباضاء)بتاآيخ)-)تحت)
آقم)-.

268I
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QUALIFID

FAYSSAL METAL
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
توسا  نشاط يلشركة)

QUALIFID

 ANGL RUES MED QORRIE 14

 ET(M82, RCE(MIMOSAS 14

 ANGL RUES MED QORRIE ET

 M82, RCE(MIMOSAS، 14000،

KENITRA MAROC

FAYSSAL METAL شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يالجت اعي تجزئة 

بي1 آيمي جنوب، قطاع آقم 1311 - 

14111 يلقناطرة يملغرب.

توسا  نشاط يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.45311

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

ت ت) (2121 ف10يير) (11 في) يملؤآخ 

نشاط) إلى  يلتالاة  يألنشطة  إضافة 

يلشركة يلحالي):

يلبضائ  لحساب يلشركة) فقل  (-

ولحساب يلغي1..

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة بالقناطرة بتاآيخ)13)ف10يير)

2121)تحت آقم)74242.

269I

nameCM

nameCM
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

nameCM

 rue(al(houdhoud(etage 1، 81

20330، casablanca(maroc

nameCM شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 81 زفقة 

يلهدهد يلطابق يألول 21331 يلديآ 

يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

51588135

في) مؤآخ  موثق  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (12

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.nameCM

تاجر) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

أو) يلويب  مويق   وتص ام  ودآيسة 

غي1ها.

زفقة) (81 (: عنوين يملقر يالجت اعي)

يلديآ) (21331 يلهدهد يلطابق يألول)

يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

زكاآي) يلحكام  عبد  يلساد 

تجزئة) (11 يلفرح) حي  عنويفه)ي))

سطات) (28111  66 آقم) يلشاوية 

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

زكاآي) يلحكام  عبد  يلساد 

تجزئة) (11 يلفرح) حي  عنويفه)ي))

سطات) (28111  66 آقم) يلشاوية 

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 17 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)-.

271I

Virtual space international

AYCI GROUP
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تفويت حصص

Virtual space international
 BD(zerktouni 6 ème(etage ، 46

20100، Casablanca(Maroc
AYCI GROUP شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي محل 4 
 E ع اآه آقم 45س حي يلثقافه زون
شاآع مح د يلخامس سال يلجديده 

سال - 21151 سال يملغرب.
تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي -.
يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
ت ت) (2121 يولاوز) (13 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
تفويت يلساد))ة))بوشعاب غالمي)
أصل) من  يجت اعاة  حصة  (111
)ة))سعاد) 111)حصة لفائدة يلساد)
أكتولر) (26 بتاآيخ) يلعلوي  يلحسني 

.2121
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
أكتولر) (26 بتاآيخ) بسال  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)37664.
271I

LE PUBLICATEUR LEGAL

MISTERWOK
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
يلتجزئة 6 يلزفقة 51 آقم 8 ق.ج 

يلديآ يلباظاء يلتجزئة 6 يلزفقة 51 
آقم 8 ق.ج يلديآ يلباظاء، 21451، 

يلديآ يلباظاء يملغرب
MISTERWOK شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 265شاآع 
يلزآقطون ي يلطابق 9 آقم 92 - 

21111 يلديآ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

.518775

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (16

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MISTERWOK

مطعم) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

لبا  يملويد يملستهلكة بعين يملكان يو)

يملنقولة وكذلك مقهى.

عنوين يملقر يالجت اعي):)265شاآع)
 -  92 آقم) (9 يلطابق) ي  يلزآقطون 

21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

لساد) ي

 T E R R Y, G U E R F I , C L A U D E

 111 حصة بقا ة) (THOREL : 411

دآهم للحصة.

يلساد س ي1 حديش):)411)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

 211 (: وشاني) يلنبي  عبد  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد عبد يلنبي وشاني عنويفه)ي))

حي يلسعادة زفقة سادي يمباآك آقم)

6 21111)يحفي1 يملغرب.

عنويفه)ي)) حديش  س ي1  يلساد 

تنغي1) (21111 تغزوت) يقديم  دويآ 

يملغرب.

 TERRY, يلساد)

 GUERFI,CLAUDE( THOREL

 rue du mur 28111  11 عنويفه)ي))

dreeux 15111 dreux)فرنسا.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
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 TERRY, يلساد)
 GUERFI,CLAUDE( THOREL
 rue du mur 28111  11 عنويفه)ي))

dreeux 15111 dreux)فرنسا
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 18 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)518775.
272I

PLATINIUM MANAGEMENT

 BEAUTE PORTUGAISE SARL
AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

PLATINIUM MANAGEMENT
 Angle rue Tarfaya et My Ali chrif
 3ème(étage(N°19 VN ، 50000،

Meknes Maroc
 BEAUTE PORTUGAISE SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 8 

إقامة أي ن ع اآة 39 ديوآ يلسالم - 
51151 مكناس يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
54537

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (27
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
.BEAUTE PORTUGAISE SARL AU
غرض يلشركة بإيجاز):)إستي1يد و)
تصدير مستحضريت و آالت يلتج ال)
-)تجاآة مستحضريت و آالت يلتج ال.

 8 آقم) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
39)ديوآ يلسالم)-) إقامة أي ن ع اآة)

51151)مكناس يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد جويو آيكاآدو لا وس دي)

 111 بقا ة) حصة  (1.111 (: سوسا)

دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

لا وس) آيكاآدو  جويو  يلساد 

إقامة أبو عام) دي سوسا عنويفه)ي))

يلجيش) شاآع  ألف  بلوك  (1 يلشقة)

يمللكي م ج)51111)مكناس يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

لا وس) آيكاآدو  جويو  يلساد 

إقامة أبو عام) دي سوسا عنويفه)ي))

يلجيش) شاآع  ألف  بلوك  (1 يلشقة)

يمللكي م ج)51111)مكناس يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (26 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4595.

273I

ste al moustakbal conseil

BENYAHIA SOUISSI
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil

 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11

bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc

BENYAHIA SOUISSI شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 32 
زفقة 218 عين قادوس حي يملصلى 

فاس. فاس 31111 فاس يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

69893

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (27

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.BENYAHIA SOUISSI

بقالة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

بالج لة)

يلفالحاة) يملنتوجات  في  يلتجاآة 

بالج لة)

و) يلغذيئاة  يملنتوجات  توزي  

يلفالحاة بالج لة)
 32 آقم) (: عنوين يملقر يالجت اعي)
يملصلى) حي  قادوس  عين  (218 زفقة)

فاس.)فاس)31111)فاس يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد عبد يلحكام بناحيى):)511 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلساد بالل عبد يلباسط سوي�سي)

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (251  :

للحصة.

يلساد معاد صادق سوي�سي):)251 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

بناحيى) يلحكام  عبد  يلساد 

عنويفه)ي))تجزئة يلرياض شاآع يلبحر)

 31171 43)يلن1جس فاس) يملات آقم)

فاس يملغرب.

يلساد بالل عبد يلباسط سوي�سي)

 221 آقم) وهرين  شاآع  عنويفه)ي))

يلزهوآ)1)فاس)31111)فاس يملغرب.

سوي�سي) صادق  معاد  يلساد 

 221 آقم) وهرين  شاآع  عنويفه)ي))

يلزهوآ)1)فاس)31111)فاس يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

بناحيى) يلحكام  عبد  يلساد 

عنويفه)ي))تجزئة يلرياض شاآع يلبحر)

 31171 43)يلن1جس فاس) يملات آقم)

فاس يملغرب).

يلساد بالل عبد يلباسط سوي�سي)
 221 آقم) وهرين  شاآع  عنويفه)ي))

يلزهوآ)1)فاس)31111)فاس يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (21 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4623.

274I

WINIUM Expert1ويناوم إكسبي

RIAD 191
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

قفل يلتصفاة

WINIUM Expert1ويناوم إكسبي
آقم 11 مبنى تاشفين فهج يعقوب 
يملريني جاليز، 41121، مريكش 

يملغرب
RIAD 191 شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي : 191 

دآب يلعرصة سادي أيوب - 41111 
مريكش يملغرب.
قفل يلتصفاة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
.11319

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تقرآ حل) 17)شتن10) يملؤآخ في)
يملسؤولاة) ذيت  شركة  (RIAD 191
 11.111 آأس الها) مبلغ  يملحدودة 
 191 دآهم وعنوين مقرها يإلجت اعي)
 41111 دآب يلعرصة سادي أيوب)-)
كوفاد) ألزمة  فتاجة  يملغرب  مريكش 

19
و عين:

و) لوفنجر  كريستين  يلساد)ة))
عنويفه)ي))6)دآب سادي عبد يلويس )
حي بن صالح)41111)مريكش يملغرب)

ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)
 191 وفي) (2121 شتن10) (17 بتاآيخ)
 41111 دآب يلعرصة سادي أيوب)-)

مريكش يملغرب.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (18 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128367.

275I
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LEADER FINANCE

N R Z IMPORTEREN
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER(ETAGE(APPT(N° 2

 IMM 520 AL(MANAR

 OPERATION(CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

N R Z IMPORTEREN شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي أوالد 
يمطاع يوزكاطا أمزميز يلحوز 

مريكش - 41111 مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

119547

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (14

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 N R Z(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.IMPORTEREN

تس ين) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلعجول.

أوالد) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

يمطاع يوزكاطا أمزميز يلحوز مريكش)

- 41111)مريكش يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: آشاد) يلساعي  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) آشاد  يلساعي  يلساد 

 3651 بلجاكا) صطوكم  دلسين 

دلسين صطوكم بلجاكا.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) آشاد  يلساعي  يلساد 

 3651 بلجاكا) صطوكم  دلسين 

دلسين صطوكم بلجاكا

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (18 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128624.

276I

RIVE DROITE CONSULTING

BINSSOLYA
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING

 RES VERTE AV MED V 114

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER

MAROC

BINSSOLYA شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي إقامة 
زينب، شاآع ديلاا آقم 17 - 91111 

طنجة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

111119

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2119 أكتولر) (18

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.BINSSOLYA

غرض يلشركة بإيجاز):)

يألمالك) وكريء) وشريء) با   (

يلعقاآية)؛

يلعقاآية) يألمالك  تساي1 

ويلصفقات ويملعامالت يلتجاآية)؛

يإلنعاش يلعقاآي)؛

يلع لاات) ج ا   عام،) وبشكل 

ويلعقاآية،) باملنقوالت،) يملتعلقة 

ويلتجاآية،) ويلصناعاة،) ويملالاة،)

يملرتبطة بشكل مباشر أو غي1 مباشر،)

يلع لاات) بإحدى  جزئاا،) أو  كلاا 

شأنها) من  يلتي  أو  أعاله،) يملذكوآة 

تطوآنشاط) أو  تشج   أو  تسهل  أن 

يلشركة.

إقامة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 91111  -  17 شاآع ديلاا آقم) زينب،)

طنجة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (41 (: يلساد بنعلي لحسن)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

أويس) سلا ان  حسام  يلساد 

دآهم) (111 41)حصة بقا ة) (: أوقلة)

للحصة.

حصة) (21 (: فـادية بنعلي) يلسادة 

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) لحسن  بنعلي  يلساد 

يملغرب)91111)طنجة يملغرب.

أويس) سلا ان  حسام  يلساد 

 91111 يملغرب) عنويفه)ي)) أوقلة 

طنجة يملغرب.

عنويفه)ي)) بنعلي  فـادية  يلسادة 

يملغرب)91111)طنجة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) لحسن  بنعلي  يلساد 

يملغرب)91111)طنجة يملغرب

أويس) سلا ان  حسام  يلساد 

 91111 يملغرب) عنويفه)ي)) أوقلة 

طنجة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (18 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2119)تحت آقم)6956.

277I

Virtual space international

AZIR PROF MED
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

Virtual space international

 BD(zerktouni 6 ème(etage ، 46

20100، Casablanca(Maroc

AZIR PROF MED شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة)في طوآ 

يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي دويآ والد 

ديود يلغرلاه بن عباد ديآ بوعزه 

يلديآ يلباضاء - 21151 يلديآ 

يلباضاء يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.498871

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تقرآ) (2121 أكتولر) (11 في) يملؤآخ 

حل شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)

آأس الها) مبلغ  (AZIR PROF MED

مقرها) وعنوين  دآهم  (111.111

يلغرلاه) ديود  والد  دويآ  يإلجت اعي 

(- بن عباد ديآ بوعزه يلديآ يلباضاء)

يلديآ يلباضاء)يملغرب فتاجة) (21151

ل):)عدم وجود مديرال للشركه.

و حدد مقر يلتصفاة ب دويآ والد)

ديود يلغرلاه بن يباد ديآ بوعزه يلديآ)

يلباضاء) يلديآ  (21151 (- يلباضاء)

يملغرب.)

و عين:
يلرحاوي عادل   يلساد)ة))

 21151 يلباضاء) يلديآ  و عنويفه)ي)) (

)ة)) ك صفي) يملغرب  يلباضاء) يلديآ 

للشركة.

يلزمريني مح د   يلساد)ة))

 21151 يلباضاء) يلديآ  و عنويفه)ي)) (

)ة)) ك صفي) يملغرب  يلباضاء) يلديآ 

للشركة.

وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)

محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 

و) يلعقود  تبلاغ  محل  و  يملخابرة 

يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)-
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باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 26 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797658.
278I

E COMPTA

AUTO EURO PLUS
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

E COMPTA
5 زفقة ديكس ود ، يلطابق يألول ، 
آقم 2 ، بنجدية، يلديآ يلباضاء. ، 

21121، يلديآ يلباضاء يملغرب
AUTO EURO PLUS شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 5 زفقة 
ديكس ود ، يلطابق يألول ، آقم 2 
، بنجدية - 21111 يلديآ يلباضاء 

يملغرب.
تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.518757

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 أكتولر) (13 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
هشام يملسريآ) )ة)) تفويت يلساد)
أصل) من  يجت اعاة  حصة  (511
)ة))ح اد) 511)حصة لفائدة يلساد)

يل10فيشا بتاآيخ)13)أكتولر)2121.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
 26 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797659.
279I

Fimargic

IBAS TRAVAUX
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

آف  آأس ال يلشركة

Fimargic
 Av(med 5 cafe(verdore ، 23000،

Beni mellal Maroc
 ibas travaux

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي : حي يلنصر 
شاآع 5 آقم 25 بني مالل حي يلنصر 
شاآع 5 آقم 25 بني مالل 23111 بني 

مالل يملغرب.

آف  آأس ال يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.6775

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تم) (2119 غشت) (11 في) يملؤآخ 
قدآه) ب بلغ  يلشركة  آأس ال  آف  

 99.111« أي من) دآهم«) (411.111«

عن) دآهم«) (511.111« إلى) دآهم«)

أو) فقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عاناة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة ببني مالل بتاآيخ)23)غشت)

2119)تحت آقم)635.

281I

chaab events

chaab events SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

chaab events

يلشعب يفنت

شاآع موالي يدآيس يألول آقم 18 

يلديآ يلباضاء يملغرب

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة في 

طوآ يلتصفاة

chaab events

يلشعب يفنت

وعنوين مقرها يالجت اعي شاآع 

موالي يدآيس يألول آقم 18 

يلديآيلباضاء يملغرب

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.388163

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

2121)تقرآ حل) 14)شتن10) يملؤآخ في)

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
مبلغ) يملغرب  يلباضاء) (18 آقم)
وعنوين) دآهم  (111.111 آأس الها)

مقرها يالجت اعي شاآع موالي يدآيس)

نشاط) أي  وجود  لعدم  فتاجة 
تجاآي

شاآع) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 

 18 آقم) يألول  يدآيس  موالي 

يلديآيلباضاء)يملغرب.

يلشعب) يونس  يلساد  عين   و 
يدآيس يألول) و عنويفه شاآع موالي 
يملغرب) يلديآيلباضاء) (18 آقم)

ك صفي))ة))للشركة
وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)
محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 
يلعقود) تبلاغ  محل  و   يملخابرة 

و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 15 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)795281
281I

ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEM

 ARTIFICIAL INTELLIGENCE
SYSTEM

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

 ARTIFICIAL INTELLIGENCE
SYSTEM

شركة ذيت مسؤولاة محدودة
 مقرها يإلجت اعي: مكتب 26 شاآع 

مرس يلسلطان يلشقة آقم 3 
يلطابق 1 يففا - يلديآ يلباضاء

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
516945

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يوفاو) (13
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة
 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

SYSTEM):)تس اة يلشركة
يل10مجة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلك باوتر) وأنشطة  ويالستشاآيت 

يألررى
عنوين يملقر يالجت اعي):)مكتب)26 
 3 شاآع مرس يلسلطان يلشقة آقم)

يلطابق)1)يففا)-)يلديآ يلباضاء
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي
(: يلسادة فاط ة يلريفعي يلزكاني)
211)حصة بقا ة)111)دآهم للحصة

 211 (: يلفتح) أبو  مح د  يلساد 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة

211)حصة) (: يلساد توفاق كادي)
بقا ة)111)دآهم للحصة

 211 (: بوقسام) محسن  يلساد 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة

 211 (: يغاد) رديجة  يلسادة 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة

ويلعائلاة) يلشخصاة  :يألس اء)
ومويطن مسي1ي يلشركة

يلسادة فاط ة يلريفعي يلزكاني)
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 15 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

يوفاو)2121 

282I

SAHEL CONSULTING

SOCIETE GUEJIM
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تفويت حصص

SAHEL CONSULTING
 avenue(idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI، 70000، LAAYOUNE
MAROC

SOCIETE GUEJIM شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي حي موالي 
آشاد يلشطر 1 بلوك 21 آقم 13 

71111 يلعاون يملغرب.
تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.26271

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
ت ت) (2121 أكتولر) (15 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
 511 )ة))حااة بهاا) تفويت يلساد)
 1.111 أصل) من  يجت اعاة  حصة 
حصة لفائدة يلساد))ة))بيبة شبوحة)

بتاآيخ)15)أكتولر)2121.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
25)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3277/2121.

283I
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BELGAZI ALI

CHIFAE AT HOME
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
توسا  نشاط يلشركة)

BELGAZI ALI
شاآع يمي1 موالي عبد هللا آقم 33 
- طبق 1 - آقم يملكتب 16 طنجة، 

91111، طنجة يملغرب
CHIFAE AT HOME شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يالجت اعي 15 شاآع 
يملضاق تجزئة يلنصر ز و محل 389 

طابق يالآ�سي شقة ج - 91111 
طنجة يملغرب.

توسا  نشاط يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.118359
يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
ت ت) (2121 شتن10) (21 في) يملؤآخ 
نشاط) إلى  يلتالاة  يألنشطة  إضافة 

يلشركة يلحالي):
-وساط يلرعاية يلطباة في يلعاادة)

وفي يملنزل.
-يستي1يد وتصدير ج ا  يملنتجات)

أو يلخدمات يلطباة بشكل عام.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
أكتولر) (13 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)246911.
284I

MOUMNI CONSULTING

YASMIN HOLIDAYS
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

MOUMNI CONSULTING
 LOT.AL(BAHR(AV. MOUSSA

 BNOU(NOUSSAIR(N° 8 M›DIQ
 M›DIQ، 93200، M›DIQ

MAROC
YASMIN HOLIDAYS شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي حي فم 

يلعلاق شاآع يلفريبي م ر 9 آقم 11 
يلطابق 1 آقم 1 يملضاق - 93211 

يملضاق يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

29893
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يوفاو) (23
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.YASMIN HOLIDAYS
وكالة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاآية وأشغال بناء)مختلفة.
فم) حي  (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 11 9)آقم) يلعلاق شاآع يلفريبي م ر)
 93211 (- يملضاق) (1 آقم) (1 يلطابق)

يملضاق يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: مح د) يلرفاقي  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
يلساد يررفي سعاد):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلرفاقي مح د عنويفه)ي)) يلساد 
يلقناطرة) زفقة  يلسفلى  كنديسة 
يلفنادق) (93211 يلفنادق) (38 آقم)

يملغرب.
يلساد يررفي سعاد عنويفه)ي))حي)
يملضاق) (21 يلقلعة شاآع يلنال م ر)

93211)يملضاق يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلرفاقي مح د عنويفه)ي)) يلساد 
كنديسة يلسفلى زفقة يلقناطرة آقم)
38)يلفنادق)93211)يلفنادق يملغرب
يلساد سعاد يررفي عنويفه)ي))حي)
يملضاق) (21 يلقلعة شاآع يلنال م ر)

93211)يملضاق يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يولاوز) (11 يالبتديئاة بتطوين بتاآيخ)

2121)تحت آقم)2265.
285I

CABINET BENISSA

 IHN TIMOUCH
INTERNATINAL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تفويت حصص

CABINET BENISSA
 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar ,127

 Résidence Al Andalouses
 Inzarane 3ème(étage(N°15-
 Tanger ، 900000، TANGER

MAROC
 IHN TIMOUCH INTERNATINAL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي حي يألمل 
زفقة يلفاطمي بن مالود آقم 142 

محل آقم 3, طنجة - 91111 طنجة 
يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.89931
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 يوفاو) (24 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
طا وش) )ة)) يلساد) تفويت 
يجت اعاة من) حصة  (111 ح دوني)
)ة)) حصة لفائدة يلساد) (111 أصل)
 24 بتاآيخ) يلعبدوني  يلرحام  عبد 

يوفاو)2121.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
يولاوز) (18 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)6366.
286I

THE RIGHT POINT

AQUASONDA
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تغاي1 نشاط يلشركة

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS(IMMEUBLE 49 ETAGE
 3 BUREAU(N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
AQUASONDA شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يالجت اعي 71 

يملنطقة يلصناعاة يلزهريء أولجا - 
21111 سال يملغرب.
تغاي1 نشاط يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.12485

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تم) (2121 يوفاو) (14 في) يملؤآخ 
»تحلال) من) يلشركة  نشاط  تغاي1 
يلجاوتقناة) للدآيسات  يلت1بة  وحفر 

ويلجاولوجاة ويلهادآوجاولوجاة
وت ثال) ويستي1يد  ولا   شريء)
مع ل) يملويد  لج ا   عامة  وتجاآة 
(، يملدفاة) أو  يلجاوتقناة  يلهندسة 

وبشكل عام أي معديت فقل
يلجاولوجاة) يلدآيسات 
ويلهادآوجاولوجاة) ويلجاوتقناة 

ويلبائاة
يلتدآيب ويلتطوير

وآالت) يلعامة  يألشغال  تأجي1 
يملعامل) ومعديت  يملدفاة  يلهندسة 

ويملعديت
ج ا ) (، عام) وبشكل  يلنقل 

يملركبات ذيت يملحركات
أو با  أو يستي1يد أي قط ) شريء)
غااآ أو أي مادة أو أي مادة يملعديت)
ويألدويت ويمللحقات ولصفة عامة كل)
ما يلزم للع ل يملخت10 يلجاوتقني أو)

يلهندسة يملدفاة
يالستحويذ على يملصالح ويملشاآكة)
بج ا  أشكالها في ج ا  يلشركات أو

يلشركات يلتي تم تأسيسها أو يلتي)
سيتم تأسيسها)،)سويء)كان لها غرض)
لهذه) ال  أم  بذلك  مرتبط  أو  مشابه 

يلشركة
تحلال وإفتاج مويد يلبناء

يلعقاآيت) ج ا   (، أعم) وبشكل 
ويملنقولة) ويلصناعاة  يلتجاآية 

ويلعقاآية
مرتبطة بشكل مباشر أو) (، مالاة)
غي1 مباشر باألشااء)يملذكوآة أعاله أو)
يحت ل أن تكون كذلك تعزيز يإلفجاز)
مشاآكة) أي  وكذلك  (، ويلتطوير)
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بأي) تحت  (، مباشرة) غي1  أو  مباشرة 
شكل من يألشكال)،)في يلشركات يلتي)
تسعى لتحقاق أهديف م اثلة أو ذيت)

صلة«)إلى)»يالستث اآ يلزآيعي
يلتنقاب عن يملويآد يملائاة ويلقاام)

بحفر بحثي
م اآسة أي فوع من يلثقافة
تصنا  يملنتجات يلزآيعاة

م اآسة يلت1باة
يملرتبطة) يلخدمات  يقت1يح 

بالسااحة يلزآيعاة
يلعقاآيت) ج ا   (، أعم) وبشكل 
ويملنقولة) ويلصناعاة  يلتجاآية 

ويلعقاآية
مرتبطة بشكل مباشر أو) (، مالاة)
غي1 مباشر باألشااء)يملذكوآة أعاله أو)
يحت ل أن تكون كذلك تعزيز يإلفجاز)
مشاآكة) أي  وكذلك  (، ويلتطوير)
بأي) تحت  (، مباشرة) غي1  أو  مباشرة 
شكل من يألشكال)،)في يلشركات يلتي)
تسعى لتحقاق أهديف م اثلة أو ذيت)

صلة«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (21 بتاآيخ) بسال  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)961.

287I

KARE ACCOUNTING

أوساكن
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

KARE ACCOUNTING
تقاط  شاآع عبد يملومن و شاآع 
يفويل A416 طابق 3 آقم 19 ، 
21142، يلديآ يلباضاء يملغرب

أوساكن شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم445 
شاآع عبديملومن ع اآة أ يلطابق 
يلخامس مكتب آقم 25 - 21142 

يلديآيلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

519437

في) مؤآخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (15
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

أوساكن.
غرض يلشركة بإيجاز):)يلتجاآة في)

يلعقاآ.
يلعقاآيت تساي1ها وكريءها) يقتناء)

جاهزة أو في طوآ يلبناء.
مالاة) مشاآكة  أي  عام  بشكل  و 
ذيت) عقاآية  أو  صناعاة  أو  تجاآية 
صلة مباشرة م  يلهدف أعاله أو أي)
هدف م اثل و ذلك ألجل تطوآها أو)
أيضا أي مشاآكة مباشرة) تحولها و 
أو غي1 مباشرة بأي شكل من يألشكال)
بالشركات يلتي تنتهج أهديف م اثلة)

آو ذيت صلة لتحقاق هذي يلهدف
آقم445  (: عنوين يملقر يالجت اعي)
يلطابق) أ  ع اآة  عبديملومن  شاآع 
 21142  -  25 آقم) مكتب  يلخامس 

يلديآيلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 91.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد فاصر بنع وآ):)311)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
يلساد عادل بنع وآ):)311)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
 311 (: يلزر اني) ح اد  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) بنع وآ  فاصر  يلساد 
آقم)11)مج   يألفدلس شاآع يدآيس)
يلديآيلباضاء) (21371 أففا) يلسالوي 

يملغرب.
عنويفه)ي)) بنع وآ  عادل  يلساد 
آقم)11)مج   يألفدلس شاآع يدآيس)
يلديآيلباضاء) (21371 أففا) يلسالوي 

يملغرب.

يلساد ح اد يلزر اني عنويفه)ي))
 N6 LOT LA REINE ALLEE DES
PARC 21371)يلديآيلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) بنع وآ  فاصر  يلساد 
آقم)11)مج   يألفدلس شاآع يدآيس)
يلديآيلباضاء) (21371 أففا) يلسالوي 

يملغرب
عنويفه)ي)) بنع وآ  عادل  يلساد 
آقم)11)مج   يألفدلس شاآع يدآيس)
يلديآيلباضاء) (21371 أففا) يلسالوي 

يملغرب
يلساد ح اد يلزر اني عنويفه)ي))
 N6 LOT LA REINE ALLEE DES

PARC 21371)يلديآيلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 14 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796561.
288I

SAGEST

YOM AGRICOLE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
YOM AGRICOLE شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي تعاوفاة 
يلخي1 شج  - 31111 فاس يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

69691
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 ف10يير) (12
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 YOM (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

.AGRICOLE

غرض يلشركة بإيجاز):)يالستغالل)
يلفالحي.

تعاوفاة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلخي1 شج )-)31111)فاس يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد معالل ياسين):)511)حصة)
بقا ة)111)دآهم للحصة.

 511 (: يومو�سي) يليزيد  يلساد 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) ياسين  معالل  يلساد 
6)زفقة بافاما طابق يالول طريق) فاال)

يي وزيآ)31111)فاس يملغرب.
عنويفه)ي)) يومو�سي  يليزيد  يلساد 
 12 زيوية يح د شوقي وملالاة شقة)

41111)يلقناطرة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) ياسين  معالل  يلساد 
6)زفقة بافاما طابق يالول طريق) فاال)

يي وزيآ)31111)فاس يملغرب
عنويفه)ي)) يومو�سي  يليزيد  يلساد 
 12 زيوية يح د شوقي وملالاة شقة)

14111)يلقناطرة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
شتن10) (31 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4314.
289I

دفاا صوجام

STE OUMZAHI SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

دفاا صوجام
261 شاآع عبد يملومن يلطابق 

يألول آقم 3 يلديآيلباضاء ، 2122، 
يلديآيلباضاء يملغرب

STE OUMZAHI SARL شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي طريق 
أزموآ، ط اآيس 3، بن عباد، 

ديآلوعزة ، يلديآيلباضاء - 2122 
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يلديآيلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

521181

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (21

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.OUMZAHI SARL

(+ مطعم) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلوجبات يلسربعة.

طريق) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

عباد،) بن  (،3 ط اآيس) أزموآ،)

 2122 (- يلديآيلباضاء) (، ديآلوعزة)

يلديآيلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلسادة فتاحة زيهر):)511)بقا ة)

111)دآهم.

 511 (: أومزيل) يلهاشمي  يلساد 

بقا ة)111)دآهم.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) زيهر  فتاحة  يلسادة 

كاتينو) ج9أ1س4) دوالفوفدير  (،269

كندي.

يلساد يلهاشمي أومزيل عنويفه)ي))

كاتينو) ج9أ1س4) دوالفوفدير  (،269

كندي.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) زيهر  فتاحة  يلسادة 

كاتينو) ج9أ1س4) دوالفوفدير  (،269

كندي)

يلساد يلهاشمي أومزيل عنويفه)ي))

كاتينو) ج9أ1س4) دوالفوفدير  (،269

كندي.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 26 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797586.

291I

FLASH ECONOMIE

MEUBLUNIQUE 
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 MEUBLUNIQUE شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي زآديل 
يلغرلاة بوقنادل - 11111 سال 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
33453

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 ماآس) (11
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MEUBLUNIQUE
أع ال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
من) إنشائاة  أع ال  أو  متنوعة 

يلخشب ويألملناوم.
زآديل) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
سال) (11111 (- بوقنادل) يلغرلاة 

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: حسن) بوساف  يلساد 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد بوساف حسن عنويفه)ي))
 11111 دويآ زآديل يلغرلاة بوقنادل)

سال يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد بوساف حسن عنويفه)ي))
 11111 دويآ زآديل يلغرلاة بوقنادل)

سال يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أبريل) (22 بتاآيخ) بسال  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)36435.

291I

FLASH ECONOMIE

PHARMACIE L’INDEX
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

PHARMACIE L’INDEX شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي يلقطب 

يلحضري يلنويصر يملنطقة 
 EA37 - 20000 يالقتصادية تجزئة

يلديآ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
519895

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (13
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.PHARMACIE L’INDEX
غرض يلشركة بإيجاز):)صادلاة.

(: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يملنطقة) يلنويصر  يلحضري  يلقطب 
 EA37 - 21111 يالقتصادية تجزئة)

يلديآ يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: يملغالي) ح زة  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) يملغالي  ح زة  يلساد 
يلوحدة) حي  (83 آقم) يلسويلم  زفقة 

يلقرية)11111)سال يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) يملغالي  ح زة  يلساد 
يلوحدة) حي  (83 آقم) يلسويلم  زفقة 

يلقرية)11111)سال يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 22 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797267.
292I

FLASH ECONOMIE

M.D.S.A IMMO
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

M.D.S.A IMMO
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
مقرها يإلجت اعي: 265 شاآع 

يلزآقطوني يلطابق 9 آقم 92 - يلديآ 
يلباضاء

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
518523

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (28
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة):
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ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد
 M.D.S.A يلشركة:) تس اة 

IMMO
غرض يلشركة بإيجاز:

وآل ا) وإديآة  وتشغال  يقتناء)
إعادة با  ج ا  يمل تلكات ويلحقوق)

يملنقولة وغي1 يملنقولة)؛
 265 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
شاآع يلزآقطوني يلطابق)9)آقم)92 - 

يلديآ يلباضاء
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة
 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي
 111 (: يلساخي) يلزهرة  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة
يلساد دويجي س ي1 مهدي

باملركز) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلباضاء) بالديآ  لالستث اآ  يلجهوي 
آقم) تحت  (2121 أكتولر) (16 بتاآيخ)

يلسجل يلتجاآي)518523

293I

fiduciaireborjcompta

إد ستاتو
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

fiduciaireborjcompta
 n98 ter(rue(de(fes(qi(agadir ،

80000، AGADIR(MAROC
إد ستاتو شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي زيوية 

شاآع موزيآت و ب د د أففا إقامة لو 
باتي باآيديس يلطابق يلساب  يلديآ 
يلباضاء - 21113 يلديآ يلباضاء 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

519637

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (17

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

إد) (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

ستاتو.

تص ام) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ويملشاآي ) يملخططات  وآسم 

يملع اآية.
زيوية) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

شاآع موزيآت و ب د د أففا إقامة لو)

يلديآ) يلساب   يلطابق  باآيديس  باتي 

يلباضاء) يلديآ  (21113 (- يلباضاء)

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلعلوي) يملح دي  مح د  يلساد 

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (511  :

للحصة.

 511 (: تاتاافا) الباتافا  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلعلوي) يملح دي  مح د  يلساد 

بالو س تي لاوفاآد) (6387 عنويفه)ي))

 21451 كندي) (h1 p1 موفت1يال)

موفت1يال كندي.

يلسادة الباتافا تاتاافا عنويفه)ي))

 h1(6387)بالو س تي لاوفاآد موفت1يال

p1)كندي)21451)موفت1يال كندي.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلعلوي) يملح دي  مح د  يلساد 

بالو س تي لاوفاآد) (6387 عنويفه)ي))

 21451 كندي) (h1 p1 موفت1يال)

موفت1يال كندي

يلسادة الباتافا تاتاافا عنويفه)ي))

 h1(6387)بالو س تي لاوفاآد موفت1يال

p1)كندي)21451)موفت1يال كندي.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 18 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796888.
294I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

TRANS MANARAT FES
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC(N°14 RESIDENCE(ATLAS
 RUE 12 OMAR(BENJELLOUN
ATLAS(FES. ، 30000، فاس يملغرب
TRANS MANARAT FES شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 4 

بلوك R1 حي يلنسام يملسي1ة فاس - 
31131 فاس يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
69933

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (18
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 TRANS(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

. MANARAT FES
غرض يلشركة بإيجاز):)-)مقاولة في)

فقل يلبضائ  بالسااآيت.
 4 آقم) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
(- R1)حي يلنسام يملسي1ة فاس) بلوك)

31131)فاس يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد يلتجاني جبوآ):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
 511 (: يلقاسمي) يدآيس  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) جبوآ  يلتجاني  يلساد 
يملسي1ة) يلنسام  حي  آ  بلوك  (4 آقم)

فاس)31131)فاس يملغرب.
يلساد يدآيس يلقاسمي عنويفه)ي))
دويآ يلداللحة قاادة موالي بوسلهام)
سوق) (14312 يلغرب) يآبعاء) سوق 

يالآبعاء)يلغرب يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) جبوآ  يلتجاني  يلساد 
يملسي1ة) يلنسام  حي  آ  بلوك  (4 آقم)

فاس)31131)فاس يملغرب
يلساد يدآيس يلقاسمي عنويفه)ي))
دويآ يلداللحة قاادة موالي بوسلهام)
سوق) (14312 يلغرب) يآبعاء) سوق 

يالآبعاء)يلغرب يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (22 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4667.

295I

فاكاماد

 STE DIRECT ONDERWEG
SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

فاكاماد
3، شاآع يلوحدة يلطابق يألول آقم 1 

، 93111، تطوين يملغرب
 STE DIRECT ONDERWEG SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي يلرزيني 

3 يلطابق يألآ�سي بئ1 يلهاني بوجريح 
يلسفلي تطوين 93111 تطوين 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

31417
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
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عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.DIRECT ONDERWEG SARL

غرض يلشركة بإيجاز):)

كريء)يلسااآيت بدون سائق.

يلرزيني) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

يلطابق يألآ�سي بئ1 يلهاني بوجريح) (3

تطوين) (93111 تطوين) يلسفلي 

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد مح د أبريآي):)331)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلساد عبد يلرزيق يلجاا�سي):)341 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلساد آشاد مح ود):)331)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) أبريآي  مح د  يلساد 

 41 آقم) يلنغم  يلخريز  بشاآع مح د 

تطوين)93111)تطوين يملغرب.

يلجاا�سي) يلرزيق  عبد  يلساد 

دوينالن) دير  فان  أجناس  عنويفه)ي))

هولندي) ييندهوفن  آقم65623)

11111)ييندهوفن هولندي.

عنويفه)ي)) مح ود  آشاد  يلساد 

ييندهوفن) (VA  5641 (,5 آدفباد)

هولندي)11111)ييندهوفن هولندي.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلسادة إي ان يلجادي عنويفه)ي))

 2 ط) (15 إقامة يملجد) يلديآ يلباضاء)

آقم)5)تطوين)39111)تطوين ملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (18 يالبتديئاة بتطوين بتاآيخ)

2121)تحت آقم)611-21.

296I

FESCONE

H-ENERGIES
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FESCONE

 RUE(NATIONALE ، 20300، 51

CASABLANCA MAROC

H-ENERGIES شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي زفقة 

سوماة إقامة شهرزيد 3 يلطابق 

يلخامس آقم 22 يلنخال - 21111 

MAROC يلديآ يلباضاء

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

513373

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 ماي) (15

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

. H-ENERGIES

بائ ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملحروقات بالتقساط.

زفقة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

يلطابق) (3 شهرزيد) إقامة  سوماة 

 21111 (- يلنخال) (22 يلخامس آقم)

.MAROC(يلديآ يلباضاء

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: عفاف) عدفان  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) عفاف  عدفان  يلساد 

 BINNENDOR 75711 L J XXXX

.HELMOND BAYS-BAS

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) عفاف  عدفان  يلساد 

 BINNENDOR 75711 L J XXXX

HELMOND BAYS-BAS

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 19 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

ماي)2121)تحت آقم)778831.

297I

jamal ait hommad

نينو تراد
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

jamal ait hommad

 lascam(residence(yassir(br(nr 5

 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC

فينو تريد شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي جوهرة 
آقم 719 سادي قاسم 16111 

سادي قاسم مغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

28989

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (26

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

فينو) (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

تريد.

مقاولة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يالشغال يملختلفة.

حي) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
قاسم) سادي  (719 آقم) جوهرة 

16111)سادي قاسم مغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
(: يلحر�سي) يلرزيق  عبد  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.111

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلحر�سي) يلرزيق  عبد  يلساد 
يلشبافات) يضريد  دويآ  عنويفه)ي))

زيريآة)16111)سادي قاسم مغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلحر�سي) يلرزيق  عبد  يلساد 
يلشبافات) يضريد  دويآ  عنويفه)ي))

زيريآة)16111)سادي قاسم مغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 25 يالبتديئاة بسادي قاسم بتاآيخ)

أكتولر)2121)تحت آقم)-.

298I

G.MAO.CCF

STE MBHA TRAVAUX
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
آف  آأس ال يلشركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE MBHA TRAVAUX شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 94 

شاآع يلبحر يملات حي يلرياض طريق 
صفرو فاس آقم 94 شاآع يلبحر 

يملات حي يلرياض طريق صفرو فاس 
31111 فاس يملغرب.
آف  آأس ال يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.61389
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يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

تم) (2121 غشت) (31 في) يملؤآخ 

قدآه) ب بلغ  يلشركة  آأس ال  آف  

»911.111)دآهم«)أي من)»111.111 

عن) دآهم«) (1.111.111« إلى) دآهم«)

إدماج يحتااطي أو أآلاح أو) (: طريق)

عالويت إصديآ في آأس يملال.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (25 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4693/21.

299I

SAINT GOBAIN DEVELOPPEMENT MAROC

 SAINT GOBAIN

DEVELOPPEMENT MAROC

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

تعاين مسي1 جديد للشركة

 SAINT GOBAIN

DEVELOPPEMENT MAROC

 Allée(des(figuiers(Ain(Sebaa ،,2

20250، Casablanca(Maroc

 SAINT GOBAIN

 DEVELOPPEMENT MAROC

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

 Allée,2 وعنوين مقرها يإلجت اعي

 des(figuiers(Ain(Sebaa - 20250

.Casablanca Maroc

تعاين مسي1 جديد للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.225591

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

تم تعاين) (2119 ماآس) (13 يملؤآخ في)

يلساد)ة)) للشركة  جديد  مسي1 

Gardaz Jean Luc)ك سي1 وحاد

تبعا لقبول يستقالة يملسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 19 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

يوفاو)2119)تحت آقم)716153.

311I

SAINT GOBAIN DEVELOPPEMENT MAROC

 SAINT GOBAIN
DEVELOPPEMENT MAROC
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
توسا  نشاط يلشركة)

 SAINT GOBAIN
DEVELOPPEMENT MAROC

 Allée(des(figuiers(Ain(Sebaa ،,2
20250، Casablanca(Maroc

 SAINT GOBAIN
 DEVELOPPEMENT MAROC

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

 Allée,2 وعنوين مقرها يالجت اعي
 des(figuiers(Ain(Sebaa - 20250

.Casablanca Maroc
توسا  نشاط يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.225591

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
يملؤآخ في)12)ماي)2115)ت ت إضافة)
إلى نشاط يلشركة) يلتالاة  يألنشطة 

يلحالي):
)صناعة)،)تسويق ولا  منتوجات)

و مويد يلبناء
إستي1يد وتصدير منتوجات و مويد)
وكل نشاط ديت طاب  صناعي) يلبناء)

وتجاآي
توظاف وتدبي1 يلقام يملنقولة

.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
 12 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

فوف10)2115)تحت آقم)11587619.

311I

SAINT GOBAIN DEVELOPPEMENT MAROC

 SAINT GOBAIN
DEVELOPPEMENT MAROC
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تعاين مسي1 جديد للشركة

 SAINT GOBAIN
DEVELOPPEMENT MAROC

 ، Allée(des(figuiers(Ain(Sebaa,2

Casablanca Maroc ،21251
 SAINT GOBAIN

 DEVELOPPEMENT MAROC
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
 Allée,2 وعنوين مقرها يإلجت اعي
 des(figuiers(Ain(Sebaa - 20250

.Casablanca Maroc
تعاين مسي1 جديد للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.225591

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
تم تعاين) (2116 يناير) (13 يملؤآخ في)
 Scotti((مسي1 جديد للشركة يلساد)ة

Gianni)ك سي1 وحاد
تبعا لقبول يستقالة يملسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 31 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

ماآس)2116)تحت آقم)11611223.
312I

SAINT GOBAIN DEVELOPPEMENT MAROC

 SAINT GOBAIN
DEVELOPPEMENT MAROC
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
آف  آأس ال يلشركة

 SAINT GOBAIN
DEVELOPPEMENT MAROC

 Allée(des(figuiers(Ain(Sebaa ،,2
20250، Casablanca(Maroc

 SAINT GOBAIN
 DEVELOPPEMENT MAROC

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

 Allée,2 وعنوين مقرها يإلجت اعي
 des(figuiers(Ain(Sebaa 2,Allée
 des(figuiers(Ain(Sebaa 20250

.Casablanca Maroc
آف  آأس ال يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.225591

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
تم) (2117 دجن10) (13 في) يملؤآخ 
ب بلغ) يلشركة  آأس ال  آف  
أي) دآهم«) (7.111.111« قدآه)

إلى) دآهم«) (18.538.111« من)
(: طريق) عن  دآهم«) (25.538.111«

تقديم حصص فقدية أو عاناة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 22 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

يناير)2118)تحت آقم)11654828.
313I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

AGRIGA SUD SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

مكتب يلحسابات أففوفسك
ع اآة أهضاآ زفقة مريكش حي 

يلصناعي أكادير
WWW.INFOFISC.COM

ينشـاء شـركـة
 »AGRIGA SUD SARL«

بتاآيخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
ويدي) بالديرلة  (2121/16/18
يالسا�سي) يلقافون  وض   تم  يلدهب 
(« للشركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)
AGRIGA SUD SARL«)ذيت يمل يزيت)

يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل  (/1

مسؤولاة محدودة.
 AGRIGA يلشركة:) تس اة  (/2

SUD SARL
يالستغالل) يلشركة:) غرض  (/3

يلفالحي
 4/يملقـر يالجتـ ـاعي للشركة:)آقم)5 
ع اآة)13)زفقة)2)حي يلسالم يلديرلة)

ويدي يلدهب.
سنة) (99 في) محـددة  (: 5/يملدة)
من تاآيخ تاسيسهـا يلنهـائي مـا) يبتـديء)

عـدي يالفحالل يملسبق يو يلت ـديـد.
في) محدد  (: يلشركة) 6/آأيس ال 
دآهم مقسم يلى) (111.111.11 مبلـغ)
 111 حصة يجت اعاة بقا ة) (1111

دآهم للحصة.
7/)يلشركاء:

(« شركة) (: دآهم) (111.11  81  -
AGRIGAIMAR SARL)«)يلكائنة ب)

يلثاني) يلطابق  (A بلوك) (1 آقم)
ييت) يلس اآة  شاآع  ألحاان  ع اآة 

ملول.)
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- 21 111.11)دآهم):)يلساد يلكاآح)
يسعود) يدوز  بدويآ  يلقاطن  سعاد 

يلصفاء)يشتوكة ييت باها.
تعاين) تم  يلقافوني:) 8/يملسي1 
ك سي1ين للشركة وملدة غي1 محدودة):
سعاد) يلكاآح  يلساد  (-
يلصفاء) يسعود  يدوز  بدويآ  يلقاطن 

يشتوكة ييت باها.
آضوين) كا اآ  يلساد  (-

يلقاطن ب يسبافاا
ياليـديع) تـم  يلقـافــوفــي:) 9/ياليـديع 
لــدى) يلضبط  بكتـابـة  يلقـافـوفـي 
ويدي) بالديرلة  يالبتديئاة  يملحكـ ـة 
تحت) (16/11/2121 بتـاآيخ) يلدهب 

آقم)1612.
يلسجل) في  يلتقاد  11/آقم 
يلسجل) في  يلتسجال  تم  يلتجاآي:)
يالبتديئاة) لل حك ة  يلتجاآي 
آقم) تحت  يلدهب  ويدي  بالديرلة 

19455
للخــــــالصــــــــــــة و يلتـذ كاــــــــــر

مـكـتـب يلحـسـابـات يفــفــوفـسـك

314I

SCAFORM

SCAFORM
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

SCAFORM
ساحة يبريهام يلروديني شاآع السينا 
إقامة بتهوفن 2 يلطابق 3 آقم 82 ، 

91111، طنجة يملغرب
SCAFORM شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي ساحة 

يبريهام يلروديني شاآع السينا إقامة 
بتهوفن 2 يلطابق 3 آقم 82 - 91111 

طنجة يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

118239
 25 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يوفاو)
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SCAFORM

:)أع ال أو) غرض يلشركة بإيجاز)

إنشاءيت متنوعة.

ساحة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

يبريهام يلروديني شاآع السينا إقامة)
بتهوفن)2)يلطابق)3)آقم)82 - 91111 

طنجة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 511.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 3.511 (: طاآق) لغ و�سي  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

 511 (: مح د) بنضاآي  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

 1.111 (: يلساد يلوهابي عبد هللا)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

لغ و�سي طاآق عنويفه)ي)) يلساد 

آقم) تافوغالت  شاآع  ج الة  تجزئة 

18 91111)طنجة يملغرب.

يلساد يلوهابي عبد هللا عنويفه)ي))
 12 آقم) (115 زفقة) يلبالاة  طنجة 

91111)طنجة يملغرب.

يلساد بنضاآي مح د عنويفه)ي))

يلتادلي) قاسم  يبن  زفقة  يلنزيهة  حي 
آقم)13 91111)طنجة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

لغ و�سي طاآق عنويفه)ي)) يلساد 

آقم) تافوغالت  شاآع  ج الة  تجزئة 

18 91111)طنجة يملغرب

يلساد بنضاآي مح د عنويفه)ي))

يلتادلي) قاسم  يبن  زفقة  يلنزيهة  حي 
آقم)13 91111)طنجة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يولاوز) (18 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)244294

315I

Consultation internationale 6871 

OTABLUID
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

 Consultation internationale
6871

شاآع مح د يلخامس فضاء يسرى 
يلطابق 11 آقم 355 ، 21111، يلديآ 

يلباضاء يملغرب
OTABLUID شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 75 شاآع 
11يناير يلطابق يالول يلشقة آقم 
169 - 21111 يلديآ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
517165

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (16
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.OTABLUID
يلهدف) (- (: غرض يلشركة بإيجاز)

يالجت اعي بايجاز.
منعش عقاآي في يلبناء)و يلتجهيز)

و يلتشياد.
75)شاآع) عنوين يملقر يالجت اعي):)
آقم) يلشقة  يالول  يلطابق  11يناير 
169 - 21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة.

 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 
دآهم،)مقسم كالتالي:

 111 (: يلزغاآي) يلسادة سوكانة 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

يلزغاآي) سوكانة  يلسادة 
سوق) لحرش  يظهر  دويآ  عنويفه)ي))

يلقناطرة) (14115 يلغرب) يلثالثاء)

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلزغاآي) سوكانة  يلسادة 
سوق) لحرش  يظهر  دويآ  عنويفه)ي))

يلقناطرة) (14115 يلغرب) يلثالثاء)

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 24 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

شتن10)2121)تحت آقم)793912.

316I

STE FIDUCONFIANCE

 CENTRE ORTHOPEDIQUE
FES

إعالن متعدد يلقريآيت

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt

 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

 CENTRE ORTHOPEDIQUE FES

»شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد«

وعنوين مقرها يالجت اعي: آقم 52 

شاآع مح د يلفا�سي حي يلريشادية 

فاس - 31111 فاس يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.61515

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)12)غشت)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

للشركة) يالجت اعي  يلهدف  توسا  

باضافة يالنشطة يلتالاة):)تاجر مويد)

تاجر في يستي1يد) (- يلتج ال بالج لة)

ويلتصدير

قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)

بالعنوين) للشركة  تاب   فرع  تاسيس 

تحزئة موالى) (B2/34 قطعة) (: يلتالي)

يدآيس يملرجة فاس).
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قريآ آقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)
يالسا�سي) يلقافون  صااغة  يعادة 

للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
بند آقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)
للشركة) يالجت اعي  يلهدف  توسا  
باضافة يالنشطة يلتالاة):)تاجر مويد)
تاجر في يستي1يد) (- يلتج ال بالج لة)

ويلتصدير
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (15 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4416/121.
317I

MOORE CASABLANCA

هيلينك فور
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

هالانك فوآ شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 17 بالص 
شاغل فاكول طابق 7 شقة 2 يلديآ 
يلباضاء - 21211 يلديآ يلباضاء 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
518611

 17 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 شتن10)
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها):)هالانك)

فوآ.

غرض يلشركة بإيجاز):)

يملشاآكة ويالستث اآ

للشركات) يلخدمات  تقديم 

ويملؤسسات.

عنوين يملقر يالجت اعي):)17)بالص)

يلديآ) (2 شقة) (7 شاغل فاكول طابق)

يلباضاء) يلديآ  (21211 (- يلباضاء)

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلجلال) عبد  يبن  زينب  يلسادة 

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (111  :

للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلجلال) عبد  يبن  زينب  يلسادة 

ع اآة) جهي1  يبنو  زفقة  (5 عنويفه)ي))

يلباضاء) يلديآ  (21111 كرديناا)

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلجلال) عبد  يبن  زينب  يلسادة 

ع اآة) جهي1  يبنو  زفقة  (5 عنويفه)ي))

كرديناا)21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 17 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)795612.

318I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

MACO FES
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

MACO FES شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 
يلجيش يمللكي مكاتب يلفتح يلطابق 
5 شقة 25 - 31111 فاس يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

69931
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 MACO(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.FES
مصن ) (- (: غرض يلشركة بإيجاز)

يثاث
-)ُمصن  أثاث معدني

-)تاجر أثاث بالتفصال.
شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلجيش يمللكي مكاتب يلفتح يلطابق)5 

شقة)25 - 31111)فاس يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 251 (: بولغدين) ع رو  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 251 (: بولغدين) عزيلدين  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
بولغدين) يلدين  شرف  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (251  :

للحصة.
 251 (: بولغدين) ما ون  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
بولغدين عنويفه)ي)) يلساد ع رو 

فاس)31111)فاس يملغرب.
بولغدين) عزيلدين  يلساد 
عنويفه)ي))فاس)31111)فاس يملغرب.
بولغدين) يلدين  شرف  يلساد 
عنويفه)ي))فاس)31111)فاس يملغرب.
يلساد ما ون بولغدين عنويفه)ي))

فاس)31111)فاس يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
ومويطن مسي1ي يلشركة:

بولغدين عنويفه)ي)) يلساد ع رو 
فاس)31111)فاس يملغرب

بولغدين) عزيلدين  يلساد 
عنويفه)ي))فاس)31111)فاس يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (22 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4666/2121.
319I

CABINET BOUZIDI

DIMA TUBE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

رفض آأس ال يلشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب يلبوزيدي ص.ب 125 
يلناظوآ ، 62111، يلناظوآ يملغرب

DIMA TUBE شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي طريق زييو 
فاظوآ كلم 8 زييو - 62111 فاظوآ 

يملغرب.
رفض آأس ال يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.9717

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تم) (2121 شتن10) (21 في) يملؤآخ 
ب بلغ) يلشركة  آأس ال  رفض 
من) أي  دآهم«) (1.811.111« قدآه)
»6.111.111)دآهم«)إلى)»4.211.111 

دآهم«)عن طريق):)-.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 17 بتاآيخ) بالناضوآ  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)4171.
311I

CABINET BOUZIDI

MASSINE SMART SERVICES
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب يلبوزيدي ص.ب 125 
يلناظوآ ، 62111، يلناظوآ يملغرب
 MASSINE SMART SERVICES
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
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وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 
يلع رين آقم 864 سلوين - 62111 

فاظوآ يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

22943
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MASSINE SMART SERVICES
ردمة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
(، يلسري ) )يلسفر  يلسري ) يل10يد 
إلى) وما  (، ويملريسلة) (، ويلتسلام)
أفظ ة) ج ا   وصاافة  تثبات  ذلك))

يملعلومات)-)ع ل متنوع.
تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 62111 (- سلوين) (864 يلع رين آقم)

فاظوآ يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد مصطفى يملنهي):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
511)حصة) (: يلسادة كنزة مرسق)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) يملنهي  مصطفى  يلساد 
سلوين) (155 آقم) يلع رين  تجزئة 

62111)فاظوآ يملغرب.
عنويفه)ي)) مرسق  كنزة  يلسادة 
 4 حي يلكندي زفقة يبن يلقاسم آقم)

62111)فاظوآ يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) يملنهي  مصطفى  يلساد 
سلوين) (155 آقم) يلع رين  تجزئة 

62111)فاظوآ يملغرب.

عنويفه)ي)) مرسق  كنزة  يلسادة 

 4 حي يلكندي زفقة يبن يلقاسم آقم)

62111)فاظوآ يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 17 بتاآيخ) بالناضوآ  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)4171.

311I

ديوين يلخدمات

 FRUITS ET LEGUMES AL
GHARB

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

ديوين يلخدمات

شاآع مح د يلخامس آقم 94 سادي 

قاسم ، 16111، سادي قاسم 

يملغرب

 FRUITS ET LEGUMES AL

GHARB شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

يلحسن يلثاني حد كوآت يلخنيشات 

- 16111 سادي قاسم يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

 28975

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (22

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 FRUITS(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.ET LEGUMES AL GHARB

غرض يلشركة بإيجاز):)با  يلخضر)

و يلفويكه.

شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

يلحسن يلثاني حد كوآت يلخنيشات)

- 16111)سادي قاسم يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد يملصطفى يلشويبة):)1.111 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

يلشويبة) يملصطفى  يلساد 
عنويفه)ي))شاآع يلحسن يلتاني قاادة)
 16111 يمللحة) جرف  يلخنيشات 

سادي قاسم يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد ياسين يلشويبة عنويفه)ي))
شاآع يلحسن يلتاني قاادة يلخنيشات)
قاسم) سادي  (16111 يمللحة) جرف 

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 17 يالبتديئاة بسادي قاسم بتاآيخ)

أكتولر)2121)تحت آقم)271.

312I

 GROUPE SCOLAIRE ARRIADA-ECOLE 

PRIVEE- SARL AU

 GROUPE SCOLAIRE
 ARRIADA-ECOLE PRIVEE-

SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تفويت حصص

GROUPE SCOLAIRE ARRIADA-
ECOLE(PRIVEE- SARL(AU

114 تجزئة يلوفاء بني توزين ، 
91191، طنجة يملغرب

GROUPE SCOLAIRE ARRIADA-
ECOLE(PRIVEE- SARL(AU شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 114 
تجزئة يلوفاء بني توزين - 91191 

طنجة يملغرب.
تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.115283

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 شتن10) (16 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
يلسالم) عبد  )ة)) يلساد) تفويت 
411)حصة يجت اعاة من) يلهاطوط)
يلساد) لفائدة  حصة  (1.111 أصل)
شتن10) (16 مح د يلنقاش بتاآيخ) )ة))

.2121
يلسالم) عبد  )ة)) يلساد) تفويت 
411)حصة يجت اعاة من) يلهاطوط)
يلساد) لفائدة  حصة  (1.111 أصل)
16)شتن10) )ة))هشام عشوآي بتاآيخ)

.2121
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
أكتولر) (14 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)246578.
313I

STE ANGLE DE GESTION SARL

EFID
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تغاي1 نشاط يلشركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شاآع أح د يلحريزي تجزئة 

يلت س اني آقم 6 يقامة باآيس- أ 
تطوين ، 93111، تطوين يملغرب

EFID شركة ذيت مسؤولاة محدودة 
ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يالجت اعي شاآع 
طاآق يبن زياد آقم 2 - 93111 

تطوين يملغرب.
تغاي1 نشاط يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.4433

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تم تغاي1) (2121 شتن10) (17 يملؤآخ في)
»با  يملجوهريت) نشاط يلشركة من)
إلى) يلخاالاة«) يلعناصر  أو  يلخاالاة 
»شريء)ولا  ويستي1يد وتسويق ج ا )
يملساعدة) يلصادالفاة  يملنتجات 
ويلطباة ويلعظام ويلجريحة يلطباة«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
شتن10) (27 يالبتديئاة بتطوين بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3873.
314I
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FIL CONSEIL

LUCCIANA CAR
إعالن متعدد يلقريآيت

FIL CONSEIL
آقم 5 شاآع يلجيش يمللكي يملدينة 

يلجديدة ، 51111، مكناس يملغرب

LUCCIANA CAR »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: 54 

تجزئة آيزيفا شاآع مح د يلسادس - 

51111 مكناس يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.45413

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)23)دجن10)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

تأكاد وفاة يلساد يسكان هشام

قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)

عائدة) يجت اعاة  حصة  (511 با )

حصة)،) (251( للساد يسكان ج ال)

يلسادة يلخلفاوي يي ان))31)حصة))

،)يلساد يسكان لحسن))42)حصة)،)

حصة)،) (42( يلسادة دآويش عاادة)

حصة)،) (27( زينب) يسكان  يلسادة 

يلساد يسكان رلال طه))54)حصة)،)

حصة)، (54(  يلساد يسكان يوسف)

)و ذلك يتباعا للسادة عرلاوي فاتحة

على) ينص  يلذي  (:3 آقم) قريآ 

مايلي:)يقالة يلساد يسكان ج ال من)

مهامه ك سي1 للشركة و تعاين يلساد)
غي1) ملدة  جديد  ك سي1  زهي1يغزيف 

محدودة

قريآ آقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)
فقل يملقر يالجت اعي للشركة يلى):)آقم)
 4 تجزئة ديوآ يلسالم) (21 زفقة) (453

حي يالمان مكناس

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)
يملقر يالجت اعي للشركة يلى):)آقم)453 
حي) (4 يلسالم) ديوآ  تجزئة  (21 زفقة)

يالمان مكناس.

على) ينص  يلذي  (:6 آقم) بند 
في) محدد  يلشركة  آيس ال  مايلي:)
يلشكل) على  موزعة  حصة  (1111
 511 يغزيف) زهي1  يلساد  (- يالتي:)
 511 حصة،يلسادة يلعرلاوي فاتحة)

حصة)
بند آقم)8:)يلذي ينص على مايلي:)
يلساد) طرف  من  مسي1ة  يلشركة 

زهي1يغزيف ملدة غي1 محدودة
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
ف10يير) (11 بتاآيخ) ب كناس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)677.
315I

يلن لي عبد يلعزيز

A.S SYSTEME
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
قفل يلتصفاة

يلن لي عبد يلعزيز
مكاتب آياض يلسالم تجزئة يملطاحن 

يالدآيساة شاآع يلجيش يمللكي 
يلطابق 4 مكتب 16 ، 31111، فاس 

يملغرب
 A.S SYSTEME

شركة ذيت مسؤولاة محدودة 
ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي : آقم 
62 أبي هريرة موففلوآي يلزهوآ1 - 

31111 فاس يملغرب.
قفل يلتصفاة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
.48749

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
تقرآ حل) (2121 فوف10) (16 يملؤآخ في)
A.S SYSTEME)شركة ذيت مسؤولاة)
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد مبلغ)
وعنوين) دآهم  (111.111 آأس الها)
أبي هريرة) (62 مقرها يإلجت اعي آقم)
فاس) (31111  - يلزهوآ1  موففلوآي 

يملغرب فتاجة لحل يلشركة.
و عين:

يمللوك) حب  سعاد  يلساد)ة))
أبي) (62 آقم) يلصفريوي و عنويفه)ي))
 31111 يلزهوآ1  موففلوآي  هريرة 

فاس يملغرب ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)
بتاآيخ)16)فوف10)2121)وفي آقم)62)أبي)
 31111  - هريرة موففلوآي يلزهوآ1 

فاس يملغرب.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلتجاآية بفاس بتاآيخ)24)ماي)2121 

تحت آقم)2478/121.
316I

MOUMNI CONSULTING

BIAT JET
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

MOUMNI CONSULTING
 LOT.AL(BAHR(AV. MOUSSA

 BNOU(NOUSSAIR(N° 8 M›DIQ
 M›DIQ، 93200، M›DIQ

MAROC
BIAT JET شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي حي 

يلقابلاة شاآع يبن حزم آقم 11 
مرتال - 11111 مرتال يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
28857

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 ماآس) (12
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 BIAT (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.JET
صاافة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

.jetsky(وحفظ قاآب ففاث
حي) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 11 آقم) حزم  يبن  شاآع  يلقابلاة 

مرتال)-)11111)مرتال يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: مو�سى) يلبااط  يلساد 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) مو�سى  يلبااط  يلساد 
حي يلقابلاة شاآع يبن رلدون مرتال)

11111)مرتال يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) مو�سى  يلبااط  يلساد 
حي يلقابلاة شاآع يبن رلدون مرتال)

11111)مرتال يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
ماآس) (11 يالبتديئاة بتطوين بتاآيخ)

2121)تحت آقم)518.
317I

MONITUDE SARL

سندباد فوودس
إعالن متعدد يلقريآيت

MONITUDE SARL
 TETOUANAV DAKKA TOUABEL

 SOFLA ، 93040، TETOUAN
MAROC

سندباد فوودس »شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد«
وعنوين مقرها يالجت اعي: مج   

باب سبتة حي 17 سبتة آقم 131 - 
93112 يلفنادق يملغرب.
»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 
.26713

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)17)ماآس)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)
قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

تحويل يملقر يالجت اعي
قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)

تفويت يألسهم
قريآ آقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

تغاي1 شكل يلشركة)
قريآ آقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)

يستقالة يملسي1 يملشت1ك يلقديم
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قريآ آقم)5:)يلذي ينص على مايلي:)
تعاين مسي1 وحاد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)
يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
تغاي1 شكل يلشركة من شركة ذيت)
يلى شركة ذيت) يملسؤولاة يملحدودة 
يلشريك) ذيت  يملحدودة  يملسؤولاة 

يلوحاد
على) ينص  يلذي  (:4 آقم) بند 
تحويل مقر يلشركة من شاآع) مايلي:)
31)يلطابق يلثالث) يلزآقطوني ع اآة)
يلفنادق فحو مج  ) (18 يلشقة آقم)

باب سبتة حي)17)سبتة آقم)131
بند آقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)
بقا ة) فقدية  حصص  (511 تفويت)
111)دآهم يلخاصة بالساد يلخشاني)
مح د) يزكاآ  يلساد  لفائدة  أح د 
 1111 يلشركة) في  حصصه  لتصبح 

حصة فقدية بقا ة)111)دآهم
على) ينص  يلذي  (:12 آقم) بند 
مايلي:)يستقالة يملسي1 يملشت1ك يلساد)
يلخشاني مح د وتعاين يلساد يزكاآ)

مح د ك سي1 وحاد للشركة
على) ينص  يلذي  (:21 آقم) بند 
يلساد يزكاآ مح د هو يملسي1) مايلي:)

يلوحاد للشركة
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أبريل) (12 بتاآيخ) بتطوين  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)1214.

318I

MOUMNI CONSULTING

OSTER BOAT
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

MOUMNI CONSULTING
 LOT.AL(BAHR(AV. MOUSSA

 BNOU(NOUSSAIR(N° 8 M›DIQ
 M›DIQ، 93200، M›DIQ

MAROC
OSTER BOAT

 شركة ذيت مسؤولاة محدودة 
ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي يملرجة 
زفقة جبل يلعاا�سي آقم 18 يلفنادق 

- 93211 تطوين يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

29815

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يوفاو) (13

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 OSTER(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.BOAT

غرض يلشركة بإيجاز):)كريء)وفقل)

يملسافرين على بويرر يلت1فاه.

عنوين يملقر يالجت اعي):)حي يملرجة)
زفقة جبل يلعاا�سي آقم)18)يلفنادق)

- 93211)تطوين يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: مريد) بولعيش  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد بولعيش مريد عنويفه)ي))حي)

 18 آقم) يلعاا�سي  زفقة جبل  يملرجة 

يلفنادق)93211)يلفنادق يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) مريد  بولعيش  يلساد 

آقم) يلعاا�سي  زفقة جبل  يملرجة  حي 

18)يلفنادق)93211)يلفنادق يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يوفاو) (22 بتاآيخ) بتطوين  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)1689.

319I

afaqconseil

CN BUSINESS
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تغاي1 تس اة يلشركة

afaqconseil
 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
CN BUSINESS شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يالجت اعي 244 يلحي 

يلصناعي سادي غافم مريكش - 
41111 مريكش يملغرب.
تغاي1 تس اة يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
98717

يلعام) يلج    ب قت�سى 
ماي) (28 في) يملؤآخ  يإلستثنائي 
تم تغاي1 تس اة يلشركة من) (2121
 MAROC« إلى) (»CN BUSINESS«

.»FOURNITURE OFFICE
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يوفاو) (24 بتاآيخ) ب ريكش  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)125393.
321I

A2 CONSULTING SARL AU

ALWEGO RENT CAR
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

A2 CONSULTING(SARL(AU
 TETOUAN, REZ(DE(CHAUSSE
 BLOC 4, IMM(B, N°7 » MARJ
 KHALLAL-AIN(MELLOUL «. ،

93000، tetouan(maroc
ALWEGO RENT CAR شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 
مح د يلخريز آقم 234 يلطابق 

يلثاني شقة آقم 5 - 93111 تطوين 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
29999

في) مؤآخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يوفاو) (25
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ALWEGO RENT CAR
كريء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلسااآيت بدون قائد.
شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
مح د يلخريز آقم)234)يلطابق يلثاني)
شقة آقم)5 - 93111)تطوين يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

511)حصة) (: يلساد بوكرين فادآ)
بقا ة)111)دآهم للحصة.

 111 (: نسيبة) يلعث اني  يلسادة 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلسادة بوكرين مريم قاصر ينوب)
عنها ويلدها بوكرين فادآ):)411)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) فادآ  بوكرين  يلساد 
يلطويبل تطوين) (13 شاآع زحلة آقم)

93111)تطوين يملغرب.
يلسادة يلعث اني نسيبة عنويفه)ي))
تطوين) (131 آقم) يفغانستان  شاآع 

93111)تطوين يملغرب.
يلسادة بوكرين مريم قاصر ينوب)
عنويفه)ي)) فادآ  بوكرين  ويلدها  عنها 
يلطويبل تطوين) (13 شاآع زحلة آقم)

93111)تطوين يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلسادة يلعث اني نسيبة عنويفه)ي))
تطوين) (131 آقم) يفغانستان  شاآع 

93111)تطوين يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يولاوز) (14 يالبتديئاة بتطوين بتاآيخ)

2121)تحت آقم)2691.
321I
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CLASSIQUE DESIGN

CLASSIQUE DESIGN
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

CLASSIQUE DESIGN
 LOT(BEN(AZZI ، 60000، 49

OUDA MAROC
CLASSIQUE DESIGN شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 49 تجزئة 

يبن عزي وجدة - 61111 وجدة 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
37915

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 يولاوز) (13
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.CLASSIQUE DESIGN
مجال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلدعاية-زررفة
ويإلعالن-لوحات يلتسجال.

عنوين يملقر يالجت اعي):)49)تجزئة)
وجدة) (61111 (- وجدة) عزي  يبن 

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: يلساد جعويني سفاان)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد جعويني سفاان عنويفه)ي))
22)زفقة عكاض ملحلة)61111)وجدة)

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد جعويني سفاان عنويفه)ي))
22)زفقة عكاض ملحلة)61111)وجدة)

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

غشت) (19 بتاآيخ) بوجدة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)2868.

322I

يلوكالة يلعامة للخدمات

D&H INNOVATION
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

يلوكالة يلعامة للخدمات

ساحة يلعديلة ، 93111، يلفنادق 

يملغرب

D&H INNOVATION شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 13 شاآع 

45 حي سلا اني - 91111 طنجة 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

121153

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (18

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 D&H (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

.INNOVATION

يألشغال) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلكهرلائاة و يلت1صاص..

13)شاآع) عنوين يملقر يالجت اعي):)

طنجة) (91111 (- سلا اني) حي  (45

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: يلساد لحسن يلع ريني)
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد لحسن يلع ريني عنويفه)ي))
ج اعة) يلعباساة  يوفال  أيت  دويآ 
تاوجطات) عين  (51111 لقصي1)

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد لحسن يلع ريني عنويفه)ي))
ج اعة) يلعباساة  يوفال  أيت  دويآ 
تاوجطات) عين  (51111 لقصي1)

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
شتن10) (21 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)8231.
323I

ABA GESTION SARLAU

HB MILLENIUM
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
HB MILLENIUM شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 38 
شاآع مح د يلخامس يلطابق 3 
مكتب 12 - 31111 فاس يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
69827

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (13
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 HB (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MILLENIUM

أع ال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

متنوعة.
 38 آقم) (: عنوين يملقر يالجت اعي)

 3 يلطابق) يلخامس  مح د  شاآع 

مكتب)12 - 31111)فاس يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: بسكاآ) يلحسين  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد يلحسين بسكاآ عنويفه)ي))
يوسف) سادي  (218 آقم) (4 بلوك)

81111)يكادير يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد يلحسين بسكاآ عنويفه)ي))
يوسف) سادي  (218 آقم) (4 بلوك)

81111)يكادير يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (14 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4528.

324I

ديوين يلخدمات

FOUJJROUNE SERVICR
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

ديوين يلخدمات

شاآع مح د يلخامس آقم 94 سادي 

قاسم ، 16111، سادي قاسم 

يملغرب

FOUJJROUNE SERVICR شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة

 ذيت يلشريك يلوحاد
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وعنوين مقرها يإلجت اعي دويآ 
سادي عبد يلعزيز مساعدة - 
14211 سادي سلا ان يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
3237

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (16
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.FOUJJROUNE SERVICR
غرض يلشركة بإيجاز):)فقل يلسل )

و يلبضائ -يشغال مختلفة.
دويآ) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
سادي عبد يلعزيز مساعدة)-)14211 

سادي سلا ان يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد يدآيس يلفوجرون):)1.111 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلفوجرون) يدآيس  يلساد 
يلعزيز) عبد  سادي  دويآ  عنويفه)ي))
سلا ان) سادي  (14211 يملساعدة)

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلفوجرون) يدآيس  يلساد 
يلعزيز) عبد  سادي  دويآ  عنويفه)ي))
سلا ان) سادي  (14211 يملساعدة)

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بسادي سلا ان بتاآيخ)14 
أكتولر)2121)تحت آقم)299/2121.

325I

AMIATIS CONSEIL

MADISAR NEGOCE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

AMIATIS CONSEIL

يقامة يلحديقة ٬يلطابق يلثالث٬ 

مكتب 53 ٬طريق يلرلاط ٬عين 

يلسب  ، 21111، يلديآ يلباضاء 

يملغرب

MADISAR NEGOCE شركة 
ذيت يملسؤولاة يملحدودة)في طوآ 

يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

موالي إس اعال ، يلصخوآ يلسوديء 

- 21111 يلديآ يلباضاء يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.146487

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تقرآ) (2118 يولاوز) (17 في) يملؤآخ 

حل شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)

MADISAR NEGOCE)مبلغ آأس الها)

مقرها) وعنوين  دآهم  (300.000,00

(، إس اعال) موالي  يإلجت اعي شاآع 

يلديآ) (21111 (- يلسوديء) يلصخوآ 

أصبح) (: ل) فتاجة  يملغرب  يلباضاء)

يلوض  يلصافي سلبًاا.

شاآع) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 

موالي إس اعال)،)يلصخوآ يلسوديء)

- 21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.)

و عين:

عنويفه)ي)) و  يت10  فبال  يلساد)ة))
يلديآ) (21111 زفقة حاتم يألصم) (17

يلباضاء)يملغرب ك صفي))ة))للشركة.

يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (

يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 

تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 

يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)
يلصخوآ) (، شاآع موالي إس اعال) (:

يلسوديء

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 18 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796991.

326I

AMIATIS CONSEIL

 PHARMACIE DU MARCHE
CENTRAL

إعالن متعدد يلقريآيت

AMIATIS CONSEIL
يقامة يلحديقة ٬يلطابق يلثالث٬ 
مكتب 53 ٬طريق يلرلاط ٬عين 
يلسب  ، 21111، يلديآ يلباضاء 

يملغرب
 PHARMACIE DU MARCHE

CENTRAL »شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: 152 شاآع 
مح د يلخامس - - يلديآ يلباضاء 

يملغرب.
»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 
.317377

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)17)أكتولر)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)
على) ينص  يلذي  (:1 آقم) قريآ 
يملويفقة على شريك جديد) (• مايلي:)
بناني،) شامة  يلسادة  يلشركة،) في 
آقم) يلوطناة  يلبطاقة  صادالفاة،)

BE747277)؛
على) ينص  يلذي  (:2 آقم) قريآ 
يلقبول ويملويفقة على يلت10ع) (• مايلي:)
ب1.811حصة إجت اعاة بين يلساد)
شامة) يلسادة  ويبنته  بناني  آجاء)

بناني؛
على) ينص  يلذي  (:3 آقم) قريآ 
يلقافوني) يلشكل  تحويل  (• مايلي:)
مسؤولاة) ذيت  شركة  من  للشركة 
محدودة بشريك وحاد إلى شركة ذيت)

مسؤولاة محدودة)؛
على) ينص  يلذي  (:4 آقم) قريآ 
يملويفقة على مسي1ة جديد) (• مايلي:)
بناني،) شامة  يلسادة  يلتساي1ة،) في 
آقم) يلوطناة  يلبطاقة  صادالفاة،)

.BE747277
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
بند آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

يلشكل يلقافوني.

بند آقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)
يملساه ات

بند آقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)
آأس ال يلشركة

على) ينص  يلذي  (:43 آقم) بند 
مايلي:)يلتساي1

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 18 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796991.

327I

CMG FINANCE CONSEIL s.a.r.l. d’a.u

مجموعة مدارس شكيلي 1 
الخصوصية

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تفويت حصص

 CMG FINANCE CONSEIL s.a.r.l.
d›a.u

آقم 8, ع اآة 15, تجزءة آيت ا شاآع 
فلسطين مريكش ، 41111، مريكش 

يملغرب
مج وعة مديآس شكالي 1 

يلخصوصاة شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 
يلريحة آقم 216 يملحاماد - 41111 

مريكش يملغرب.
تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي -.
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 غشت) (17 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
هدني) دآيس  )ة)) يلساد) تفويت 
721)حصة يجت اعاة من أصل)721 
حصة لفائدة يلساد))ة))ح زة هدني)

بتاآيخ)17)غشت)2121.
نعا ة شكالي) )ة)) تفويت يلساد)
أصل) من  يجت اعاة  حصة  (561
4.411)حصة لفائدة يلساد))ة))ح زة)

هدني بتاآيخ)17)غشت)2121.
نعا ة شكالي) )ة)) تفويت يلساد)
أصل) من  يجت اعاة  حصة  (1.281
)ة)) يلساد) لفائدة  حصة  (4.411
غشت) (17 بتاآيخ) هدني  سفاان 

.2121
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نعا ة شكالي) )ة)) تفويت يلساد)
أصل) من  يجت اعاة  حصة  (1.281
4.411)حصة لفائدة يلساد))ة))ينس)

هدني بتاآيخ)17)غشت)2121.
نعا ة شكالي) )ة)) تفويت يلساد)
أصل) من  يجت اعاة  حصة  (1.281
يدم) )ة)) 4.411)حصة لفائدة يلساد)

هدني بتاآيخ)17)غشت)2121.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
شتن10) (16 بتاآيخ) ب ريكش  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)127578.
328I

YF CONSULTING SERVICES

 CENTRE ZAHRAOUI
 OUSSAMA ALPHA PLUS

PRIVE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU(N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
 CENTRE ZAHRAOUI OUSSAMA
ALPHA PLUS PRIVE شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 59 إقامة 
موالي عبد يلعزيز شاآع موالي عبد 
يلعزيز آقم 4 يلقناطرة. - 14111 

يلقناطرة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
62919

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

 CENTRE ZAHRAOUI OUSSAMA

.ALPHA PLUS PRIVE

يلتكوين) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملست ر..

عنوين يملقر يالجت اعي):)59)إقامة)

موالي عبد يلعزيز شاآع موالي عبد)

 14111 (- يلقناطرة.) (4 آقم) يلعزيز 

يلقناطرة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: يلساد يلزهريوي يسامة)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد يلزهريوي يسامة عنويفه)ي))

يلوطني) باملعهد  يلوظافي  يلسكن 

يلتطباقي) يالقتصاد  و  لالحصاء)

يلرلاط.)11112)يلرلاط يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد يلزهريوي يسامة عنويفه)ي))

يلوطني) باملعهد  يلوظافي  يلسكن 

يلتطباقي) يالقتصاد  و  لالحصاء)

يلرلاط.)11112)يلرلاط يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 25 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)88755.

329I

ACCURCONSULTING

STE INTER ANNOUCHE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

ACCURCONSULTING

 IMM1 APPT 5 3EME(ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS

 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA يملغرب

STE INTER ANNOUCHE شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي توطين: 

ع اآة آقم 1 يلشقة 5 يلطابق 3 

رريبكة. - 25111 رريبكة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

7319

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.INTER ANNOUCHE

يلنقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلدولي،)يلصادآيت ويلويآديت.

توطين:) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

 3 يلطابق) (5 يلشقة) (1 آقم) ع اآة 

رريبكة.)-)25111)رريبكة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: عنوش) توفاق  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) عنوش  توفاق  يلساد 

 25111 رريبكة) يلج وحي  حي  (11

رريبكة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد ح دي يلعسلي عنويفه)ي))

43)وديدية أم يلقرى رريبكة)25111 

رريبكة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة بخريبكة بتاآيخ)21)أكتولر)

2121)تحت آقم)512.

331I

AMIATIS CONSEIL

PIECES DORIGINE.COM
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

AMIATIS CONSEIL
يقامة يلحديقة ٬يلطابق يلثالث٬ 
مكتب 53 ٬طريق يلرلاط ٬عين 
يلسب  ، 21111، يلديآ يلباضاء 

يملغرب
PIECES DORIGINE.COM شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي مج وعة 

يلتقدم يملج   يلسكني 17-2, 
يلطابق يلثاني ، سادي يل10فو�سي - 

21451 يلديآ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

518525
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (23
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 PIECES(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.DORIGINE.COM
يلشركة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
بالبلدين) ك ا  يملغرب  في  أهذيف  لها 

يالررى):
قط ) لج ا   مستوآد  -تاجر 
يلناآية) ويلدآيجات  يلسااآيت  غااآ 
ويلشاحنات يلثقالة ويبالت يلجديدة)

أو يملستع لة من أي فوع؛
-يستي1يد وتصدير ج ا  يألصناف)
ويملنتجات ويلبضائ  ويملويد ويملعديت)

من أي فوع)؛
أفويع) ج ا   وتوزي   -تسويق 
إطاآيت يلسااآيت ويلدآيجات يلناآية)
ويملركبات) يلثقالة  ويلشاحنات 

يلجديدة أو يملستع لة من أي فوع;
مويد) ج ا   وتوزي   تسويق  (-
يلتشحام ويلزيوت ويلفلت1يت وج ا )

يملنتجات من أي فوع;
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- تنظام يلفعالاات يملختلفة;)
-)تسويق وتوزي  ج ا  يملنتجات أو)
يملعديت أو يملويد أو يبالت أو يألجهزة)
أو يملعديت أو قط  يلغااآ يملاكافاكاة)
أو) يلكهرلائاة  أو  يلهادآولاكاة  أو 
يملستع لة) أو  يلجديدة  يإللكت1وفاة 

من أي فوع)؛
وردمات) يلعام  -يملاكافاك 
يلسااآيت) ويلفحص  يلتشخاص 
ويإلصالح) ويلصاافة  ويإلطاآيت 
أفويع) ج ا   محركات  وتج ا  

يملركبات ويبالت)؛
ويلدآيسات) يلخدمات  تقديم  (-

ويألع ال على يرتالف أفويعها;
وتقديم) يررى  الطريف  يالديآة  (-

يلخدمات من أي فوع)؛
يلك باوتر) أفظ ة  تطوير  (-
ويلخدمات) ويلتطباقات  ويل10مجاات 

يملتنقلة لإلديآة يلتجاآية)؛
آمنة) ولريمج  تطباقات  تطوير  (-
للهويتف يملح ولة ويلهويتف يلذكاة)
ويألجهزة يللوحاة ويملنتجات يمل اثلة)؛

-)يلتسويق يلرقمي من أي فوع;
-)توفي1 ج ا  يملويد أو قط  يلغااآ)
أو يملعديت أو يألجهزة أو يألدويت أو)

يلسالسل من أي فوع للع الء)؛
وتوزي ) وتجاآة  وتسويق  ت ثال  (-
ج ا  أصناف يلسااآيت ويلدآيجات)

يلناآية ومركبات يلبضائ  يلثقالة)؛
بريءيت) ج ا   على  يلحصول  (-
يلتجاآية) يلعالمات  لج ا   يالرت1يع 
ويلوكاالت) ويلت1يراص  ويلع لاات 
ويالمتاازيت) ويلوديئ   ويلحصريات 
أشكالها) بج ا   عليها  ويالستحويذ  (،
ويلت ثال) ويلتحويل  (، ويملساه ة) (،

يملباشر أو غي1 يملباشر)؛
بريءيت) ج ا   وحاازة  أرذ  (-
ويلع لاات) ويلت1يراص  يالرت1يع 
ويستخديمها) يلتجاآية  ويلعالمات 
ج ا ) ومنح  مساه تها  أو  وفقلها 

تريراص يلتشغال)؛
في) وكاالت  أو  فروع  إحديث  (-

يملغرب وفي يلخاآج;.
عنوين يملقر يالجت اعي):)مج وعة)
يلتقدم يملج   يلسكني)17-2,)يلطابق)
 21451 (- سادي يل10فو�سي) (، يلثاني)

يلديآ يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة.

يلشركة:) آأس ال  مبلغ 
100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

611)حصة) (: يلساد ياسين آحمي)
بقا ة)100,00)دآهم للحصة.

يلساد آشاد حادون):)411)حصة)
بقا ة)100,00)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) آحمي  ياسين  يلساد 
ع اآة) كولف،) كالافوآفاا  منتج  
(، يلخضريء) يملدينة  (7 شقة) (،93C
يلديآ) (21111 يلنويصر) (، بوسكوآة)

يلباضاء)يملغرب.
عنويفه)ي)) حادون  آشاد  يلساد 
74)شاآع عبد هللا يبن ياسين يلطابق)
يلخامس شقة آقم)29 21111)يلديآ)

يلباضاء)يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) حادون  آشاد  يلساد 
74)شاآع عبد هللا يبن ياسين يلطابق)
يلخامس شقة آقم)29 21111)يلديآ)

يلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 16 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 
تحت آقم تم ياليديع) (2121 أكتولر)
لالستت اآ) يلجهوي  باملركز  يلقافوني 

بالديآ يلباضاء.
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CABINET COMPTABLE CHERADI

ESPACE BIZANI
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
حل شركة

 CABINET COMPTABLE
CHERADI

 N° 09 BLOC 05 QU(BLED(EL
JED ، 46000، SAFI(MAROC

ESPACE BIZANI
 شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد
)في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي 41 زفقة 
58 بالد يلجد - 46111 يسفي 

يملغرب.
حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.8975

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)18)أكتولر)2121)تقرآ حل)
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت)
 ESPACE BIZANI يلوحاد) يلشريك 
دآهم) (111.111 آأس الها) مبلغ 
زفقة) (41 يإلجت اعي) مقرها  وعنوين 
58)بالد يلجد)-)46111)يسفي يملغرب)

فتاجة ل):)-.
زفقة) (41 و حدد مقر يلتصفاة ب)
58)بالد يلجد)-)46111)يسفي يملغرب.)

و عين:
يلساد)ة))مح د يلحبيب يلتجاني)
و عنويفه)ي))تجزئة يلسنتي�سي آقم)17 
يملغرب) مريكش  (41111 مزويآ) عين 

ك صفي))ة))للشركة.
وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)
محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 
و) يلعقود  تبلاغ  محل  و  يملخابرة 

يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)-
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (14 يالبتديئاة بآسفي بتاآيخ)

2121)تحت آقم)2459.
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aice compta

ARTESANO HABIL
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
ARTESANO HABIL شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي زفقة 

كل ا ة إقامة لو لوفغ آقم يإلقامة 
653 يلطابق 4 يلشقة 11 - 21141 

يلباضاء يملغرب 

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

519355

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (16

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ARTESANO HABIL

تسويق) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

أق شة يملفروشات.
زفقة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

يإلقامة) لوفغ آقم  لو  إقامة  كل ا ة 

 21141  -  11 يلشقة) (4 يلطابق) (653

يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: يلشاهد) فاصل  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد فاصل يلشاهد عنويفه)ي))
 1 يلرح ة) (2 آقم) (86 يلنصر) إقامة 

يلباضاء) (27223 ديآ بوعزة يلنويصر)

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد فاصل يلشاهد عنويفه)ي))
 1 يلرح ة) (2 آقم) (86 يلنصر) إقامة 

يلباضاء) (27223 ديآ بوعزة يلنويصر)

يملغرب)

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 13 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796474.
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MJ MANAGEMENT

سنيكي صطسيون سغفيس
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT

 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME

 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

سناكي صطساون سغفيس شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 29 زفقة 

عامر يبن عاص يلطابق يلثالث آقم 

26 طنجة - 9111 طنجة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

121925

في) مؤآخ  موثق  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (12

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها):)سناكي)

صطساون سغفيس.

محطة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلخدمات مطعم قهوة.

زفقة) (29 (: عنوين يملقر يالجت اعي)

عامر يبن عاص يلطابق يلثالث آقم)

26)طنجة)-)9111)طنجة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد عبد يلص د يلجشين):)251 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

 251 (: يلجشين) عي�سى  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلساد عبد يلح اد يلجشين):)251 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلساد أنس يلجشين):)251)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلساد عبد يلص د يلجشين):)عبد)

بقا ة) حصة  (251 يلجشين) يلص د 

111)دآهم.

عي�سى) (: يلجشين) عي�سى  يلساد 

 111 بقا ة) حصة  (251 يلجشين)

دآهم.

يلساد عبد يلح اد يلجشين):)عبد)

حصة بقا ة) (251 يلح اد يلجشين)

111)دآهم.

أنس) (: يلجشين) أنس  يلساد 

 111 بقا ة) حصة  (251 يلجشين)

دآهم.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد عي�سى يلجشين عنويفه)ي))

شفشاون) تازة  باب  بوزطات  دويآ 

91111)طنجة يملغرب.

يلجشين) يلص د  عبد  يلساد 

تازة) باب  بوزطات  دويآ  عنويفه)ي))

شفشاون)91111)طنجة يملغرب.

يلجشين) يلح اد  عبد  يلساد 

تازة) باب  بوزطات  دويآ  عنويفه)ي))

شفشاون)91111)طنجة يملغرب.

عنويفه)ي)) يلجشين  أنس  يلساد 

شفشاون) تازة  باب  بوزطات  دويآ 

91111)طنجة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد عي�سى يلجشين عنويفه)ي))

شفشاون) تازة  باب  بوزطات  دويآ 

91111)طنجة يملغرب

يلجشين) يلص د  عبد  يلساد 

تازة) باب  بوزطات  دويآ  عنويفه)ي))

شفشاون)91111)طنجة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (15 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)247137.
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SACO CONSEIL

TÉLÉ-COMPÉTENCE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

SACO CONSEIL

 MHAMID 9 N 468 1ER(ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TÉLÉ-COMPÉTENCE شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي يلطابق 

يلثاني ع اآة يدآيآ شاآع 11 يناير 

حي يلديرلة يآقام 9،10،11،12 - 

81111 يكادير يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.41335

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

ت ت) (2121 أكتولر) (17 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

عث ان يوزيلن) )ة)) تفويت يلساد)

341)حصة يجت اعاة من أصل)341 

معاذ زولي1) )ة)) حصة لفائدة يلساد)

بتاآيخ)15)أكتولر)2121.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

أكتولر) (25 بتاآيخ) باكادير  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)116933.
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fiduazizi

 SOUTH VISION

CONTRACTORS
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

fiduazizi

شاآع ع ر يملختاآ حي يلقدس شاآع 

ع ر يملختاآ حي يلقدس، 7111، 

يلعاون يملغرب

 SOUTH VISION

CONTRACTORS شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي مدينة 
يلوحدة بلوك C آقم 563 مدينة 
يلوحدة بلوك C آقم 563 71111 

يلعاون يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
38165

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (15
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 SOUTH(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.VISION CONTRACTORS
تطوير) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
إلى) يلويجهات  من  يلع ريفاة  يلطرق 

يلويجهات.
مدينة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
مدينة) (563 آقم) (C بلوك) يلوحدة 
 71111  563 آقم) (C بلوك) يلوحدة 

يلعاون يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: يملقاتي) ياسين  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 1111 (: يملقاتي) ياسين  يلساد 

بقا ة)111)دآهم.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) يملقاتي  ياسين  يلساد 
حديئق) يقامة  (13 ع اآة) (17 شقة)
81111)يكادير) سوس يلحي يملح دي)

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) يملقاتي  ياسين  يلساد 
حديئق) يقامة  (13 ع اآة) (17 شقة)
81111)يكادير) سوس يلحي يملح دي)

يملغرب
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باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
شتن10) (23 يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)2986/2121.
336I

FIDALUXE

OUZANZOUL LOGISTIC
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FIDALUXE
 BV Prince My Abdellah

 Résidence BAB
 DOUKKALA(Bloc »B« 3éme

 Etage- bureau(N 12 Marrakech،
40030، MARRAKECH(MAROC
OUZANZOUL LOGISTIC شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي فضاء 
يملصطفى محاطة يلس اللاة يلطابق 
2 يلشقة 8 - 41131 مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
119639

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 يولاوز) (29
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.OUZANZOUL LOGISTIC
غرض يلشركة بإيجاز):)فقل يل10ي)

يلدولي للبضائ  بالحويات..
فضاء) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يملصطفى محاطة يلس اللاة يلطابق)
2)يلشقة)8 - 41131)مريكش يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 OUZANZOUL- SRLS يلشركة)

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (: 1.111

للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

 OUZANZOUL- SRLS يلشركة)

بلزيفو) (39111 ييطالاا) عنويفه)ي))

ييطالاا.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلرزيق) عبد  يزفزول  يلساد 

بلزيفو) (39111 ييطالاا) عنويفه)ي))

ييطالاا

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (22 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)5489.

337I

STE FIDUCONFIANCE

FREBOU
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt

 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

FREBOU شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة)في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 11 

زفقة إلااس يبن معاوية فاس - 

31111 فاس يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.24127

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

 2121 أكتولر) (14 في) يملؤآخ 

يملسؤولاة) ذيت  شركة  حل  تقرآ 

آأس الها) مبلغ  (FREBOU يملحدودة)

مقرها) وعنوين  دآهم  (300.000,00

يبن) إلااس  زفقة  (11 يإلجت اعي آقم)

فاس يملغرب) (31111 (- معاوية فاس)

فتاجة ل):)توقف يلنشاط يالقتصادي)

للشركة.

 11 و حدد مقر يلتصفاة ب آقم)
(- فاس) معاوية،) يبن  إلااس  زفقة  (،

31111)فاس يملغرب.)

و عين:

و) بوصفاحة  يح د  يلساد)ة))
عنويفه)ي))شاآع بي1وت تجزئة يلزيتون)
آقم)45)يلزهوآ)2)فاس)31111)فاس)

يملغرب ك صفي))ة))للشركة.

يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (

يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 

تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 

يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)
آقم)11)زفقة إلااس يبن معاوية فاس

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (15 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4575/121.

338I

يئت افاة بوعرفة

STE DAJAJ BOUANANE
شركة يلتضامن

تأسيس شركة

يئت افاة بوعرفة
آقم49 زفقة يلديآ يلباضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61211، بوعرفة يملغرب

STE DAJAJ BOUANANE

 شركة يلتضامن

وعنوين مقرها يإلجت اعي ساحة 

يملسي1ة يلخضريء - 61152 بوعنان 

يملغرب

تأسيس شركة يلتضامن 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

979

 27 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 شتن10)

يألسا�سي لشركة يلتضامن بامل يزيت)

يلتالاة:

شكل يلشركة):)شركة يلتضامن.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.DAJAJ BOUANANE

ترلاة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلدويجن) با   يلدويجن-) يفتاج  و 

بالج لة و يلتقساط.

ساحة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
بوعنان) (61152 (- يلخضريء) يملسي1ة 

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 15.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد يلعبا�سي عبد يلوهاب):)51 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
حصة) (51 (: آشاد) جعفر  يلساد 

بقا ة)111)دآهم للحصة.
يلساد بودرالي رالد):)51)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلوهاب) عبد  يلعبا�سي  يلساد 
عنويفه)ي))قصر يوالد يلعباس)61152 

بوعنان يملغرب.
عنويفه)ي)) آشاد  جعفر  يلساد 
61152)بوعنان) قص زيوية يلحجوي)

يملغرب.
عنويفه)ي)) رالد  بودرالي  يلساد 
بوعنان) (61152 تكومات) قصر 

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) آشاد  جعفر  يلساد 
61152)بوعنان) قص زيوية يلحجوي)

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (21 يالبتديئاة بفجاج بتاآيخ)

2121)تحت آقم)313.
339I

conseils sarl

AMED BUILDING SYSTEME
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

conseils sarl
شاآع لبنان يقامة يامنة 1 مكتب 
آقم 19 طنجة، 91111، طنجة 

يملغرب
 AMED BUILDING SYSTEME

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد
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وعنوين مقرها يإلجت اعي 2 بالص 
يلكويت يلطابق 1 آقم 4 - 91111 

طنجة يملغرب.
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.76345

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
يملؤآخ في)11)شتن10)2121)تم تحويل)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
آقم) (1 يلطابق) يلكويت  بالص  (2«
 21« إلى) طنجة يملغرب«) (91111  -  4
طنجة) (91111 (- زفقة ساد يلقطب)

يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
شتن10) (27 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)246374.

341I

يئت افاة بوعرفة

STE IFA RESTAU
شركة يلتضامن

تأسيس شركة

يئت افاة بوعرفة
آقم49 زفقة يلديآ يلباضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61211، بوعرفة يملغرب
STE IFA RESTAU شركة يلتضامن

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 
157 مكرآ شاآع يملقاومة - 61211 

بوعرفة يملغرب
تأسيس شركة يلتضامن 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
973

 29 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 شتن10)
يألسا�سي لشركة يلتضامن بامل يزيت)

يلتالاة:
شكل يلشركة):)شركة يلتضامن.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.IFA RESTAU
يستغالل) (: غرض يلشركة بإيجاز)

مطعم.
آقم) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 61211 (- مكرآ شاآع يملقاومة) (157

بوعرفة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة.

 61.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 
دآهم،)مقسم كالتالي:

 241 (: عصام) معروف  يلساد 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلساد مهريوي عبد يلعظام):)181 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

 181 (: فوزية) برحالي  يلسادة 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد معروف عصام عنويفه)ي))
بوعرفة) (61211 شاآع يملقاومة) (159

يملغرب.
يلعظام) عبد  مهريوي  يلساد 
 61211 يفزكان) زفقة  عنويفه)ي))

بوعرفة يملغرب.
يلسادة برحالي فوزية عنويفه)ي))
19)شاآع يلزآقطوني)61211)بوعرفة)

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد معروف عصام عنويفه)ي))
بوعرفة) (61211 شاآع يملقاومة) (159

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (15 يالبتديئاة بفجاج بتاآيخ)

2121)تحت آقم)311.

341I

fiduazizi

 SKAY SERVICE ET
FINANCES

إعالن متعدد يلقريآيت

fiduazizi
شاآع ع ر يملختاآ حي يلقدس شاآع 
ع ر يملختاآ حي يلقدس، 7111، 

يلعاون يملغرب
 SKAY SERVICE ET FINANCES
»شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد«
وعنوين مقرها يالجت اعي: حي موالي 
آشاد شاآع يلزآقتوني ع اآة مح د 

سالم يلج اني آقم 91 مكرآ

حي موالي آشاد شاآع يلزآقتوني 
ع اآة مح د سالم يلج اني آقم 91 

مكرآ 71111 يلعاون يملغرب.
»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 
.11523

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)28)دجن10)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)
12-11:)يلذي ينص على) قريآ آقم)
حصة من) (7111 تفويت) (11- مايلي:)
طرف يلساد سكاي مصطفى لفائدة)
-12يستقالة) زكرياء) سكاي  يلساد 
يلساد سكاي مصطفى من منصبه)
ك سي1 للشركة و تعاين يلساد سكاي)

زكرياء)ك سي1 جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
يلذي ينص على) (:11-12 بند آقم)
حصة من) (7111 تفويت) (11- مايلي:)
طرف يلساد سكاي مصطفى لفائدة)
-12يستقالة) زكرياء) سكاي  يلساد 
يلساد سكاي مصطفى من منصبه)
ك سي1 للشركة و تعاين يلساد سكاي)

زكرياء)ك سي1 جديد للشركة
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يناير) (13 بتاآيخ) بالعاون  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)95/2121.

342I

FIDALUXE

NYAK
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

FIDALUXE
 BV Prince My Abdellah

 Résidence BAB
 DOUKKALA(Bloc »B« 3éme

 Etage- bureau(N 12 Marrakech،
40030، MARRAKECH(MAROC

NYAK شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 13 دآب 
بن زينة يلقصبة مريكش يملدينة - 

41131 مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
119133

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (21
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
.NYAK(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها
غرض يلشركة بإيجاز):)يستغالل و)

تدبي1 يملنشئات يلسااحاة.
دآب) (13 (: عنوين يملقر يالجت اعي)
(- يملدينة) مريكش  يلقصبة  زينة  بن 

41131)مريكش يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد يبن كي1ين يلسعدي كريم)
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (511  :

للحصة.
 511 (: يلسادة رلوفي علااء)بتينة)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
بتينة) علااء) رلوفي  يلسادة 
كلي1) سان  (95771 فرنسا) عنويفه)ي))

فرنسا.
يلساد يبن كي1ين يلسعدي كريم)
كلي1) سان  (95771 فرنسا) عنويفه)ي))

فرنسا.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
بتينة) علااء) رلوفي  يلسادة 
كلي1) سان  (95771 فرنسا) عنويفه)ي))

فرنسا
يلساد يبن كي1ين يلسعدي كريم)
كلي1) سان  (95771 فرنسا) عنويفه)ي))

فرنسا
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (11 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)11982.
343I
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STE CISS SARL

TRAV CLIM
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

STE CISS SARL
 BUREAU 7 RUE N°399 2EME
 ETAGE LOTS JANAT ZITOUNE
 1 BENSOUDA FES BUREAU
 IBRAHIM( MABOUT،( 30000،

FES MAROC
ذيت) شركة  (TRAV CLIM

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة)2 
فاس) (31111 (- فدوى بنسودة فاس)

يملغرب.
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي)
.64125

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)17)غشت)2121)تم تحويل)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
(- فاس) بنسودة  فدوى  (2 »تجزئة)
31111)فاس يملغرب«)إلى)»متجر آقم)
آقم) يلطابق يألآ�سي تجزئة يلوفاء) (5
 31111 (- فاس) صفرو  طريق  (251

فاس يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (11 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4469.
344I

MGT CONSULTING

ASSISTOP
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

MGT CONSULTING
 JNANE(ERRAHMA(GRP 4
 IMMB 3 APPT 6 ERAGE 2
 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC
ASSISTOP شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة)في طوآ يلتصفاة)
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 
يعقوب يملنصوآ إقامة يلباضاء 

ع اآة ج يلطابق يألول شقة آقم 1 - 
21211 يلباضاء يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.128799

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تقرآ) (2119 يولاوز) (11 في) يملؤآخ 

حل شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)

ASSISTOP)مبلغ آأس الها)411.111 

دآهم وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع)

يلباضاء) إقامة  يملنصوآ  يعقوب 

 1 ع اآة ج يلطابق يألول شقة آقم)

(: يلباضاء)يملغرب فتاجة ل) (21211 -

وفاة يملسي1 يلوحاد لشركة مهندس)

طبوغريفي.

شاآع) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 

يلباضاء) إقامة  يملنصوآ  يعقوب 

 -  1 ع اآة ج يلطابق يألول شقة آقم)

21211)يلباضاء)يملغرب.)

و عين:
يلساد)ة))آلاعة باعلي و عنويفه)ي))

شاآع) (3 إقامة يلكوآفيش يلدفعة) (3

يلباضاء) (21211 يألطل�سي) يملحاط 

يملغرب ك صفي))ة))للشركة.

يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (

يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 

تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 

يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)

- :

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 12 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

يولاوز)2121)تحت آقم)786342.

345I

CABINET OUASSI

STE 2M.JOUSOUR
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI

ع اآة كومرزيد شاآع يلحرية طابق 

يالول مكتب آقم 3 يملدينة يلجديدة 

، 46111، يسفي يملغرب

STE 2M.JOUSOUR شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 1114 

بلوك 19 تجزئة ملااء - 46111 يسفي 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

12175

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.2M.JOUSOUR

منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاآي.
آقم) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

1114)بلوك)19)تجزئة ملااء)-)46111 

يسفي يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: زويتة) سناء) يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) زويتة  سناء) يلسادة 

 46111 تجزئة ملااء) (19 بلوك) (1114

يسفي يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يملجاد) عبد  يملصلوحي  يلساد 

ج اعة) يلح اديت  دويآ  عنويفه)ي))

يفكا يسفي)46111)يسفي يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (14 يالبتديئاة بآسفي بتاآيخ)

2121)تحت آقم)-.

346I

ABA GESTION SARLAU

SOCIETE VIROSSY
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
SOCIETE VIROSSY شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي محل 

تجاآي بالطابق يألآ�سي قطعة آقم 
69 تجزئة يلوفاء طريق صفرو - 

31111 فاس يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
69895

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (17
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SOCIETE VIROSSY
تصنا ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملالبس يلجاهزة
إستي1يد و تصدير.

محل) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
آقم) قطعة  يألآ�سي  بالطابق  تجاآي 
(- صفرو) طريق  يلوفاء) تجزئة  (69

31111)فاس يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
فايز) جاي  يلدين  صالح  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.111  :

للحصة.)
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ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

فايز) جاي  يلدين  صالح  يلساد 

عنويفه)ي))شاآع ويدي يبي آقريق آقم)

49)يلطابق)1 93151)مرتال يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

فايز) جاي  يلدين  صالح  يلساد 

عنويفه)ي))شاآع ويدي يبي آقريق آقم)

49)يلطابق)1 93151)مرتال يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (21 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4624.

347I

STE CISS SARL

TRAV CLIM
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تفويت حصص

STE CISS SARL

 BUREAU 7 RUE(N°399 2EME

 ETAGE LOTS JANAT ZITOUNE

 1 BENSOUDA(FES(BUREAU

 IBRAHIM(MABOUT، 30000،

FES MAROC

TRAV CLIM شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي متجر آقم 

5 يلطابق يألآ�سي تجزئة يلوفاء آقم 

251 طريق صفرو فاس - 31111 

فاس يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.64125

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

ت ت) (2121 غشت) (17 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

آضوين) )ة)) يلساد) تفويت 

يجت اعاة) حصة  (511 يلح ام�سي)

من أصل)1.111)حصة لفائدة يلساد)

 23 بتاآيخ) رريش  يلص د  عبد  )ة))

غشت)2121.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
أكتولر) (11 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4469.

348I

IMEXFID

PROXITEAM SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

IMEXFID
 RTE(MOHMED 6 GH 5 APPT 15
 RESIDENCE(ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC
PROXITEAM SARL AU شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 4 زفقة 
آقم 18 يلطابق يلتاني يألمل سادي 
يل10فو�سي - 21611 يلديآ يلباضاء 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
519913

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (12
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.PROXITEAM SARL AU
(: بإيجاز) يلشركة  غرض 
 Réalisation des data centres et

.mini centres de donnée
زفقة) (4 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلطابق يلتاني يألمل سادي) (18 آقم)
يلباضاء) يلديآ  (21611 (- يل10فو�سي)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد فبال لعشي1):)1.111)حصة)
بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) لعشي1  فبال  يلساد 
زفقة) (3 طابق) (12 شقة) (3 يملستقر)
يلباضاء) الفالات  فاطاليس  يلطااآ 

21321)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) لعشي1  فبال  يلساد 
زفقة) (3 طابق) (12 شقة) (3 يملستقر)
يلباضاء) الفالات  فاطاليس  يلطااآ 

21321)يلديآ يلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 22 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797269.
349I

يلحسين فاضال

LEARD
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

يلحسين فاضال
مكتب آقم 15، يملج   يملنهي ،تجزئة 
2 شاآع عالل يلفا�سي، إقامة حرف 

ب، مريكش ، 41111، مريكش 
يملغرب

LEARD شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي مكتب آقم 
15، يملج   يملنهي ،تجزئة 2 شاآع 
عالل يلفا�سي، إقامة حرف ب، 
مريكش - 41111 مريكش يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
119563

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (14
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.LEARD
منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاآي.
مكتب) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 2 ،تجزئة) يملنهي) يملج    (،15 آقم)
شاآع عالل يلفا�سي،)إقامة حرف ب،)

مريكش)-)41111)مريكش يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد مح د طهى):)1.111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
ح) عنويفه)ي)) مح د طهى  يلساد 
 8 ع اآة) علالي  ع اآة  (5 يلوحدة) م 
مريكش) (41111 ،مريكش) (7 يلشقة)

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
ح) عنويفه)ي)) مح د طهى  يلساد 
 8 ع اآة) علالي  ع اآة  (5 يلوحدة) م 
مريكش) (41111 ،مريكش) (7 يلشقة)

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (18 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)11634.

351I

STE FIDUCONFIANCE

FREBOU
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

قفل يلتصفاة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
FREBOU شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
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وعنوين مقرها يإلجت اعي : آقم 11 
، زفقة إلااس يبن معاوية، فاس - 

31111 فاس يملغرب.
قفل يلتصفاة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
.24127

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)11)أكتولر)2121)تقرآ حل)
يملسؤولاة) ذيت  شركة  (FREBOU
يملحدودة مبلغ آأس الها)300.000,00 
دآهم وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم)
فاس) زفقة إلااس يبن معاوية،) (، (11
- 31111)فاس يملغرب فتاجة لتوقف)

يلنشاط يالقتصادي للشركة.
و عين:

و) بوصفاحة  أح د  يلساد)ة))
شاآع بي1وت تجزئة زيتون) عنويفه)ي))
آقم)45)يلزهوآ)2)فاس)31111)فاس)

يملغرب ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)
 11 2121)وفي آقم) 11)أكتولر) بتاآيخ)
(- فاس) معاوية،) يبن  إلااس  زفقة  (،

31111)فاس يملغرب.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (21 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4632.

351I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

STE QUODS COLOR
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

OUAZER KAMAL ET JAOUAD
 N° 132 AVENUE(ABOU(BAKR

 SEDDIK(APPT 1 RDC(VN ،
30000، FES(MAROC

STE QUODS COLOR شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 22 
زفقة 11 حي يلنجاح باب يلخورة 

فاس 31111 فاس يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

33725

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2111 أبريل) (13

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.QUODS COLOR

يستغالل) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يستديو للتصوير.
 22 آقم) (: عنوين يملقر يالجت اعي)
يلخورة) باب  يلنجاح  حي  (11 زفقة)

فاس)31111)فاس يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 81.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد حجامي عادل):)411)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

 211 (: مح د) حجامي  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلساد حجامي ح اد):)211)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) عادل  حجامي  يلساد 
جنافات) بنسودة  جنان  (37 آقم)

31111)فاس يملغرب.

عنويفه)ي)) مح د  حجامي  يلساد 

سادي) (37 آقم) بنسودة  جنان 

بوجادة)31111)فاس يملغرب.

عنويفه)ي)) ح اد  حجامي  يلساد 
آقم)37)زفقة آقم)1)ويد يللكة جنافات)

31111)فاس يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) عادل  حجامي  يلساد 
جنافات) بنسودة  جنان  (37 آقم)

31111)فاس يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أبريل) (28 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2111)تحت آقم)789.

352I

MGT CONSULTING

AYMOBILIER
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
حل شركة

MGT CONSULTING

 JNANE(ERRAHMA(GRP 4

 IMMB 3 APPT 6 ERAGE 2

 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC

AYMOBILIER شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد)في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي مج وعة 

يلتقدم ج ح 2 17- يلطابق 2 سادي 

يل10فو�سي - 21211 يلباضاء يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.331149

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

2121)تقرآ حل) 25)دجن10) يملؤآخ في)

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت)

 AYMOBILIER يلوحاد) يلشريك 

مبلغ آأس الها)11.111)دآهم وعنوين)

مقرها يإلجت اعي مج وعة يلتقدم ج)

ح)2 17-)يلطابق)2)سادي يل10فو�سي)

(: يلباضاء)يملغرب فتاجة ل) (21211 -

عدم تحقاق أي نشاط تجاآي.

و حدد مقر يلتصفاة ب مج وعة)

يلتقدم ج ح)2 17-)يلطابق)2)سادي)

يل10فو�سي)-)21211)يلباضاء)يملغرب.)

و عين:

يلرضويني مصطفى   يلساد)ة))
2)زفقة قاوين يلطاو�سي) )و عنويفه)ي))

21211)يلباضاء)يملغرب ك صفي))ة))

للشركة.

وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)

محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 

يلعقود) تبلاغ  محل  و   يملخابرة 

و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)-

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

ماي)2121)تحت آقم)779633.

353I

MGT CONSULTING

R-PROMO
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
حل شركة

MGT CONSULTING
 JNANE(ERRAHMA(GRP 4
 IMMB 3 APPT 6 ERAGE 2
 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC
R-PROMO شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد
)في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي 12 زفقة 
ص10ي بوج عة يلطابق يألول شقة 

آقم 6 - 21211 يلباضاء يملغرب.
حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.321117

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
2121)تقرآ حل) 25)دجن10) يملؤآخ في)
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت)
مبلغ) (R-PROMO يلوحاد) يلشريك 
وعنوين) دآهم  (111.111 آأس الها)
ص10ي) زفقة  (12 يإلجت اعي) مقرها 
 6 آقم) يألول شقة  يلطابق  بوج عة 
(: يلباضاء)يملغرب فتاجة ل) (21211 -

عدم تحقاق أي نشاط تجاآي.
12)زفقة) و حدد مقر يلتصفاة ب)
شقة) يألول  يلطابق  بوج عة  ص10ي 
آقم)ESPAGHNE 21211 6)يلباضاء)

يملغرب.)
و عين:

يلرضويني) أسامة  يلساد)ة))
يلدين) قاوين  زفقة  عنويفه)ي)) و 
يملغرب) يلباضاء) (21211 يلطاو�سي)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)
محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 
و) يلعقود  تبلاغ  محل  و  يملخابرة 

يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)-
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 16 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

يولاوز)2121)تحت آقم)785568.

354I
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HORICOM

PICAB IMMO
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

PICAB IMMO شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي محل 

بالطابق يلسفلي حي يلرياض تجزئة 

يلفالح آقم 12 ويسالن - 51111 

مكناس يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

54519

 19 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 أكتولر)

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 PICAB(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.IMMO

يإلنعاش) (: غرض يلشركة بإيجاز)
يلعقاآي

أشغال يلبناء)يملختلفة.

محل) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

يلرياض تجزئة) بالطابق يلسفلي حي 

 51111 (- ويسالن) (12 آقم) يلفالح 

مكناس يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 411.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) مح د  بركان  يلساد 
 12 آقم) يلفالح  تجزئة  يلرياض  حي 

ويسالن)51111)مكناس يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) مح د  بركان  يلساد 
 12 آقم) يلفالح  تجزئة  يلرياض  حي 

ويسالن)51111)مكناس يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (22 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4564.

355I

MGT CONSULTING

Y.R IMMOBILIER
شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد
حل شركة

MGT CONSULTING
 JNANE(ERRAHMA(GRP 4
 IMMB 3 APPT 6 ERAGE 2
 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC
Y.R IMMOBILIER شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد)في طوآ يلتصفاة)
وعنوين مقرها يإلجت اعي 12 زفقة 
ص10ي بوج عة يلطابق يألول شقة 

آقم 6 - 21211 يلباضاء يملغرب.
حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.333117

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
2121)تقرآ حل) 25)دجن10) يملؤآخ في)
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت)
 Y.R IMMOBILIER يلشريك يلوحاد)
دآهم) (111.111 آأس الها) مبلغ 
زفقة) (12 يإلجت اعي) مقرها  وعنوين 
شقة) يألول  يلطابق  بوج عة  ص10ي 
يملغرب) يلباضاء) (21211  -  6 آقم)
نشاط) أي  تحقاق  عدم  (: ل) فتاجة 

تجاآي.
12)زفقة) و حدد مقر يلتصفاة ب)
شقة) يألول  يلطابق  بوج عة  ص10ي 

آقم)6 - 21211)يلباضاء)يملغرب.)

و عين:
و) يلرضويني  يونس  يلساد)ة))
 12 شاآع) م10وكة  إقامة  عنويفه)ي))
يلشق) عين  يلفضل  حي  (73 آقم)
21211)يلباضاء)يملغرب ك صفي))ة))

للشركة.
وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)
محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 
و) يلعقود  تبلاغ  محل  و  يملخابرة 

يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)-
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 12 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

ف10يير)2121)تحت آقم)765895.

356I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

STE AFIMOUDELEC
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

OUAZER KAMAL ET JAOUAD
 N° 132 AVENUE(ABOU(BAKR

 SEDDIK(APPT 1 RDC(VN ،
30000، FES(MAROC

STE AFIMOUDELEC شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي متجر 
بالطابق يالآ�سي من يلع اآة 

يملتويجدة بالقطعة آقم 119 أ تجزئة 
يملنتزه 2 طريق مكناس فاس 31111 

فاس يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

69881
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (22
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.AFIMOUDELEC
يستي1يد) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملنتجات يلكهرلائاة.

متجر) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلع اآة) من  يالآ�سي  بالطابق 
يملتويجدة بالقطعة آقم)119)أ تجزئة)
 31111 يملنتزه)2)طريق مكناس فاس)

فاس يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 81.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد عفاف عادل):)411)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
يلساد يملدآب ياسين):)411)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) عادل  عفاف  يلساد 
زفقة بلجاكا) (139 شاآع سوسة آقم)

يلزهوآ)2 31111)فاس يملغرب.
عنويفه)ي)) ياسين  يملدآب  يلساد 
يملركز يلصحي يلبلادة يملدينة يلقدي ة)

31111)فاس يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) عادل  عفاف  يلساد 
زفقة بلجاكا) (139 شاآع سوسة آقم)

يلزهوآ)2 31111)فاس يملغرب
عنويفه)ي)) ياسين  يملدآب  يلساد 
يملركز يلصحي يلبلادة يملدينة يلقدي ة)

31111)فاس يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (18 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4595.
357I

HORICOM

IKHOUANE ARIFA-PROMO
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 IKHOUANE ARIFA-PROMO
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 111 
تجزئة يلهدى شقة آقم 1 يلطابق 



22043 الجريدة الرسميةعدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121) 

يلسفلي توالل - 51111 مكناس 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
54517

 13 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 شتن10)
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.IKHOUANE ARIFA-PROMO
يإلنعاش) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلعقاآي
أشغال يلبناء)يملختلفة.

عنوين يملقر يالجت اعي):)آقم)111 
يلطابق) (1 آقم) شقة  يلهدى  تجزئة 
مكناس) (51111 (- توالل) يلسفلي 

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
مبلغ آأس ال يلشركة:)1.211.111 

دآهم،)مقسم كالتالي:
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلحق) عبد  مغريوي  يلساد 
يلسالم) حي  (327 آقم) عنويفه)ي))
 51111 سعاد) سادي  (2 توسا )

مكناس يملغرب.
عنويفه)ي)) مح د  مغريوي  يلساد 
 41 لرقم) (13 حي موالي يآشاد زفقة)

52451)يلريصاني يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلحق) عبد  مغريوي  يلساد 
يلسالم) حي  (327 آقم) عنويفه)ي))
 51111 سعاد) سادي  (2 توسا )

مكناس يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (22 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4575.

358I

HORICOM

SAFMARWA
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SAFMARWA شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 12 

تجزئة تافوكت سادي سعاد - 

51111 مكناس يملغرب.

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.43759

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

يملؤآخ في)26)ماآس)2118)تم تحويل)

من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 

سادي) تافوكت  تجزئة  (12 »آقم)

51111)مكناس يملغرب«)إلى) (- سعاد)

»تجزئة تافوكت آقم)11)محل آقم)1 

- 51111)مكناس يملغرب«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أبريل) (16 بتاآيخ) ب كناس  يلتجاآية 

2118)تحت آقم)1561.

359I

برفكت جساون

QR INVEST sarl au
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

برفكت جساون

ياللفة آياض ياللفة، 21111، 

يلديآيلباضاء يملغرب

QR INVEST sarl au شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 11 شاآع 

يلحرية يلطابق يلثالث شقة 5 

يلديآيلباضاء 21111 يلديآيلباضاء 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

513553

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 غشت) (13

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 QR (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.INVEST sarl au

:)يملعامالت) غرض يلشركة بإيجاز)

يلعقاآية.

 11 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

 5 شاآع يلحرية يلطابق يلثالث شقة)

يلديآيلباضاء) (21111 يلديآيلباضاء)

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: كريآ) ما وفة  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) كريآ  ما وفة  يلسادة 

 93271 فرنسا) سرفان  م رجاك  (2

سرفان فرنسا.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) كريآ  ما وفة  يلسادة 

 93271 فرنسا) سرفان  م رجاك  (2

سرفان فرنسا

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 19 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

غشت)2121)تحت آقم)791285.

361I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE TOTATRAV SARL
AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،
TAOUNATE MAROC

 SOCIETE TOTATRAV SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 121 
تجزئة يلقدس يلطبق يالول مركز 
يوالد ديوود تيسة تاوفات - 34111 

تاوفات يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
1953

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (28
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SOCIETE TOTATRAV SARL AU
صناعة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يالس نت و يلطوب.
عنوين يملقر يالجت اعي):)آقم)121 
مركز) يالول  يلطبق  يلقدس  تجزئة 
 34111 (- تاوفات) تيسة  يوالد ديوود 

تاوفات يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 51.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: يلطويلب) طاآق  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
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يلساد طاآق يلطويلب عنويفه)ي))
ويد لكة سادي بوجادة) (6 زفقة) (21

فاس)31111)فاس يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد طاآق يلطويلب عنويفه)ي))
ويد لكة سادي بوجادة) (6 زفقة) (21

فاس)31111)فاس يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (25 يالبتديئاة بتاوفات بتاآيخ)

2121)تحت آقم)546.

361I

CABINET EL HAMMOUTI

COMOLOB
إعالن متعدد يلقريآيت

CABINET EL HAMMOUTI
شاآع يلخرطوم آقم 51 يلناظوآ ، 

62111، يلناظوآ يملغرب
COMOLOB »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة«
وعنوين مقرها يالجت اعي: يلطريق 
يلرئيساة سلوين يلناظوآ تاوآيت 

بوستة - - يلناظوآ يملغرب.
»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 
.17953

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)15)أكتولر)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)
على) ينص  يلذي  (:1 آقم) قريآ 
تفويت) على  يملصادقة  ت ت  مايلي:)
حصة) (511 مح د) يلجكاوي  يلساد 
يجت اعاة لفائدة يلساد زآيوح علي.

قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)
ت ت يملصادقة على يستقالة يلساد)
تساي1) مهام  من  مح د  يلجكاوي 
يلشركة و تم تعاين يلساد زآيوح علي)

مسي1ي للشركة ملدة غي1 محدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
بند آقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)

آأس مال يلشركة.
على) ينص  يلذي  (:12 آقم) بند 

مايلي:)يلتساي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 22 بتاآيخ) بالناضوآ  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)4216.

362I

إئت افاات يلدآيوش

Société BADR SHOP TAJNI
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

إئت افاات يلدآيوش
شاآع عالل بن عبد هللا آقم 48 ص 
ب 682، 92111، يلعريئش يملغرب
 Société BADR SHOP TAJNI

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 
يملغرب يلجديد آقم 1756 - 92111 

يلعريئش يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
6437

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (11
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.Société BADR SHOP TAJNI
(: بإيجاز) يلشركة  غرض 
 COMMERCIALISATION DES
 VETEMENTS-PRESTATION DE

.SERVICES
تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 92111 -  1756 يملغرب يلجديد آقم)

يلعريئش يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: يلساد بوستة بدآ يلدين)
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد بوستة بدآ يلدين عنويفه)ي))
 1756 آقم) يلجديد  يملغرب  تجزئة 

92111)يلعريئش يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد بوستة بدآ يلدين عنويفه)ي))
 1756 آقم) يلجديد  يملغرب  تجزئة 

92111)يلعريئش يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بالعريئش بتاآيخ)21)أكتولر)

2121)تحت آقم)1133/2121.
363I

NSCAE COMPANY

SQL MANAGEMENT
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

NSCAE COMPANY
 IMMEUBLE(ALWAFA 4eme

 ETAGE(APP(N°08 RUE(AL(BARID
 BIOUGRA(MAROC، 87200،

BIOUGRA MAROC
SQL MANAGEMENT شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي ع اآة 
يلوفاء يلطابق 14 يلشقة 18 زفقة 

يل10يد باوكرى. يملغرب 87211 
باوكرى يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
24511

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (11
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 SQL (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MANAGEMENT
غرض يلشركة بإيجاز):)يستشاآيت)

يلتساي1.
ع اآة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
زفقة) (18 يلشقة) (14 يلطابق) يلوفاء)
 87211 يملغرب) باوكرى.) يل10يد 

باوكرى يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد عبد هللا بكاآ):)111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد عبد هللا بكاآ عنويفه)ي))دويآ)
 83114 تنزآت باكودين يوالد تاي ة.)

يوالد تاي ة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد عبد هللا بكاآ عنويفه)ي))دويآ)
 83114 تنزآت باكودين يوالد تاي ة.)

يوالد تاي ة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (15 يالبتديئاة بافزكان بتاآيخ)

2121)تحت آقم)2211.
364I

ACDEN

MG2 ENGINEERING SA
إعالن متعدد يلقريآيت

ACDEN
 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage ،
20380، CASABLANCA(MAROC
MG2 ENGINEERING(SA »شركة 

يملساه ة«
وعنوين مقرها يالجت اعي: شوآ 12 
بالطو 112, 1111, شاآع يلقدس 

حي سادي معروف, 21271 - 1111 
يلديآ يلباضاء يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.412549
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ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)15)أبريل)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

يملنعقد) يلعادي  يلعام  يلج    قرآ 

تجديد عضوية) (15/4/2121 بتاآيخ)

أعضاء)مجلس يإلديآة ملدة)6)سنويت)

إلى) (2121 يملالاة) يلسنويت  تغطي 

2126

قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)

في) يملنعقد  يإلديآة  مجلس  يجت اع 

إدآيس) يلساد  (• عين:) يلاوم  ففس 

طويل) (، عام) مدير  آئيس  يلعسري 

يلساد) (• ك تصرف) واليته  فت1ة 

مدير عام) (، تاي1ي ماآسال سي1فوس)

طويل فت1ة واليته) (، منتدب للشركة)
بنعزو) منى  يلسادة  (• ك تصرف.)

سكرتي1ة ملجلس يإلديآة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)-:)يلذي ينص على مايلي:)

لم يتم تعديل يي بند

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797523.

365I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

ظبايبي بالستيك
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA

 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE

 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

ظبايبي بالستاك شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي دويآ بل ون 

و مشطي يلحجر بالد يلقزييرية بلدية 

عين قنصاآة فاس - 31111 فاس 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

69919

 11 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 

يلقافون) إعديد  تم  (2121 شتن10)

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

:)ظبايبي) يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها)

بالستاك.

تحويل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملنتجات يلبالستاكة.

دويآ) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

بل ون و مشطي يلحجر بالد يلقزييرية)

 31111 (- فاس) قنصاآة  عين  بلدية 

فاس يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: طاآق) يلظبايبي  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يلظبايبي طاآق  يلساد 

سادي) صنهاجة  شاآع  (1 زفقة) (16

بوجادة فاس)31111)فاس يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يلظبايبي طاآق  يلساد 

سادي) صنهاجة  شاآع  (1 زفقة) (16

بوجادة فاس)31111)فاس يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (22 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4651.

366I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

FIGHTER STAR
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
آقم 8 يلطابق 5 يلشقة 9 يقامة 

يلحرية شاآع فلسطين ، 31111، 

فاس يملغرب

FIGHTER STAR شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 27 دآب 

بنصويل آحبة زليب فاس - 31111 

فاس يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

69731

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (17

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.FIGHTER STAR

غرض يلشركة بإيجاز):)يستي1يد و)

تصدير مختلف يالالت.

دآب) (27 (: عنوين يملقر يالجت اعي)

 31111 (- بنصويل آحبة زليب فاس)

فاس يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: يزمي حسني) زلي1  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد زلي1 يزمي حسني عنويفه)ي))
آقم)12)دآب يلح ام آحبة زليب فاس)

31111)فاس يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد زلي1 يزمي حسني عنويفه)ي))
آقم)12)دآب يلح ام آحبة زليب فاس)

31111)فاس يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (14 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4365.

367I

STE DAY FINANCE

 STE MK IMPORT EXPORT
SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

STE DAY FINANCE

ساحة يلحرية يلرقم 13 يلطابق 

يلثاني يلفقاه بن صالح ، 23211، 

يلفقاه بن صالح يملغرب

 STE MK IMPORT EXPORT SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي 

يلااس ين بلوك س يلرقم 34 يلفقاه 

بن صالح - 23211 يلفقاه بن صالح 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

4867

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (16

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MK IMPORT EXPORT SARL

فقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يبالت و يالست1يد و) يلبضائ  و كريء)

يلتصدير.
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حي) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلااس ين بلوك س يلرقم)34)يلفقاه)
بن صالح)-)23211)يلفقاه بن صالح)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد مفتاح يملعطي):)611)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
 411 (: فاط ة) شتاوي  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) يملعطي  مفتاح  يلساد 
 34 آقم) س  بلوك  يلااس ين  حي 

23211)يلفقاه بن صالح يملغرب.
يلسادة شتاوي فاط ة عنويفه)ي))
 34 آقم) س  بلوك  يلااس ين  حي 

23211)يلفقاه بن صالح يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) يملعطي  مفتاح  يلساد 
 34 آقم) س  بلوك  يلااس ين  حي 

23211)يلفقاه بن صالح يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
صالح) بن  بالفقاه  يالبتديئاة 
آقم) تحت  (2121 أكتولر) (18 بتاآيخ)

.278/2121

368I

P-Consulting

SOROBAN TALENT ALI
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

P-Consulting
 COMPLEXE(JAOUHARA,

 BLOC 3 4EME(ETAGE(APPT
 28 COMPLEXE(JAOUHARA,

 BLOC 3 4EME(ETAGE(APPT 28،
12000، Témara(Maroc

SOROBAN TALENT ALI شركة 
ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

 RES وعنوين مقرها يإلجت اعي

 ATTAWHID(IMM 17 N°09

 TEMARA - 12000 TEMARA

 MAROC. - 12000 TEMARA

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

134215

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 غشت) (16

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SOROBAN TALENT ALI

 mentales(:(غرض يلشركة بإيجاز

des enfants

 Calcul mental et formation

continue

.etc...

 RES (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

 ATTAWHID IMM 17 N°19

 TEMARA - 12111 TEMARA

 MAROC. - 12111 TEMARA

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: يباه) يلساد يلساد علي 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد يلساد علي يباه عنويفه)ي))

15)تجزئة يلح د) يلع اآة) (118 يلديآ)

ت اآة) (12113 عتاق) عين  (15 بلوك)

يملغرب)12113)ت اآة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد يلساد علي يباه عنويفه)ي))
15)تجزئة يلح د) يلع اآة) (118 يلديآ)
ت اآة) (12113 عتاق) عين  (15 بلوك)

يملغرب)12113)ت اآة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
شتن10) (16 بتاآيخ) بت اآة  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)1886.
369I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

EXCEPTIONAL BUILDING
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،
93100، FNIDEQ(MAROC

EXCEPTIONAL BUILDING شركة 
ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة حي 
باب سبتة يلقطعة يألآضاة آقم 539 
، يملحل آقم 37 - 93111 يلفنادق 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

8199
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2117 دجن10) (28
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.EXCEPTIONAL BUILDING
يلت1ويج) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلعقاآي.
عنوين يملقر يالجت اعي):)تجزئة حي)
باب سبتة يلقطعة يألآضاة آقم)539 
يلفنادق) (93111  -  37 يملحل آقم) (،

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يدآي�سي) يلغريآي  يفاس  يلساد 

حسني):)251)حصة بقا ة)111)دآهم)

للحصة.

 111 (: يلسادة حرية بناني زياتني)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

يدآي�سي) يلغريآي  هشام  يلساد 

حسني):)251)حصة بقا ة)111)دآهم)

للحصة.

يدآي�سي) يلغريآي  مح د  ي  يلساد 

حسني):)411)حصة بقا ة)111)دآهم)

للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يدآي�سي) يلغريآي  يفاس  يلساد 

طريق) يلعدير  حي  عنويفه)ي)) حسني 

وزين) (16211  11 كلم) شفشاون 

يملغرب.

زياتني) بناني  حرية  يلسادة 

عنويفه)ي))حي يلعدير شاآع يلقادساة)
آقم)11 16211)وزين يملغرب.

يدآي�سي) يلغريآي  هشام  يلساد 

شاآع) يلعدير  حي  عنويفه)ي)) حسني 

وزين) (16211  71 آقم) يملديآس 

يملغرب.

يدآي�سي) يلغريآي  مح د  ي  يلساد 

شاآع) يلعدير  حي  عنويفه)ي)) حسني 

وزين) (16211  71 آقم) يملديآس 

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يدآي�سي) يلغريآي  يفاس  يلساد 

طريق) يلعدير  حي  عنويفه)ي)) حسني 

وزين) (16211  11 كلم) شفشاون 

يملغرب

يدآي�سي) يلغريآي  هشام  يلساد 

شاآع) يلعدير  حي  عنويفه)ي)) حسني 

يملديآس آقم)71 16211)وزين يملغرب

يدآي�سي) يلغريآي  مح د  ي  يلساد 

شاآع) يلعدير  حي  عنويفه)ي)) حسني 

يملديآس آقم)71 16211)وزين يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يناير) (31 بتاآيخ) بتطوين  يالبتديئاة 

2118)تحت آقم)8614.

371I
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فاديسي1 بس ة شركة ديت يملسؤولاة يملحدودة ديت)

يلشريك يلوحاد

ب.ي بروبيرتي
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

فاديسي1 بس ة شركة ديت 

يملسؤولاة يملحدودة ديت يلشريك 

يلوحاد

تجزئة عث ان زفقة 12 آقم 39-37 

عين يلشق يلديآ يلباضاء ، 21471، 

يلديآ يلباضاء يملغرب

ب.ي برولي1تي شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 64 عبد 

هللا يملديوني يلطابق 1 شقة 2 دآب 

ع ر - 21181 يلديآ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

519881

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

ب.ي) (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

برولي1تي.

يالنعاش) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلعقاآي.

عبد) (64 (: عنوين يملقر يالجت اعي)

دآب) (2 شقة) (1 هللا يملديوني يلطابق)

ع ر)-)21181)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (511 (: أمين) برفاة  يلساد 

بقا ة)111)دآهم للحصة.

511)حصة) (: يلساد فتحي يونس)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) أمين  برفاة  يلساد 

تجزئة يلنسام فاال آقم)373 21191 

يلديآ يلباضاء)يملغرب.

عنويفه)ي)) يونس  فتحي  يلساد 

11)سادي مومن) إقامة زينب ج آقم)

21412)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) أمين  برفاة  يلساد 

تجزئة يلنسام فاال آقم)373 21191 

يلديآ يلباضاء)يملغرب

عنويفه)ي)) يونس  فتحي  يلساد 

11)سادي مومن) إقامة زينب ج آقم)

21412)يلديآ يلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 22 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797337.

371I

GESTION ALJANOUB

 BUREAU DE QUALITE ET
HYGIENE

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زفقة تطوين حي يلسعادة ع اآة آقم 

2 يلطابق يلثالث يلعاون ، 71111، 

يلعاون يملغرب

 BUREAU DE QUALITE ET

HYGIENE شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

يلشريف يمزيان آقم 16 حي يلقدس 

يلعاون 71111 يلعاون يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

38571

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (18

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

 BUREAU DE QUALITE ET

.HYGIENE

يملويكبة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلصحي) يألمن  و  يلنظافة  مجال  في 

لل نتجات يلغديئاة.....

شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

16)حي يلقدس) يلشريف يمزيان آقم)

يلعاون)71111)يلعاون يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: باكديش) آشاد  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

511)حصة) (: يلساد آشاد رلف)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) باكديش  يلساد آشاد 

 83511 تاآوديفت) تالوين  تاباا  حي 

تالوين تاآوديفت يملغرب.

عنويفه)ي)) رلف  آشاد  يلساد 

يشتوكة) ينشادن  كومغاآ  ييت  دويآ 

يشتوكة ييت باها) (87111 ييت باها)

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) باكديش  يلساد آشاد 

 83511 تاآوديفت) تالوين  تاباا  حي 

تالوين تاآوديفت يملغرب

يلساد آشاد رلف عنويفه)ي))دويآ)

ييت) يشتوكة  ينشادن  كومغاآ  ييت 

باها)87111)يشتوكة ييت باها يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

18)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3239/21.

372I

SAGASUD

STE ANAS EDDINE FISH
إعالن متعدد يلقريآيت

SAGASUD

شاآع يالمي1 موالي عبد هللا آقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، يلعاون

LAAYOUNE يملغرب

STE ANAS EDDINE FISH »شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد«

وعنوين مقرها يالجت اعي: شاآع 

يلرلاط آقم 15 يملسي1ة يلعاون - 

71111 يلعاون يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.26189

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)25)أكتولر)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

تغاي1 يملقر يالجت اعي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

11:)يلذي ينص على) بند آقم بند)

مايلي:)تغاي1 يملقر يالجت اعي يلى تجزئة)
1111)آقم)353)حي يلفتح يلعاون

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

25)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3276.

373I

NEVADOS MOROCCO CONSULTANCY

ECP MAROC
إعالن متعدد يلقريآيت

 NEVADOS MOROCCO

CONSULTANCY

 Lotissement(la(colline(II, 112

 1er(étage 102 Lotissement(la

 colline(II, 1er(étage، 20200،

CASABLANCA MAROC

ECP MAROC »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد«
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وعنوين مقرها يالجت اعي: 46 شاآع 

يلزآقطوني ، يلطابق يلسادس 

، يملكتب آقم 15 و 16 - - يلديآ 

يلباضاء يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.418519

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)23)شتن10)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  (:1 آقم) قريآ 

(
ً
يعتباآي يلشركة  مقر  فقل  مايلي:)

شاآع) (46 من) (2121 أكتولر) (11 من)

(، يلسادس) يلطابق  (، يلزآقطوني)

يلديآ يلباضاء) (16 و) (15 يملكتب آقم)

عين ج عة طريق) (5 (، كم) (12 إلى) (،

(، يلباضاء) يلديآ  (، بوسكوآة) (1128

يملغرب

قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)

تحاين و تعديل يلنظام يألسا�سي

قريآ آقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

 WALI ALAMI EXPERTISE تعاين)

،)شركة ذيت مسؤولاة محدودة م )

يق  مكتبها يلرئي�سي) (، مساهم وحاد)

(، 35)شاآع سعد بن أبو يلوقاص) في)

(، يلديآ يلباضاء) (12 آقم) (، (4 يلطابق)

للديآ) يلتجاآي  يلسجل  في  يملسجلة 

(، (445559 آقم) تحت  يلباضاء)

يلجديد) يلحسابات  يملدقق  باعتباآه 

للشركة ملدة عام ويحد)،)أي)2121

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

ينص) يلذي  (:4 يلفصل) آقم  بند 

على مايلي:)يملكتب يملسجل هو)12)كم)

،)5)عين ج عة طريق)1128)بوسكوآة)

،)يلديآ يلباضاء)،)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797451.

374I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

PROG EXPERT
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شاآع موآيتافاا صندوق يل10يد 

2619 ، 41111، مريكش يملغرب

PROG EXPERT شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي فافري 13 

يلطابق يلسفلي تاآكة يمام يملديرية 

يلعامة للضريئب - 41111 مريكش 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

119657

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (28

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 PROG(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.EXPERT

توفي1) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

و) يالستشاآيت  و  يلخدمات  ج ا  

يملساعديت للشركات.

عنوين يملقر يالجت اعي):)فافري)13 

يملديرية) يمام  تاآكة  يلسفلي  يلطابق 

مريكش) (41111 (- للضريئب) يلعامة 

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلحساني) مح د  سادي  يلساد 

 111 بقا ة) حصة  (1.111 (: هالل)

دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

يلحساني) مح د  سادي  يلساد 
تجزئة يلويزيس آقم) هالل عنويفه)ي))
مريكش) (41111 تاآكة) طريق  (75

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلحساني) مح د  سادي  يلساد 
تجزئة يلويزيس آقم) هالل عنويفه)ي))
مريكش) (41111 تاآكة) طريق  (75

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (25 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128727.
375I

FINAUDIT

DERMO PHARM
إعالن متعدد يلقريآيت

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
DERMO PHARM »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة«
وعنوين مقرها يالجت اعي: دياآ 

يالفدلس 1 يلطابق يالول،يلشقة آقم 
1 بوسكوآة يلديآيلباضاء - 27182 

يلديآيلباضاء يملغرب.
»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 
.415337

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)21)شتن10)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)
قريآ آقم)3):)يلذي ينص على مايلي:)

تغاي1 مقر يلشركة)
قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
آف  آأس ال يلشركة من)91.111)يلى)

311.111
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
على) ينص  يلذي  (:4 آقم) بند 
تجزئة) (: للشركة) يملقريلرئ�سي  مايلي:)
 11  19 محل) (B21 يالزدهاآمحل)

بوسكوآة يلديآيلباضاء).

بند آقم)6:)يلذي ينص على مايلي:
آأس ال يلشركة)311.111)مقسم)

يلى)3111)حصة
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 21 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

شتن10)2121)تحت آقم)797521.
376I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SPRING V17
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
قفل يلتصفاة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شاآع موآيتافاا صندوق يل10يد 
2619 ، 41111، مريكش يملغرب

SPRING V17 شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي : زيوية 
زفقة يلريف و يالراء إقامة جاويآ 1 
يلطابق يلثاني شقة ب 11 آقم 13 

مكتب آقم 1 يلحي يلشتوي - 41111 
مريكش يملغرب.
قفل يلتصفاة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
.38153

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تقرآ حل) (2121 يناير) (14 يملؤآخ في)
SPRING V17)شركة ذيت مسؤولاة)
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد مبلغ)
وعنوين) دآهم  (111.111 آأس الها)
مقرها يإلجت اعي زيوية زفقة يلريف و)
يلطابق يلثاني) (1 إقامة جاويآ) يالراء)
 1 آقم) مكتب  (13 آقم) (11 شقة ب)
مريكش) (41111 (- يلشتوي) يلحي 
يملغرب فتاجة لعدم يست ريآ نشاط)

يلشركة.
و عين:

كرلم بلويد و عنويفه)ي)) يلساد)ة))
ع اآة)15)شقة)6)زفقة هاآون يلرشاد)
يملغرب) مريكش  (41111 يكديل)

ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)
بتاآيخ)14)يناير)2121)وفي زيوية زفقة)
يلريف و يالراء)إقامة جاويآ)1)يلطابق)
يلثاني شقة ب)11)آقم)13)مكتب آقم)
مريكش) (41111 (- يلشتوي) يلحي  (1

يملغرب.
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باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (25 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128726.

377I

يئت افاة أكادي

MAZ EXCELLENCE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

قفل يلتصفاة

يئت افاة أكادي
زفقة يسفي،محج يلحسن يلثاني، 

يلشقة 12، يلطابق يلثالث )م.ج) 

ح رية مكناس ، 51111، مكناس 

يملغرب

MAZ EXCELLENCE شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي : آقم 651 

تجزئة يملنصوآ 51151، مكناس - 

51151 مكناس يملغرب.

قفل يلتصفاة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

.49719

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

يملؤآخ في)15)أكتولر)2121)تقرآ حل)

ذيت) شركة  (MAZ EXCELLENCE

آأس الها) مبلغ  يملحدودة  يملسؤولاة 

مقرها) وعنوين  دآهم  (51.111
تجزئة يملنصوآ) (651 يإلجت اعي آقم)

مكناس) (51151 (- مكناس) (،51151

وكث1ة) يلرلح  النعديم  فتاجة  يملغرب 

يلضريءب.

و عين:

و) يلهرمازي  يمين  يلساد)ة))

تجزءة) (1 يلطابق) (118 عنويفه)ي))

 51151 مكناس) (1 يلجزء) يلعث افاة 

مكناس يملغرب ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)

بتاآيخ)15)أكتولر)2121)وفي آقم)651 

(- مكناس) (،51151 يملنصوآ) تجزئة 

51151)مكناس يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (25 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)338.

378I

fidomek

GLOBAL.MED.RZOU9
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

fidomek

 N13 4EME(ETAGE(IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA

 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc

GLOBAL.MED.RZOU9 شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 19 
زفقة 1 حي يطلس 1 بوعالم - 51111 

مكناس يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

54237

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 غشت) (12

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.GLOBAL.MED.RZOU9

يالستي1يد) (: غرض يلشركة بإيجاز)

و يلتصدير

يملتاجرة

با  يلخضر يلطرية)

با  يلفويكه يلطرية

با  يلفويكه يلجافة.
 19 آقم) (: عنوين يملقر يالجت اعي)
زفقة)1)حي يطلس)1)بوعالم)-)51111 

مكناس يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

(: يلع اآي) يلعالي  عبد  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.111

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلع اآي) يلعالي  عبد  يلساد 
عنويفه)ي))آقم)19)زفقة)1)حي يطلس)1 

بوعالم)51111)مكناس يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلع اآي) يلعالي  عبد  يلساد 
عنويفه)ي))آقم)19)زفقة)1)حي يطلس)1 

بوعالم)51111)مكناس يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
شتن10) (19 بتاآيخ) ب كناس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4147.

379I

FIDSAGE SARLAU

TITUS ANTAKYA
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU
149 شاآع لال ياقوت يلطابق يلثالث 
يلرقم 71 ، 21181، يلديآ يلباضاء 

يملغرب
TITUS ANTAKYA شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 12 زفقة 

ص10ي بوج عة يلطابق يالول يلشقة 
آقم 6 - 21311 يلديآيلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
519145

 17 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 شتن10)
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 TITUS(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.ANTAKYA

مكتب) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلسااحة) مجاالت  في  يستشاآة 

ويلفنادق) ويلثقافة  ويلت1فاه 

ويملطاعم..
زفقة) (12 (: عنوين يملقر يالجت اعي)

ص10ي بوج عة يلطابق يالول يلشقة)
آقم)6 - 21311)يلديآيلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 CICEK OKAN : 1.111 يلساد)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) (CICEK OKAN يلساد)

تركاا)1)تركاا تركاا.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) (CICEK OKAN يلساد)

تركاا)1)تركاا تركاا

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 12 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

35213- آقم) تحت  (2121 أكتولر)

.796128

381I

OBJ ENERGY SARL AU

OBJ ENERGY
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

OBJ ENERGY SARL AU

14 زفقة يالشعري ع اآة آقم 14 

يكديل، RABAT ،11111 يملغرب

OBJ ENERGY شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 14 زفقة 

يالشعري شقة آقم 14 يكديل 

يلرلاط يلرلاط 11111 يلرلاط 

يملغرب
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تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

155429

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 يولاوز) (15

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 OBJ (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ENERGY

غرض يلشركة بإيجاز):)يستشاآيت)

طاقاة.

زفقة) (14 (: عنوين يملقر يالجت اعي)

يالشعري شقة آقم)14)يكديل يلرلاط)

يلرلاط)11111)يلرلاط يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد عث ان يلبعاج):)111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يلبعاج  عث ان  يلساد 

61)تجزئة ضاية مو�سى طريق عكريش)

يلسوي�سي)11111)يلرلاط يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يلبعاج  عث ان  يلساد 

61)تجزئة ضاية مو�سى طريق عكريش)

يلسوي�سي)11111)يلرلاط يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (25 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)9863.

381I

كافجاد

HSINA CAR
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

كافجاد

86 زفقة 165 مج وعة *ه* حي 

ياللفة، 21221، يلديآ يلباضاء 

يملغرب

HSINA CAR شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي مج   

يلض ان يملحل 11A191 يلديآ 

يلباضاء 21221 يلديآ يلباضاء 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

521149

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (25

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 HSINA(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.CAR

كريء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلسااآيت بدون سائق.

مج  ) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

يلديآ) (11A191 يملحل) يلض ان 

يلباضاء) يلديآ  (21221 يلباضاء)

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: حسينا) عادل  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) حسينا  عادل  يلساد 
 54111 حي يملصلى) (11 آقم) (1 بلوك)

رنافرة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) حسينا  عادل  يلساد 
 54111 حي يملصلى) (11 آقم) (1 بلوك)

رنافرة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797423.
382I

TGE FIDUS

MAJOR CAR
إعالن متعدد يلقريآيت

TGE FIDUS
شاآع يلزآقطوني ك ال باآك سافت1 

ع اآة B آقم 39 يلطابق 6 ، 28811، 
يملح دية يملغرب

MAJOR CAR »شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: 2س 
تجزئة يففا يلطابق يلسفلي يملركز 
يلتجاآي - 21811 يملح دية يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.19125
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)15)شتن10)2121
تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

يلذي ينص على) قريآ آقم يالول:)
2511)حصة في ملكاة) مايلي:)تفويت)
يلسادة) إلى  آياحي  سفاان  يلساد 
زهي1ة يلرقاق بقا ة)251.111)دآهم.
ملكاة) في  يلتي  حصة  (2511 تفويت)
يلساد) إلى  عوي ري  مو�سى  يلساد 

يح اد بامو
ينص) يلذي  يلثاني:) آقم  قريآ 
بامو) يلساديح اد  تعين  مايلي:) على 
بعد) مسي1يلشركة ملدة غي1 محدودة 

يستقالة يلساد مو�سى عوي ري
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
يلذي) -يلحصص:) ستة) آقم  بند 
ينص على مايلي:)ي تلك يلساد يح اد)

حصة و ت تلك يلسادة) (2511 بامو)
بقا ة) حصة,) (2511 يلرقاق) زهي1ة 
 (5111( يلحصص) ملج وع  يج الاة 

تقدآ ب)511.1111)دآهم)
يلذي ينص) بند آقم ثالثة عشر:)
بامو) يلساديح اد  تعين  مايلي:) على 

مسي1يلشركة ملدة غي1 محدودة)
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 21 بتاآيخ) باملح دية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)2199.
383I

ACDEN

E2IP MAROC
إعالن متعدد يلقريآيت

ACDEN
 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage ،
20380، CASABLANCA(MAROC

E2IP MAROC »شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد«
وعنوين مقرها يالجت اعي: يملنطقة 
يلحرة للتصدير يلنويصر - 1111 

يلديآ يلباضاء يملغرب.
»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 
.415911

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)15)شتن10)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)
قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
 6.111.111 ب بلغ) يملال  آأس  زيادة 
دآهم يي فقله من)111.111)دآهم إلى)
يلحساب) بادآيج  دآهم  (6.111.111

يلجاآي.
قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)
يلوضعاة) تشكال  إعادة  معاينة 

يلصافاة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
بند آقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)
 GROUPE( يلوحاد) يملساهم  ساهم 
 GRAHAM INTERNATIONAL
في تأسيس يلشركة ب بلغ مائة) ((INC
دآهم مقابل ألف) ((100،000( ألف)
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 (111( مائة) بقا ة  سهم  ((1،000(
مكتتب) (، دآهم من يلقا ة يالس اة)
حتى) بالكامل.) بالكامل ومدفوعة  بها 
آأس) زيادة  رالل  يالشت1يك.) عند 
يملال يملقرآة في)15/9/2121)،)ساهم)
ماليين) ب بلغ ستة  يلوحاد  يملساهم 
 61.111 دآهم مقابل) ((6.111.111(
سهم بقا ة يس اة مائة))111))دآهم)
مكتتب بالكامل ومدفوع بالكامل عند)

يالكتتاب.
بند آقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)
بستة) يلشركة  مال  آأس  تحديد  تم 
 (6،100،000( ألف) ومائة  ماليين 
دآهم.)وهي مقس ة إلى ويحد وستين)
سهً ا مكتتًبا بالكامل) ((61111( ألًفا)
مائة) تبلغ  للوحدة  يس اة  بقا ة 
(، بالكامل) مدفوعة  (، دآهم) ((111(
مرق ة من)1)إلى)61111)،)مخصصة)

لل ساهم يلوحاد مقابل مساه ته.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797522.
384I

ABA GESTION SARLAU

SOCIETE MS TRA
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
SOCIETE MS TRA شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي شقة 
بالطابق يألآ�سي قطعة 36 شاآع 
آجاء بلوك أ 5 عوينة يلحجاج - 

31111 فاس يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

69927
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (18
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SOCIETE MS TRA

أع ال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

متنوعة.

شقة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

بالطابق يألآ�سي قطعة)36)شاآع آجاء)

 31111 (- عوينة يلحجاج) (5 أ) بلوك 

فاس يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: يلشلخ) حسناة  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

 511 (: يلصافي) حفصة  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلسادة حسناة يلشلخ عنويفه)ي))

يالدآي�سي) زفقة طنجة حي  (13 بلوك)

فاس) (31111 يلحجاج) أعوينات 

يملغرب.

يلصافي) حفصة  يلسادة 

عنويفه)ي))آقم)95)طريق)219)ملقاسم)

31111)صفرو يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلسادة حسناة يلشلخ عنويفه)ي))

يالدآي�سي) زفقة طنجة حي  (13 بلوك)

فاس) (31111 يلحجاج) أعوينات 

يملغرب

يلصافي) حفصة  يلسادة 

عنويفه)ي))آقم)95)طريق)219)ملقاسم)

31111)صفرو يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (22 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4654.

385I

BMC

BARAKA QUICKLY
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

BMC
زفقة فرحات حشاد ، يلطابق يألول 
، ي، يلديآ يلباضاء ، 21131، يلديآ 

يلباضاء يملغرب
BARAKA QUICKLY شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 13 زفقة 

يح د مجاطي يقامة ياللب يلطابق 1 
يلشقة 8 يملعاآيف يلباضاء - 21111 

يلديآيلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
384433

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2117 شتن10) (14
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.BARAKA QUICKLY
و) با   (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يالست1يد) يملنتوجات.) لج ا   شريء)
يلوطني) يل10ي  يلنقل  ويلتصدير.)

ويلدولي.يملشاآكة في يملعاآض
زفقة) (13 (: عنوين يملقر يالجت اعي)
يح د مجاطي يقامة ياللب يلطابق)1 
يلشقة)8)يملعاآيف يلباضاء)-)21111 

يلديآيلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 111.111 (: بركة) مح د  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

1111)بقا ة) (: يلساد مح د برك)

111)دآهم.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) برك  مح د  يلساد 
 71 آقم) (52 بلوك) عث ان  سادي 

21111)يلديآيلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) برك  مح د  يلساد 
 71 آقم) (52 بلوك) عث ان  سادي 

21111)يلديآيلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 12 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

شتن10)2117)تحت آقم)11643893.

386I

YG ET ASSOCIES

LEMOD PARTNER
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

YG ET ASSOCIES

165 شاآع عبد يملومن 

يلع اآة B يلطابق 3 ، 21111، 

CASABLANCA MAROC

LEMOD PARTNER شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 7 يقامة 
آيمي زفقة سبتة يلطابق يلثاني مكتب 
آقم 8 - 21111 يلديآيلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

519711

 11 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 أكتولر)

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
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عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.LEMOD PARTNER
يديآة) (- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملشاآي  يملفوضة،
-)يلدآيسة يلتقناة،

-)يلجدولة،)يلتوجاه و يلتنساق،
-)يلخ....

يقامة) (7 (: عنوين يملقر يالجت اعي)
آيمي زفقة سبتة يلطابق يلثاني مكتب)
آقم)8 - 21111)يلديآيلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 51.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
 5.111 (: ج ال) يملست1ي  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) ج ال  يملست1ي  يلساد 
 28821  58 آقم) يألصال  تجزئة 

يملح دية يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) ج ال  يملست1ي  يلساد 
 28821  58 آقم) يألصال  تجزئة 

يملح دية يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلتجاآية بالديآ يلباضاء)بتاآيخ)-)تحت)

آقم)-.
387I

GCR CONSEIL

 LABORATOIRE JAWHARA
D›ANALYSES MEDICALES

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

GCR CONSEIL
 RUE 1 HAY(TARIK(EL(KHEIR
 IMM 45 ETG 2 N 4، 20600،

CASABLANCA MAROC
 LABORATOIRE JAWHARA
 D›ANALYSES MEDICALES

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 
جوهرة إقامة طاآق شاآع مح د 

يلبقالي آقم114 سادي مومن يلديآ 
يلباضاء - 21412 يلديآ يلباضاء 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
519669

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (28
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
 LABORATOIRE JAWHARA

.D’ANALYSES MEDICALES
مخت10) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلتحالال يلطباة.
تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
مح د) شاآع  طاآق  إقامة  جوهرة 
سادي مومن يلديآ) يلبقالي آقم114)
يلباضاء) يلديآ  (21412 (- يلباضاء)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)16)أكتولر)2121)سنة.
يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:
 LABORATOIRE يلشركة)
 JAWHARA D’ANALYSES
MEDICALES : 1.111)حصة بقا ة)

111)دآهم للحصة.)
 LABORATOIRE يلشركة)
 JAWHARA D’ANALYSES
 111 بقا ة) (MEDICALES : 1.111

دآهم.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) جويد  مح د  يلساد 
 1 شقة) (89 يلسالم آقم) تجزئة زين 
يلديآ) (29641 يلباضاء) ملال  تاط 

يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) جويد  مح د  يلساد 
 1 شقة) (89 يلسالم آقم) تجزئة زين 
يلديآ) (29641 يلباضاء) ملال  تاط 

يلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 18 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796911.

388I

MON COMPTABLE SARL

CURES ET REMEDES
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

قفل يلتصفاة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

CURES ET REMEDES شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي : تجزئة 
يلسالم آقم 875 طريق تازة - 61111 

وجدة يملغرب.
قفل يلتصفاة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
.35317

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)18)أكتولر)2121)تقرآ حل)
شركة ذيت) (CURES ET REMEDES
آأس الها) مبلغ  يملحدودة  يملسؤولاة 
مقرها) وعنوين  دآهم  (51.111
 875 يإلجت اعي تجزئة يلسالم آققم)
يملغرب) وجدة  (61111 (- تازة) طريق 
فتاجة لتوقاف يلنشاط ويلتشطاب)

على يلسجل يلتجاآي.
و عين:

و) طوماس  ميزمي1  يلساد)ة))
 875 آقم) يلسالم  تجزئة  عنويفه)ي))
يملغرب) وجدة  (61111 تازة) طريق 

ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)
وفي تجزئة) (2121 أكتولر) (18 بتاآيخ)
يلسالم آقم)875)طريق تازة)-)61111 

وجدة يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (25 بتاآيخ) بوجدة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3651.

389I

PRESTACOMPTA

SUD ACT TRAVAUX
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

PRESTACOMPTA

يلطابق يألول ,تجزئة يملسي1ة آقم 

 CHICHAOUA، 371, شيشاوة

41111، شيشاوة يملغرب

SUD ACT TRAVAUX شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي محل 
آقم 1 طريق يلصويرة تجزئة يلعهد 

يلجديد سادي يملختاآ شيشاوة - 

41111 شيشاوة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

1925

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (24

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 SUD (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ACT TRAVAUX
-1مقاول) (: غرض يلشركة بإيجاز)

في يألشغال يملختلفة ويلبناء

-2تاجر

-3حفر يالباآ باالت ماكافاكاة.

محل) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
طريق يلصويرة تجزئة يلعهد) (1 آقم)

(- شيشاوة) يملختاآ  سادي  يلجديد 

41111)شيشاوة يملغرب.
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أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة.

مبلغ آأس ال يلشركة:)1.111.111 
دآهم،)مقسم كالتالي:

 11.111 (: فازه) آضوين  يلساد 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

 11111 (: فازه) آضوين  يلساد 
بقا ة)111)دآهم.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) فازه  آضوين  يلساد 
يلحي يالديآي سادي يملختاآ شيشاوة)

41111)شيشاوة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) فازه  آضوين  يلساد 
يلحي يالديآي سادي يملختاآ شيشاوة)

41111)شيشاوة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 25 بتاآيخ) بامنتافوت  يالبتديئاة 
أكتولر)2121)تحت آقم)535/2121.
391I

AUDEXAL

CHOCORICA
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

آف  آأس ال يلشركة

AUDEXAL
 85Boulevard Lala Yacout

 (en(face(d›Auto(Hall( 20020
 Casablanca ، 20250،
CASABLANCA MAROC

CHOCORICA شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 
فاويوآك يلحي يلصناعي سادي 

يل10فو�سي - 21611 يلديآ يلباضاء 
يملغرب.

آف  آأس ال يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.333935
يلعام) يلج    ب قت�سى 
يوفاو) (31 في) يملؤآخ  يإلستثنائي 
يلشركة) آأس ال  آف   تم  (2121
دآهم«) (6.111.111« قدآه) ب بلغ 
إلى) دآهم«) (5.111.111« من) أي 

طريق) عن  دآهم«) (11.111.111«

يلشركة) ديون  م   مقاصة  إجريء) (:

يملحددة يملقديآ و يملستحقة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797536.

391I

THALAL CONSULTANTS

MY KAWA MARKET

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

تفويت حصص

THALAL CONSULTANTS

 N° 23 RUE(TARIK(BNOU

 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MY KAWA MARKET شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 34 زفقة 

ماجوآيل إقامة يملي1يدوآ ب اجوآيل 

محل آقم 9 مريكش - 41111 

مريكش يملغرب.

تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.92765

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

ت ت) (2121 شتن10) (21 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

تفويت يلساد))ة))غرغري مكائال)

من) يجت اعاة  حصة  (111 مومان)

)ة)) حصة لفائدة يلساد) (111 أصل)

ساآة آزق بتاآيخ)21)شتن10)2121.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

أكتولر) (21 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128651.

392I

FIDURADOU

كاد ديكو اند ديزاين
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

FIDURADOU
 N°250 ETG 2 RUE(SAAD(BN
 ABI OUAQQASS AV QODS
 MASSIRA 2 D(MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

كاد ديكو يفد ديزيين شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 251 
يملسي1ة 2 ديل زفقة سعد بن يبي 
وقاص شاآع يلقدس مريكش 
مريكش 41111 مريكش يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

114313
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 أبريل) (12
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
كاد) (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

ديكو يفد ديزيين.
مختلف) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلديكوآ) وتص ام  يلبناء) يع ال 
يملع اآي يلحرفي يلتقلادي ويلعصري)

ويلتصدير و يالستي1يد..
 251 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يبي) بن  سعد  زفقة  ديل  (2 يملسي1ة)
وقاص شاآع يلقدس مريكش مريكش)

41111)مريكش يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد كدآيوي ع ر):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
 511 (: حسن) كدآيوي  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) ع ر  كدآيوي  يلساد 
 1 شقة) (44 آقم) س  فجد  يقامة 

م10وكة)41111)مريكش يملغرب.
عنويفه)ي)) حسن  كدآيوي  يلساد 
يلويدين) (21 يلفا) يلبوعزيوي  تجزئة 

يلبوآ)41111)مريكش يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) ع ر  كدآيوي  يلساد 
 1 شقة) (44 آقم) س  فجد  يقامة 

م10وكة)41111)مريكش يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أبريل) (28 بتاآيخ) ب ريكش  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)5335.
393I

THALAL CONSULTANTS

MY KECH SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تعاين مسي1 جديد للشركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE(TARIK(BNOU
 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
MY KECH SARL AU شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي زفقة 

يلحرية آقم 1 مكرآ 3 كليز مريكش - 
41111 مريكش يملغرب.

تعاين مسي1 جديد للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.16289
يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
يملؤآخ في)14)أكتولر)2121)تم تعاين)
آزق) مسي1 جديد للشركة يلساد)ة))

ساآة ك سي1 وحاد
تبعا لقبول يستقالة يملسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (21 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128651.
394I
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يملركز يلجهوي لالستث اآ لجهة يلعاون يلساقاة)

يلح ريء

ACHDEV
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

يملركز يلجهوي لالستث اآ لجهة 
يلعاون يلساقاة يلح ريء

صندوق يل10يد 2266 ، 71111، 
يلعاون يملغرب

ACHDEV شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي 
يلحجري يلزفقة يل10يديلة يلعاون - 

71111 يلعاون يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

38185
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (21
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ACHDEV
غرض يلشركة بإيجاز):)يلدعاية.

ردمات تطوير يلوسائط يملتعددة.
برسومات) يملتعلقة  يلخدمات 
وتطوير) ويلطباعة  يلك باوتر 
ويلتص ام) يملعلومات  تكنولوجاا 

ويلتحرير...
يلخدمات ويألع ال يملتنوعة.

تجاآة يالستي1يد ويلتصدير يلعامة.
يلتجاآة يإللكت1وفاة.

ومنتجات) يملكتباة  يللويزم  با  
يلطباعة ويإلعالن.

يملفروشات ولا  يملعديت ويألثاث)
يملكتبي.

يلكتابة ويالستشاآيت يلعامة.
تجاآة.

توصال.
مقابل) ويلنقل  يلشبكات  تحقاق 

يلتأجي1 ويملكافأة وتغطاة يلعناصر

يملعامالت) ج ا   (، أعم) وبشكل 
يلصناعاة) أو  يملالاة  أو  يلتجاآية 
يملتعلقة) يلعقاآية  أو  يملنقولة  أو 
بشكل مباشر أو غي1 مباشر بالغرض)
يملؤس�سي للشركة)،)يملوصوف أعاله)،)
أو بأي غرض آرر مشابه أو يحت ل أن)
يعزز تطويرها بأي شكل من يألشكال..
حي) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
(- يلعاون) يل10يديلة  يلزفقة  يلحجري 

71111)يلعاون يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد يلشاخ يالبي1ي):)251)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
يلساد أح د بابو يلاعقوبي):)251 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
حصة) (251 (: يلساد يلهابة ديدة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
يلساد كريم يلسباعي):)251)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) يالبي1ي  يلشاخ  يلساد 
حي) (17 آقم) (15 شاآع يلنسائي زفقة)
يلعاون) (71111 يلعاون) (11 يلوحدة)

يملغرب.
يلاعقوبي) بابو  أح د  يلساد 
حي يلقدس تجزئة يلوفاق) عنويفه)ي))
يلعاون) (71111 يلعاون) (33 آقم)

يملغرب.
عنويفه)ي)) ديدة  يلهابة  يلساد 
آقم) يملناصي1  زفقة  يلحرمين  شاآع 
 71111 يلعاون) (11 حي يلوحدة) (46

يلعاون يملغرب.
عنويفه)ي)) يلسباعي  كريم  يلساد 
يلعاون) يلدشي1ة  قاادة  و  ج اعة 

71111)يلعاون يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) يالبي1ي  يلشاخ  يلساد 
حي) (17 آقم) (15 شاآع يلنسائي زفقة)
يلعاون) (71111 يلعاون) (11 يلوحدة)

يملغرب.

يلاعقوبي) بابو  أح د  يلساد 
حي يلقدس تجزئة يلوفاق) عنويفه)ي))
يلعاون) (71111 يلعاون) (33 آقم)

يملغرب
عنويفه)ي)) ديدة  يلهابة  يلساد 
آقم) يملناصي1  زفقة  يلحرمين  شاآع 
 71111 يلعاون) (11 حي يلوحدة) (46

يلعاون يملغرب
عنويفه)ي)) يلسباعي  كريم  يلساد 
يلعاون) يلدشي1ة  قاادة  و  ج اعة 

71111)يلعاون يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
شتن10) (13 يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)2921/2121.
395I

Global Infobel

STE AL FAKHER EURO
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

Global Infobel
 N°95 3 émé(étage(lotissement
alhouda ، 8000، Agadir(Maroc
STE AL FAKHER EURO شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي 
يسايس بلوك 3 شاآع 12 آقم 

12 تاكاوين يكادير 81111 يكادير 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
49279

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2119 أبريل) (22
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 STE AL(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.FAKHER EURO

صناعة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
مويد يلتبغ.

حي) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 12 آقم) (12 شاآع) (3 بلوك) يسايس 
يكادير) (81111 يكادير) تاكاوين 

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد تاىر آجب محسن يلش ري)
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.111  :

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد تاىر آجب محسن يلش ري)
يلسويد) (99114 يلسويد) عنويفه)ي))

يلسويد.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد تاىر آجب محسن يلش ري)
يلسويد) (99114 يلسويد) عنويفه)ي))

يلسويد)
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 بتاآيخ) باكادير  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3548.
396I

Société marocaine de révision des comptes

DECHEN TRANS
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard(de(la(Corniche , 63
 résidence(le(Yacht, immeuble
 B 5éme(étage(bureau(N° 139 ،
20000، CASABLANCA(MAROC
DECHEN TRANS شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 119 يقامة 
يملقاومة يلطابق يالول آقم 4 شاآع 
يملقاومة - 21111 يلديآ يلباضاء 

يملغرب



22055 الجريدة الرسميةعدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121) 

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

519991

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (17

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.DECHEN TRANS

يلنقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عن) فاابة  للبضائ   يلوطني  يلطرقي 

بوسائل) يلغي1  عن  فاابة  أو  يلشركة 

يلشركة يلخاصة..

 119 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

آقم) يالول  يلطابق  يملقاومة  يقامة 

يلديآ) (21111 (- يملقاومة) شاآع  (4

يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 ZHU MEIXIANG : 1.111(يلساد

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

 ZHU MEIXIANG يلساد)

هاولاي) (21111 هاولاي) عنويفه)ي))

يلصين.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

 ZHU MEIXIANG يلساد)

هاولاي) (21111 هاولاي) عنويفه)ي))

يلصين

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797411.

397I

CHAMI CONSEILS

STE YAWGUI SAHARA
إعالن متعدد يلقريآيت

CHAMI CONSEILS
حي يلفتح شاآع محج مح د 

يلسادس ع اآة يآينا يلطابق يلريب  
شقة 18 ، 71111، يلعاون يملغرب
STE YAWGUI SAHARA »شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة«
وعنوين مقرها يالجت اعي: حي 

يلوحدة 36 زفقة ويفكريت آقم 57 
يلعاون حي رط يلرملة شاآع ولالي 
آقم 78 يلعاون 71111 يلعاون 

يملغرب.
»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 
.25213

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)11)أكتولر)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)
قريآ آقم يلقريآيالول):)يلذي ينص)
من) 1211حصة  تفويت) مايلي:) على 
مح د) يلساد  يلشركة.من  آيس ال 
فاضل لعتاك يلى يلسادة منى يدرال)
قريآ آقم يلقريآ يلثاني):)يلذي ينص)
مح د) يلساد  يستقالة  مايلي:) على 

لعتاك من مهام تساي1 يلشركة)
يلذي) (: يلثالث) يلقريآ  آقم  قريآ 
ينص على مايلي:)تعاين يلسادة صفاء)

ييت حو�سي ك سي1ة يلشركة
يلذي) (: يلريب ) يلقريآ  آقم  قريآ 
يآلاع) ثالث  تحرير  مايلي:) على  ينص 
تبلغ) يلتي  يلشركة  آيس ال  من 

225111دآهم)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
يلذي) (:11 آقم) يلبند  آقم  بند 
يلحصص) تفويت  مايلي:) على  ينص 
يلشركة) آيسال  من  1211حصة 
من يلساد مح د فاضل لعتاك يلى)

يلسادة منى يدرال)
بند آقم يلبند آقم)13و)14:)يلذي)
ينص على مايلي:)تعاين يلسادة صفاء)
ييت حوي ك سي1ة جديدة في تقرير)
يلج   يلعام يالستثنائي بعديستقالة)

يلساد مح د فاضل لعتاك ي

يلذي) (: (2 يلفقرة) (9 بند آقم يلبند)
ينص على مايلي:)تحرير آيس ال)

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
26)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3291/2121.
398I

STE FACILITY.CASH 

 STE TOUTAY COMPANY
SARL AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF(MAROC

 STE TOUTAY COMPANY SARL
AU شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي ملك ح زة 

آقم 187 حي يلنكد جرساف. - 
35111 جرساف يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
2197

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 أبريل) (14
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.TOUTAY COMPANY SARL AU
يلنقل) (– (: غرض يلشركة بإيجاز)
(– يلغي1) لحساب  للبضائ   يلدولي 

وساط تجاآي)–)تصدير يستي1يد.
ملك) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
حي يلنكد جرساف.) (187 ح زة آقم)

- 35111)جرساف يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: توتاي) مح د  يلساد 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) توتاي  مح د  يلساد 
 35111 حي يوالد ح وسة جرساف)

جرساف يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) توتاي  مح د  يلساد 
 35111 حي يوالد ح وسة جرساف)

جرساف يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 11 بتاآيخ) بجرساف  يالبتديئاة 

غشت)2121)تحت آقم)1195.
399I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

ABRAJ TIQA
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
ABRAJ TIQA شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 27 قطعة 

يآيسطو شقة 4 يلطابق 2 طريق 
يي وزيآ - 31111 فاس يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
69961

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (18
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
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عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 ABRAJ(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.TIQA
غرض يلشركة بإيجاز):)-)يالنعاش)

يلعقاآي.
عنوين يملقر يالجت اعي):)27)قطعة)
طريق) (2 يلطابق) (4 شقة) يآيسطو 

يي وزيآ)-)31111)فاس يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: يالدآي�سي) يلعربي  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 511 (: يالدآي�سي) يلحبيب  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد يلعربي يالدآي�سي عنويفه)ي))

فاس)31111)فاس يملغرب.
يالدآي�سي) يلحبيب  يلساد 
عنويفه)ي))فاس)31111)فاس يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد يلعربي يالدآي�سي عنويفه)ي))

فاس)31111)فاس يملغرب
يالدآي�سي) يلحبيب  يلساد 
عنويفه)ي))فاس)31111)فاس يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4694/2121.

411I

EL OUARRAD AZIZ

PHARMACIE ALLALI
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt 3 Av(des(far(Rue

 a 1 Etage(vn(Meknes(meknes،
50000، meknes(maroc
 PHARMACIE ALLALI

شركة ذيت مسؤولاة محدودة
 ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي محل 

تجاآي آقم 476 تجزئة يل10يدية 

مجاط أحويز مكناس - 51111 

مكناس يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

54533

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يوفاو) (31

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.PHARMACIE ALLALI

غرض يلشركة بإيجاز):)صادلاة.

محل) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

يل10يدية) تجزئة  (476 آقم) تجاآي 

 51111 (- مكناس) أحويز  مجاط 

مكناس يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد ح زة عاللي):)1.111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد ح زة عاللي عنويفه)ي))آقم)
44)زفقة ما وزة يملنظر يلج ال م ج)

51111)مكناس يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد ح زة عاللي عنويفه)ي))آقم)
44)زفقة ما وزة يملنظر يلج ال م ج)

51111)مكناس يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (26 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4593.

411I

NKH CONSULTING SARL

ETAN TRAV
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT(TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
ETAN TRAV شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي شقة آقم 
4 يالبق 1 يقامة قادآ مرس يلخي1 
ت اآة ت اآة 12111 ت اآة يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

134515/2191
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (27
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 ETAN (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

.TRAV
أشغال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
ويلنظافة) ويلزررفة  ويلبناء) مختلفة 

لل حالت ويلويجهات.
عنوين يملقر يالجت اعي):)شقة آقم)
4)يالبق)1)يقامة قادآ مرس يلخي1 ت اآة)

ت اآة)12111)ت اآة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد بندح ان يملصطفى):)511 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
يلساد آياض آضوين):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يملصطفى) بندح ان  يلساد 
ت اآة) (564 يملسي1ة) حي  عنويفه)ي))

12111)ت اآة يملغرب.
عنويفه)ي)) آضوين  آياض  يلساد 

يزيالل) فطويكة  بوعبدلي  ييت  دويآ 
22111)يزيالل يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
ومويطن مسي1ي يلشركة:

يملصطفى) بندح ان  يلساد 
ت اآة) (564 يملسي1ة) حي  عنويفه)ي))

12111)ت اآة يملغرب
عنويفه)ي)) آضوين  آياض  يلساد 
يزيالل) فطويكة  بوعبدلي  ييت  دويآ 

22111)يزيالل يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 بتاآيخ) بت اآة  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)6691.

412I

بوو للبناء

بوو اشغال
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

بوو للبناء
5 قصاآية يملحطة طريق يملحطة ، 

65811، تاوآيرت يملغرب
بوو يشغال شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 5 قصاآية 

يملحطة طريق يملحطة - 65811 
تاوآيرت يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
1411

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (17
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
بوو) (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

يشغال.
يلتطوير) (: بإيجاز) غرض يلشركة 

يلعقاآي ويشغال عامة.



22057 الجريدة الرسميةعدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121) 

عنوين يملقر يالجت اعي):)5)قصاآية)

 65811 (- يملحطة) طريق  يملحطة 

تاوآيرت يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: فؤيد) ق وشتي  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) فؤلد  ق وشتي  يلساد 
 65811 958)زفقة يصاال حي يلنهضة)

تاوآيرت يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) فؤيد  ق وشتي  يلساد 
يلنهضة) حي  يصاال  زفخقة  (958

65811)تاوآيرت يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة بتاوآيرت بتاآيخ)12)أكتولر)

2121)تحت آقم)365/2121.

413I

يئت افاة أكادي

FLUOEXPLORE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

يئت افاة أكادي
زفقة يسفي،محج يلحسن يلثاني، 

يلشقة 12، يلطابق يلثالث )م.ج) 

ح رية مكناس ، 51111، مكناس 

يملغرب

FLUOEXPLORE شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي : آقم 

13 مرجان 1 يلشطر 3 ، مكناس - 

51151 مكناس يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

54535

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (17

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.FLUOEXPLORE

يلتنقاب)) (: غرض يلشركة بإيجاز)

ويلهادآوجاولوجي)) يلجاولوجي 

ويستغاللها–) يلتعدين  في  ويلبحوث 

يلتعدين-) في  ويلتصدير  يالستي1يد 

يألع ال يملختلفة..

آقم) (: (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

(- مكناس) (، (3 يلشطر) (1 مرجان) (13

51151)مكناس يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 51.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 111 (: يلسويح) مح د  يلساد 

حصة بقا ة)511)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يلسويح  مح د  يلساد 

آقم)13)مرجان)1)يلشطر)3)،)مكناس)

51151)مكناس يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يلسويح  مح د  يلساد 

آقم)13)مرجان)1)يلشطر)3)،)مكناس)

51151)مكناس يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (26 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)54535.

414I

2AIN GROUPE COMPTA

STE ARDALU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
STE ARDALU شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي دويآ يوالد 
بوتشتا يوالد يوسف قصبة تادلة - 

23352 قصبة تادلة يملغرب.
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.1945

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
2121)تم تحويل) 21)أبريل) يملؤآخ في)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
يوسف) يوالد  بوتشتا  يوالد  »دويآ 
قصبة تادلة) (23352 (- قصبة تادلة)
يالطلس) منزه  »كريج  إلى) يملغرب«)
23111)بني مالل) 55)بني مالل)-) آقم)

يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة ببني مالل بتاآيخ)16)شتن10)

2121)تحت آقم)99.
415I

يلعاون يستشاآيت

ESTRATTO VERDE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

يلعاون يستشاآيت
آقم 31 شاآع يالمي1 موالي عبد هللا ، 

71111، يلعاون يملغرب
ESTRATTO VERDE شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 

يالمل 1 آقم 412 يلعاون - 71111 
يلعاون يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
38581

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (15
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ESTRATTO VERDE
تجفاف) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
وتكااف يلنباتات يلعطرية ويلطباة،)
يلتحويل،) يلتصنا ،) يالستخريج،)
(، يلتسويق وتوزي  يالغذية يلزآيعاة)
يملستحضريت) (، يالدوية يلصادالفاة)
مستحضريت) يلنباتاة،) يلصادالفاة 
باملنتوجات) يتعلق  ما  وكل  يلتج ال 

ذيت يلصلة ومعالجة يلنباتات.....
تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 71111 (- يلعاون) (412 آقم) (1 يالمل)

يلعاون يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
(: دباباح) يلرحام  عبد  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (51.111

للحصة.
 51.111 (: ويجو) مجادة  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
دباباح) يلرحام  عبد  يلساد 
عنويفه)ي))حي يلقدس تجزئة)717)آقم)

188 71111)يلعاون يملغرب.
عنويفه)ي)) ويجو  مجادة  يلسادة 
 41111 يملستقبل) حي  (249 آقم)

مريكش يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
دباباح) يلرحام  عبد  يلساد 
عنويفه)ي))حي يلقدس تجزئة)717)آقم)

188)يلعاون)71111)يلعاون يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
22)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3268.
416I
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fidomek

SOCIETE MEK DESIGN
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

fidomek
 N13 4EME(ETAGE(IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
SOCIETE MEK DESIGN شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي محل آقم 

21 قساآية يلسالم آحبة يلزآع 
يلقدي ة - 51111 مكناس يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

54541
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (24
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SOCIETE MEK DESIGN
يلطباعة) (: غرض يلشركة بإيجاز)

بالحرير
يلخااطة.

محل) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
قساآية يلسالم آحبة يلزآع) (21 آقم)

يلقدي ة)-)51111)مكناس يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: زكاآياء) يملع وآي  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 511 (: يما ة) يملع وآي  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد يملع وآي زكاآياء)عنويفه)ي))
 51111 يالمان) حي  (4 يلشطر) (513

مكناس يملغرب.

يما ة) يملع وآي  يلسادة 
 11 شقة) (3 يلف) يلع اآة  عنويفه)ي))
 51111 يقامة يلسروآ تجزئة يجالل)

مكناس يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد يملع وآي زكاآياء)عنويفه)ي))
 51111 يالمان) حي  (4 يلشطر) (513

مكناس يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4599.

417I

يملركز يلجهوي لالستث اآ لجهة يلعاون يلساقاة)

يلح ريء

B.Y Sécurité
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

يملركز يلجهوي لالستث اآ لجهة 
يلعاون يلساقاة يلح ريء

صندوق يل10يد 2266 ، 71111، 
يلعاون يملغرب

B.Y Sécurité شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 
يلوفاق بلوك د آقم 169 يلعاون - 

71111 يلعاون يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

38427
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (12
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 B.Y (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.Sécurité
غرض يلشركة بإيجاز):)يألمن.

تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
(- يلعاون) (169 بلوك د آقم) يلوفاق 

71111)يلعاون يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: مريبط) بوج عة  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد بوج عة مريبط عنويفه)ي))

 211 حي موالي آشاد بلوك ف آقم)

يلعاون)71111)يلعاون يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد بوج عة مريبط عنويفه)ي))

 211 حي موالي آشاد بلوك ف آقم)

يلعاون)71111)يلعاون يملغرب)

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

12)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3167/2121.

418I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

MENDERES IMPORT
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &

CONSEILS

21 ، مكتب 17، يلطابق يلثاني، 

مكاتب باالص ، شاآع عبد يلكريم 

يلخطابي، فاس ، 31111، فاس 

يملغرب

MENDERES IMPORT شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 11 زفقة 

يبو حنافة يلشقة 8 يقامة فدى - 

31111 فاس يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

69911

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MENDERES IMPORT

غرض يلشركة بإيجاز):)مستوآد،)

يملستلزمات) و  يلجاهزة  يملالبس  با  

يملريفقة،)يلتجاآة ع10 يالفت1فيت.

زفقة) (11 (: عنوين يملقر يالجت اعي)

(- فدى) يقامة  (8 يلشقة) حنافة  يبو 

31111)فاس يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد مندآس يونس):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

 511 (: كري ة) بغديدي  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يونس  مندآس  يلساد 

يقامة) (8 زفقة يبو حنافة يلشقة) (11

فدى)31111)فاس يملغرب.

يلسادة بغديدي كري ة عنويفه)ي))

يقامة) (8 زفقة يبو حنافة يلشقة) (11

فدى)31111)فاس يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يونس  مندآس  يلساد 

يقامة) (8 زفقة يبو حنافة يلشقة) (11

فدى)31111)فاس يملغرب

يلسادة بغديدي كري ة عنويفه)ي))

يقامة) (8 زفقة يبو حنافة يلشقة) (11

فدى)31111)فاس يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (22 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4645.

419I
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SCI LES JARDINS ASSERDOUN

 SCI LES JARDINS

ASSERDOUN
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

 WellfloW(Sarl

5، ع اآة بلدون، شاآع عبد هللا بن 

ياسين،

 طابق،7 مكتب آقم 8، يلديآ 

يلباضاء

تأسيس شركة

 SCI LES JARDINS ASSERDOUN

SCI

75، شاآع 11 يناير ، يلطابق يألول 

آقم 169 ، يلديآ يلباضاء

شركة مدفاة عقاآية

يلرأس ال يالجت اعي: 100.000,00 

دآهم 

بتاآيخ) يملؤآخ  يلعقد  ب وجب 

يإلطاآ) وض   تم  (21/16/2121

عقاآية) مدفاة  لشركة  يلتأسي�سي 

حسب يمل يزيت يلتالاة):

 SCI LES JARDINS (: يلتس اة)

ASSERDOUN SCI

مدفاة) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 

عقاآية

 11 شاآع) (،75 (: يالجت اعي) يملقر 

يلديآ) (169 ،)يلطابق يألول آقم) يناير)

يلباضاء.

يلهدف يالجت اعي):)نشاط عقاآي)

لحسابه يلخاص.

يلسنة يالجت اعاة:)من)1)يناير إلى)

31)دجن10

ل) س ا أ لر ي

دآهم) يالجت اعي:100.000,00)

مقسم ك ا يلي:

يلساد عبد يملومن شكريوي...........)

621)حصة.

 381 أبرغا..........) آساة  يلسادة 

حصة.)

من) إديآةيلشركة  تتم  يالديآة:)

طرف يلسادة آساا أبرغا.

يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
يلقافوني في يملحك ة يلتجاآية بالديآ)
تحت) (13/17/2121 يوم) يلباضاء)

آقم يلسجل يلتجاآي)511615.

411I

LA PARRILLADA

LA PARRILLADA SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

LA PARRILLADA
شاآع يبو يلوقت رلف يملهدي بن 

بركة يقامة بحرالفد ع اآة أ يلطابق 
يلسفلي ، 21141، يلديآيلباضاء 

يملغرب
LA PARRILLADA SARL شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع يبو 
يلوقت رلف يملهدي بن بركة يقامة 
بحر الفد ع اآة أ يلطابق يلسفلي - 

21141 يلديآ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

519181
في) مؤآخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 غشت) (31
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 LA (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.PARRILLADA SARL
غرض يلشركة بإيجاز):)مطعم.

عنوين يملقر يالجت اعي):)شاآع يبو)
يلوقت رلف يملهدي بن بركة يقامة)
(- يلسفلي) يلطابق  أ  بحر الفد ع اآة 

21141)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلسادة بس ة ساف يلدين):)251 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

 651 (: يلساد سعد ساف يلدين)
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلساد توفاق ساف يلدين):)111 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

يلدين) ساف  بس ة  يلسادة 
 6 زفقة) (2 تجزئة شافت اآ) عنويفه)ي))
 21371 يلباضاء) يملعاآيف  (11 آقم)

يلديآ يلباضاء)يملغرب.
يلدين) ساف  توفاق  يلساد 
عنويفه)ي))17)يلطابق)4)تجزئة سادي)

ع ر برشاد)26111)برشاد يملغرب.
سعد) يلدين  ساف  يلساد 
 6 زفقة) (2 تجزئة شافت اآ) عنويفه)ي))
 21371 يلباضاء) يملعاآيف  (11 آقم)

يلديآ يلباضاء)يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
سعد) يلدين  ساف  يلساد 
 6 زفقة) (2 تجزئة شافت اآ) عنويفه)ي))
 21371 يلباضاء) يملعاآيف  (11 آقم)

يلديآ يلباضاء)يملغرب
يلدين) ساف  توفاق  يلساد 
عنويفه)ي))17)يلطابق)4)تجزئة سادي)
يلباضاء) يلديآ  (26111 برشاد) ع ر 

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 22 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

شتن10)2121)تحت آقم)-.
411I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

 UNITE IMAMI DE
 COMMERCE ET
PRODUCTION

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تعاين مسي1 جديد للشركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD
شاآع يلحسن يلثاني آقم 81 حي 
 avenue ساطا سوق يلسبت

 hassan 2 n°81 cité(suta(souk
sebt، 23550، سوق يلسبت يملغرب
 UNITE IMAMI DE COMMERCE

 ET PRODUCTION

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي دويآ يدوز 

ج اعة فم يلعنصر بني مالل - 

23111 بني مالل يملغرب.

تعاين مسي1 جديد للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.4619

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

تعاين) تم  (2119 ماي) (23 في) يملؤآخ 

مسي1 جديد للشركة يلساد)ة))يمامي)

يلحسين ك سي1 وحاد

تبعا لقبول يستقالة يملسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة ببني مالل بتاآيخ)18)يولاوز)

2121)تحت آقم)756.

412I

comptoir expertise du maroc

 LOURAOUI BATIMENT
SARLAU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

comptoir expertise du maroc

 n°36 CITE(EL(HANAA

 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC

 LOURAOUI BATIMENT SARLAU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي يلشقة 

يملتويجدة بالطابق يلثالث برقم 

66 حي يلسالم بوزفاقة - 13111 

بوزفاقة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

7157

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (22

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:



عدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121)الجريدة الرسمية   22060

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
 LOURAOUI BATIMENT  :

.SARLAU
يشغال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

مختلفة في يلبناء.
يلشقة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
برقم) يلثالث  بالطابق  يملتويجدة 
 13111 (- بوزفاقة) يلسالم  حي  (66

بوزفاقة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: بولكر) يالوآيوي  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
بولكر عنويفه)ي)) يالوآيوي  يلساد 
 13111 66)حي يلسالم بوزفاقة) آقم)

بوزفاقة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
بولكر عنويفه)ي)) يالوآيوي  يلساد 
 13111 66)حي يلسالم بوزفاقة) آقم)

بوزفاقة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 13 بتاآيخ) سلا ان  ب0ن  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)542.

413I

trainning(office(and(accounting(advice

TAFNNA TRAVAUX
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

 trainning(office(and(accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45
 alkheir(bernoussi(casablanca،

20600، casablanca(maroc
 TAFNNA TRAVAUX

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 45 شاآع 

1 يلطابق 2 يلشقة 3 طريق يلخي1 

يل10فو�سي - 21611 يلديآ يلباضاء 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

519913

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (14

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.TAFNNA TRAVAUX

يألع ال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملختلفة)؛

تأجي1 يملعديت)؛

يلتجاآة في مويد يلبناء؛

صاافة وإصالح يبالت)؛

يلتجاآة)؛

يالستي1يد ويلتصدير؛

وع وما ج ا  يلع لاات يلتجاآية)

و يلصناعاة،)يملنقولة و غي1 يملنقولة و)

يملالاة يملتعلقة بصفة مباشرة أو غي1)

مباشرة باملجاالت يلسالفة يلذكر.

45)شاآع) عنوين يملقر يالجت اعي):)

يلخي1) طريق  (3 يلشقة) (2 يلطابق) (1

يلباضاء) يلديآ  (21611 (- يل10فو�سي)

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

مبلغ آأس ال يلشركة:)1.111.111 

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد يبريهام يلاوسفي):)11.111 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلاوسفي) يبريهام  يلساد 
يمزوآن) يوغندي  زفقة  (13 عنويفه)ي))

32251)يلحسا ة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلاوسفي) يبريهام  يلساد 
يمزوآن) يوغندي  زفقة  (13 عنويفه)ي))

32251)يلحسا ة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 22 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797279.
414I

lecomptable

L.FIRST AGRICULTURE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

lecomptable
 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc يسفي
L.FIRST AGRICULTURE شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي حي يوالد 
يبو صالح ج عة سحام - 46111 

يسفي يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

12181
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (18
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.L.FIRST AGRICULTURE
تصنا ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ولا  يملعديت يلزآيعاة
يع ال يللحام ويالع ال يلزآيعاة.

:)حي يوالد) عنوين يملقر يالجت اعي)
 46111 (- سحام) ج عة  صالح  يبو 

يسفي يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد يالحرش عبد يلويحد):)751 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

 251 (: مح د) يالحرش  يلساد 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

يلويحد) عبد  يالحرش  يلساد 
 46111 سحام) ج عة  عنويفه)ي))

يسفي يملغرب.
يلساد يالحرش مح د عنويفه)ي))
ج عة سحام)46111)يسفي يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلويحد) عبد  يالحرش  يلساد 
 46111 سحام) ج عة  عنويفه)ي))

يسفي يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (15 يالبتديئاة بآسفي بتاآيخ)

2121)تحت آقم)-.
415I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

زعتر ماروك
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زيوية شاآع مح د يلخامس و شاآع 
يبن كثي1 إقامة دوس ماآس آقم 44 ، 

91111، طنجة يملغرب
زعت1 ماآوك شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة)في طوآ يلتصفاة)
وعنوين مقرها يإلجت اعي 12 شاآع 
رالد بن يلولاد يلطابق 3 شقة آقم 

6 - 91111 طنجة يملغرب.
حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.93197

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تقرآ حل) 31)غشت) يملؤآخ في)
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة زعت1)
11.111)دآهم) ماآوك مبلغ آأس الها)
شاآع) (12 يإلجت اعي) مقرها  وعنوين 
3)شقة آقم) رالد بن يلولاد يلطابق)
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(: 6 - 91111)طنجة يملغرب فتاجة ل)
ينعديم يبفاق الفطالق يلنشاط.

و حدد مقر يلتصفاة ب)12)شاآع)
3)شقة آقم) رالد بن يلولاد يلطابق)

6 - 91111)طنجة يملغرب.)
و عين:

يلساد)ة))عادل بوهي و عنويفه)ي))
8)زفقة آولد أموفدسن)78211)فافت)

الجولي فرنسا ك صفي))ة))للشركة.
يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (
يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 
تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 
يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)

- :
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (22 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)247131.

416I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

YARANEGOCE 
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق يل10يد 311 يلرئيساة 
يلرشادية ، 52111، يلرشادية 

يملغرب
 YARANEGOCE شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي قصر 
سرغين يلكنك - 52111 يلرشادية 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
12567

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (18
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.YARANEGOCE
يملتاجرة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يالشغال يملختلفة.
قصر) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلرشادية) (52111 (- يلكنك) سرغين 

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلحكام) عبد  يلذويفي  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.111  :

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلحكام) عبد  يلذويفي  يلساد 
 79 آقم) (3 يلسالم) آياض  عنويفه)ي))

28811)يملح دية يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلحكام) عبد  يلذويفي  يلساد 
 79 آقم) (3 يلسالم) آياض  عنويفه)ي))

28811)يملح دية يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 21 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 

شتن10)2121)تحت آقم)2115.
417I

centre d’étude de gestion et d’organisation

CREADH
إعالن متعدد يلقريآيت

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,89
 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

CREADH »شركة يملساه ة«
وعنوين مقرها يالجت اعي: 5 شاآع 
سبو آقم 3 أكديل - 11191 يلرلاط 

يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.9785
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)14)غشت)2121
تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
تحويل يلشركة من شركة مساه ة)
(، إلى شركة ذيت مسئولاة محدودة)
يلشركة) إسم  بنفس  يإلحتفاظ  م  
ففس) (، يلشركة) غرض  ففس  (،

يملقريإلجت اعي وففس آأس يملال.
قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)
مجلس) بإستقالة  عل ا  يإلحاطة 
يلساد) إستقالة  ذلك  في  ب ا  يإلديآة 
كرئيس) واليته  من  شكري  مح د 
يملدير يلعام ومنحهم إبريء)ذمة كاملة)

ونهائاة لتساي1هم بالكامل.
قريآ آقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)
يلجديد) يألسا�سي  يلنظام  إعت اد 

للشركة بشكلها يلقافوني يلجديد.
قريآ آقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)
تعاين يلساد مح د شكري ك سي1)
يلقافوني) بشكلها  للشركة  وحاد 

يلجديد ملدة غي1 محدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
بند آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

اليوجد أي تعديل
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (18 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)118413.
418I

BACEGM

مكتب إدارة الجودة و البيئة
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

BACEGM
 N°194 Azli(de(sud(Hay(Bennani
 Smiress ، 40000، Marrakech

maroc
مكتب إديآة يلجودة و يلبيئة شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 18 حي 

مح دي شقة 2 - 41111 شيشاوة 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

1895

 29 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يولاوز)

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

مكتب) (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

إديآة يلجودة و يلبيئة.

يلتدآيب) (: غرض يلشركة بإيجاز)

ويلدآيسة) ويلهندسة  ويملشوآة 

يلبائاة..
آقم) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

 41111  -  2 شقة) مح دي  حي  (18

شيشاوة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: يلساد مح د فزيه فويل)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد مح د فزيه فويل عنويفه)ي))

شيشاوة) (41111 دويآ سادي بوزيد)

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد مح د فزيه فويل عنويفه)ي))

شيشاوة) (41111 دويآ سادي بوزيد)

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 27 بتاآيخ) بامنتافوت  يالبتديئاة 

شتن10)2121)تحت آقم)513/2121.

419I
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NOTAIRE

LA FONCIERE AL MITAK
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

NOTAIRE
 Tétouan, Avenue(Des(F.A.R,
 RESIDENCE(JAWHARA, 4

 EME(ETAGE, N° 14 ، 93000،
TETOUAN MAROC

LA FONCIERE AL MITAK شركة 
ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي طنجة، 
شاآع أففا، آقم 23 - 91111 طنجة 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

45833
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2111 أبريل) (23
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 LA (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.FONCIERE AL MITAK
غرض يلشركة بإيجاز):)با  وشريء)

يألمويل يلعقاآية.
طنجة،) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
- 91111)طنجة)  23 آقم) شاآع أففا،)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: يلساد حفاظ يلبوجديين)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 511 (: ررشاش) ملاكة  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلبوجديين) حفاظ  يلساد 
زفقة) حي بنكي1ين،) طنجة،) عنويفه)ي))

22،)آقم)21 91111)طنجة يملغرب.

يلسادة ملاكة ررشاش عنويفه)ي))
آقم) (،22 زفقة) حي بنكي1ين،) طنجة،)

21 91111)طنجة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلبوجديين) حفاظ  يلساد 
زفقة) حي بنكي1ين،) طنجة،) عنويفه)ي))

22،)آقم)21 91111)طنجة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

ماي) (11 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2111)تحت آقم)-.

421I

CMG FINANCE CONSEIL s.a.r.l. d’a.u

عند ديان
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

 CMG FINANCE CONSEIL s.a.r.l.

d›a.u
آقم 8, ع اآة 15, تجزءة آيت ا شاآع 

فلسطين مريكش ، 41111، مريكش 

يملغرب

عند ديان شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 55, 

شاآع مح د يلخامس ع اآة جكاآ 

شقة آقم 33 جليز - 41111 مريكش 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

119631

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (23

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

عند) (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

ديان.

حريسة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلحاويفات يأللافة ب ا فيها يلكالب..

(,55 آقم) (: عنوين يملقر يالجت اعي)
جكاآ) ع اآة  يلخامس  مح د  شاآع 
شقة آقم)33)جليز)-)41111)مريكش)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
آوث) جولي  ماآي  ديان  يلسادة 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.111  :

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
آوث) جولي  ماآي  ديان  يلسادة 
عنويفه)ي))فاال بوآي ملح دية يلويدين)

مريكش)41111)مريكش يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
آوث) جولي  ماآي  ديان  يلسادة 
عنويفه)ي))فاال بوآي ملح دية يلويدين)

مريكش)41111)مريكش يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (22 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128691.

421I

CABINET BAHMAD

ELISA IMMO
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مريكش بالزي ع اآة د 1 شقة 
ب 21 يلطابق يلثاني جليز مريكش 
إقامة مريكش بالزي ع اآة د 1 شقة 
ب 21 يلطابق يلثاني جليز مريكش، 

41111، مريكش يملغرب
ELISA IMMO شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي يقامة 

مباآك س.س. 11 زفقة يملحلة جاليز 
- 41111 مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

119613

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (15

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 ELISA (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

.IMMO

يلت1ويج) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلعقاآي.

يقامة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

11)زفقة يملحلة جاليز) مباآك س.س.)

- 41111)مريكش يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

مبلغ آأس ال يلشركة:)9.311.111 

دآهم،)مقسم كالتالي:

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يبطان) جوزيف  ستافان  يلساد 

ديآ ييناون تافريتة يلكبي1ة) عنويفه)ي))

مريكش) (41111 يلش الي) يلنخال 

يملغرب.

يلسادة ين يدآي يبطان عنويفه)ي))

زفقة حسن بن يمباآك ع اآة لزآق)

يلشقة آقم)11)جليز)41111)مريكش)

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يبطان) جوزيف  ستافان  يلساد 

ديآ ييناون تافريتة يلكبي1ة) عنويفه)ي))

مريكش) (41111 يلش الي) يلنخال 

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (21 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128668.

422I
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cabinet(fiduciaire(zghoud

7eme SEPT SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

cabinet(fiduciaire(zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE(EDDAI(N°2 ،
90010، TANGER(MAROC

7eme SEPT SARL AU شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي ساحة 

إبريهام يلرودني شاآع سينا إقامة 
بثهوفين 2 يلطابق 3 آقم 82 طنجة - 

91111 طنجة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
121111

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (18
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 7eme (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

.SEPT SARL AU
يإلنعاش) (: غرض يلشركة بإيجاز)
يلعقاآي)؛أشغال يلبناء)بكل أشكالها)
يألسا�سي) بالهدف  عالقة  ماله  ؛كل 

للشركة.
ساحة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
إقامة) سينا  شاآع  يلرودني  إبريهام 
بثهوفين)2)يلطابق)3)آقم)82)طنجة)-)

91111)طنجة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: يلغا�سي) يلعالمي  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد يلعالمي يلغا�سي عنويفه)ي))

 4 حي يملجاهدين تجزئة آتشاآد آقم)

91111)طنجة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد يلعالمي يلغا�سي عنويفه)ي))

 4 حي يملجاهدين تجزئة آتشاآد آقم)

91111)طنجة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (25 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)247186.

423I

REAL OFFICE SARL

MISK TOURS
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

REAL OFFICE SARL

 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

MISK TOURS شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة)في طوآ 

يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

موالي يس اعال يقامة يلسالم 1 

ع اآة آقم 1 شقة 111 - 91111 

طنجة يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.98717

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تقرآ) (2121 أكتولر) (14 في) يملؤآخ 

حل شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)

آأس الها) مبلغ  (MISK TOURS

مقرها) وعنوين  دآهم  (111.111

يس اعال) موالي  شاآع  يإلجت اعي 

شقة) (1 ع اآة آقم) (1 يقامة يلسالم)

طنجة يملغرب فتاجة) (91111  -  111

توقف يلنشاط يلسااحي بسبب) (: ل)

جائحة كوآوفا.

شاآع) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 
 1 يلسالم) يقامة  يس اعال  موالي 
 91111  -  111 شقة) (1 آقم) ع اآة 

طنجة يملغرب.)
و عين:

يلساد)ة))يسامة سعد نسام علي)
بريستاجا) يقامة  عنويفه)ي)) و  فهمي 
فاال)92)شاطئ بوقنادل)11152)سال)

يملغرب ك صفي))ة))للشركة.
يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (
يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 
تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 
يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)
:)شاآع موالي يس اعال يقامة يلسالم)

1)ع اآة آقم)1)شقة)111
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)247189.

424I

EVOLUTION CONSEIL

HUILUXE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تغاي1 تس اة يلشركة

EVOLUTION CONSEIL
 N2 IMM(EL(MASSOUDI(RUE

 MAURITANIE(GUELIZ ، 40000،
MARRAKECH MAROC

HUILUXE شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يالجت اعي آقم 292 
يلطابق 2 يلحي يلضناعي سادي 
غافم - 41111 مريكش يملغرب.

تغاي1 تس اة يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

94979
يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
2121)تم تغاي1) 28)أكتولر) يملؤآخ في)
تس اة يلشركة من)»HUILUXE«)إلى)

.« COSMETIKLAB«
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
فوف10) (31 بتاآيخ) ب ريكش  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)117888.

425I

موثق

بـــو كــافـــي
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تعاين مسي1 جديد للشركة

موثق
248 شـاآع يـعـقـوب يلـ ـنـصـوآ إقـامـة 

زينة غ اآة ب / يلـطـابـق يألول - ، 
21211، يلديآيلباضاء يملغرب

بـــو كــافـــي شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 116، 
شاآع بعقوب يملنصوآ 116، شاآع 

بعقوب يملنصوآ 21431 يلديآ 
يلباضاء يملغرب.

تعاين مسي1 جديد للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.321155
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تم تعاين) 29)شتن10) يملؤآخ في)
مسي1 جديد للشركة يلساد)ة))آمـريم)

سـ ـاـحـة ك سي1 وحاد
تبعا لقبول يستقالة يملسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797462.
426I

NAD TRANS

NAD TRANS
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
آف  آأس ال يلشركة

NAD TRANS
 RUE 7 IRAK(RESIDENCE(SAFA

 ET(MAROUA 5EME(ETAGE
 N°36 ، 90000، TANGER

MAROC
NAD TRANS شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 7 زفقة 

يلعريق إقامة يلصفا و يملروى يلطابق 
يلخامس آقم 36 - 91111 طنجة 

يملغر ب.
آف  آأس ال يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.34631
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يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
تم) (2121 يولاوز) (16 في) يملؤآخ 
قدآه) ب بلغ  يلشركة  آأس ال  آف  
»411.111)دآهم«)أي من)»111.111 
عن) دآهم«) (511.111« إلى) دآهم«)
إدماج يحتااطي أو أآلاح أو) (: طريق)

عالويت إصديآ في آأس يملال.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
دجن10) (13 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)7112.

427I

موثق

بـــو كــافـــي
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

موثق
248 شـاآع يـعـقـوب يلـ ـنـصـوآ إقـامـة 

زينة غ اآة ب / يلـطـابـق يألول - ، 
21211، يلديآيلباضاء يملغرب

بـــو كــافـــي شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 116، 
شاآع بعقوب يملنصوآ 116، شاآع 

بعقوب يملنصوآ 21431 يلديآ 
يلباضاء يملغرب.
تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.321155

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 شتن10) (29 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
هــشــام) )ة)) يلساد) تفويت 
يجت اعاة) حصة  (3.511 يلـخــ ــســي)
من أصل)3.511)حصة لفائدة يلساد)
شتن10) (29 سـ ـاـحـة آمـريم بتاآيخ) )ة))

.2121
يلـحـ ـاــد) عـبـد  )ة)) يلساد) تفويت 
يوعــيــســى)3.511)حصة يجت اعاة من)
أصل)3.511)حصة لفائدة يلساد))ة))

حــادة مــبــكــر بتاآيخ)29)شتن10)2121.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797462.

428I

nador conseil sarl au

AL AMAN RECYCLAGE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

AL AMAN RECYCLAGE شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي يملنطقة 

يلصناعاة تجزىة 31 سلوين - 

62111 يلناظوآ يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

22973

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 AL (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.AMAN RECYCLAGE

شريء) (- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

وفرز ولا  يملنسوجات يملستع لة.

يستي1يد ومعالجة وإعادة تدوير) (-

يملنسوجات يملستع لة..

يملنطقة) (: عنوين يملقر يالجت اعي)

(- سلوين) (31 تجزىة) يلصناعاة 

62111)يلناظوآ يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد يلهروي�سي عزيلدين):)1.111 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عزيلدين) يلهروي�سي  يلساد 
 62111 بويزآزيآي) حي  عنويفه)ي))

يلناظوآ يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عزيلدين) يلهروي�سي  يلساد 
 62111 بويزآزيآي) حي  عنويفه)ي))

يلناضوآ يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 14 بتاآيخ) بالناضوآ  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)4151.
429I

nador conseil sarl au

 C3S BUSINESS SCHOOL
PRIVE SARL AU
إعالن متعدد يلقريآيت

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
 C3S BUSINESS SCHOOL PRIVE
SARL AU »شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة ذيت يلشريك يلوحاد«
وعنوين مقرها يالجت اعي: شاآع 
موسكو آقم 14 يلطابق يالول 

شقة آقم 2 لعري يلشاخ - 62111 
يلناظوآ يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.21885
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)18)أكتولر)2121
تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  (:1 آقم) قريآ 
يلى) يلشركة  تس اة  تغاي1  مايلي:)
 INSTITUT C3S DE FORMATION

 PROFFSSIONNELLE
على) ينص  يلذي  (:2 آقم) قريآ 
مايلي:)حذف ويضافة ينشطة جديدة)

لغرض يلشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
على) ينص  يلذي  (:2 آقم) بند 
هو) يلحالي  يلشركة  يسم  مايلي:)
 INSTITUT C3S DE FORMATION

PROFESSIONNELLE PRIVE

على) ينص  يلذي  (:3 آقم) بند 
يلتدآيب) هو  يلشركة  غرض  مايلي:)
(- يلطبي) يملجال  في  يلخاص  يملنهي 
)يالستشاآيت) ينشطة دعم يلتدآيس)
يملست ر...)-يستي1يد) يلتكوين  و 
وتصدير ولا  يالجهزة ياللكت1وفاة و)

يملعلوماتاة وغي1ها
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 15 بتاآيخ) بالناضوآ  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)4186.

431I

eurest compta sarl

HAYAT CUISINE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

eurest compta sarl
 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI(FES ، 30000،
FES MAROC

HAYAT CUISINE شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 41 
شقة 2 طابق 2 شاآع يلشفشاوني - 

31111 فاس يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

69957
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (12
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 HAYAT(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.CUISINE
بازيآ من) (: غرض يلشركة بإيجاز)
أو) ثالثة  يشغل  (، يملنزلاة) يلعناصر 
)يحتفظ بويحد) أكث1 من يألشخاص)

يستي1يد وتصدير.
 41 آقم) (: عنوين يملقر يالجت اعي)
(- شاآع يلشفشاوني) (2 طابق) (2 شقة)

31111)فاس يملغرب.
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أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: مصطفى) نعناعي  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

 511 (: علالوش) يوسف  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد نعناعي مصطفى عنويفه)ي))
آقم) (23 زفقة) (2 حي موالي آشاد م)

يلباضاء) يلديآ  (21111 يلباضاء) (17

يملغرب.

يلساد يوسف علالوش عنويفه)ي))
يلوفاق عين) حي  (2 م10وكة) (18 آقم)

هاآون فاس)31111)فاس يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد نعناعي مصطفى عنويفه)ي))
آقم) (23 زفقة) (2 حي موالي آشاد م)

يلباضاء) يلديآ  (21111 يلباضاء) (17

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (25 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4682.

431I

BENZINA FIRDAOUS

R.M.T.G SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
آف  آأس ال يلشركة

BENZINA FIRDAOUS

FES ، 30000، FES(MAROC

R.M.T.G SARL AU شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 116 

حي سباق يلخال - 15151 يلرماني 

يملغرب.
آف  آأس ال يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.315

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
تم) (2121 أكتولر) (21 في) يملؤآخ 
قدآه) ب بلغ  يلشركة  آأس ال  آف  
»911.111)دآهم«)أي من)»111.111 
عن) دآهم«) (1.111.111« إلى) دآهم«)
أو) فقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عاناة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
26)أكتولر) يالبتديئاة بالرماني بتاآيخ)

2121)تحت آقم)76.

432I

BELYO CONSULTING GROUPE

فود روة
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

BELYO CONSULTING GROUPE
 LOT ARD ABDI ROUTE DE 27
 SAFI(MARRAKECH ، 40160،

Marrakech يملغرب
فود آوة شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 52 
شاآع موالي آشاد شقة ب3 جليز - 

41111 مريكش يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

119665
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (15
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
فود) (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

آوة.
غرض يلشركة بإيجاز):)-)مستت ر)

مقهى)-)مطعم و مثلجات.
ويملناسبات) يلحفالت  تنضام  (-

يالجت اعاة.
للشركات) يلخدمات  تقديم  (-
)يالستشاآيت)،)يالتصاالت)،)يلتدآيب)

،)يلتوظاف).

 52 آقم) (: عنوين يملقر يالجت اعي)

(- جليز) شاآع موالي آشاد شقة ب3)

41111)مريكش يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد يح د يلخولي):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

511)حصة) (: يلساد يعريب عادل)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يلخولي  يح د  يلساد 

شقة) يقامة يلح ريء) (1 سادي عباد)

24 41111)مريكش يملغرب.

عنويفه)ي)) يعريب  عادل  يلساد 
 285 آقم) زكرياء) تجزئة  يسكجوآ 

41111)مريكش يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يلخولي  يح د  يلساد 

شقة) يقامة يلح ريء) (1 سادي عباد)

24 41111)مريكش يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (25 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128744.

433I

 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

ESPRIT-FOR-KIDS
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

 OUARZAZATE DES SERVICES

JURIDIQUES ET FISCAUX

يلشقة 1 يلطابق 1 بلوك L آقم 

6 مكرآ شاآع موالي يلطاهر بن 

عبد يلكريم حي يملقاومة وآزيزيت ، 

45111، وآزيزيت يملغرب

 ESPRIT-FOR-KIDS

شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 
151 حي يالطلس وآزيزيت - 45111 

وآزيزيت يملغرب.
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.4999

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)18)أكتولر)2121)تم تحويل)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
(- وآزيزيت) يالطلس  حي  (151 »آقم)
»يلفاال) إلى) وآزيزيت يملغرب«) (45111
آقم)93)تجزئة يلنوآ)-)85132)تزفيت)

يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (25 يالبتديئاة بتيزفيت بتاآيخ)

2121)تحت آقم)789/874.
435I

STE AUCOGEST SARL

PARA WINK
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY(AL(QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
PARA WINK شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 

17ع اآة يلنخال شاآع بونع اني حي 
يلديرلة - 73111 أكادير يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

49263
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (13
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 PARA (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

.WINK
شبه) (- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

صادلاة..



عدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121)الجريدة الرسمية   22066

آقم) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

17ع اآة يلنخال شاآع بونع اني حي)

يلديرلة)-)73111)أكادير يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: سفاان) جطاط  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

 511 (: ح زة) بلعسكري  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد جطاط سفاان عنويفه)ي))

يلرلا ) حي  (768 يلزفقة) (12 يلرقم)

يلدشي1ة)86361)إفزكان يملغرب.

يلساد بلعسكري ح زة عنويفه)ي))

يلرلا ) حي  (765 يلزفقة) (28 يلرقم)

يلدشي1ة)86361)إفزكان يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد بلعسكري ح زة عنويفه)ي))

يلرلا ) حي  (765 يلزفقة) (28 يلرقم)

يلدشي1ة)86361)إفزكان يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (26 بتاآيخ) باكادير  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)116941.

436I

SACO CONSEIL

YOUNG & FABULOUS
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

SACO CONSEIL

 MHAMID 9 N 468 1ER(ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

YOUNG & FABULOUS شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 474 

يلحي يلصناعي سادي غافم 18 

مريكش - 41111 مريكش يملغرب.

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.45567
يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
يملؤآخ في)17)شتن10)2121)تم تحويل)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
سادي) يلصناعي  يلحي  (474 »آقم)
مريكش) (41111 (- مريكش) (18 غافم)
آقم) يملعزوزية  »تجزئة  إلى) يملغرب«)
يملساآ) بل جاد  يلسفلي  يلطابق  (54

مريكش)-)41111)مريكش يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (22 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128712.

437I

AFC PARTENAIRE

OUM CONSEIL PROMO
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE
 APP 16 IMM(F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM
 MARRAKECH(MARRAKECH،
40000، MARRAKECH(maroc

OUM CONSEIL PROMO شركة 
ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي شقة آقم 
16 بناية آقم ف218 يلنجد طريق 

سادي غافم مريكش يملغرب مريكش 
41111 مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
119663

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (26
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 OUM (: يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها)

.CONSEIL PROMO
يلت1ويج) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

للعقاآ
يستشاآيت عقاآية

أع ال مختلفة
يستي1يد و تصدير

عنوين يملقر يالجت اعي):)شقة آقم)
طريق) يلنجد  آقم ف218) بناية  (16
سادي غافم مريكش يملغرب مريكش)

41111)مريكش يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 211.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 2.111 (: يلشكديلي) عادل  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد عادل يلشكديلي عنويفه)ي))
يساف) يلبهجة  بركات  تجزئة  (68

مريكش)4111)مريكش يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد عادل يلشكديلي عنويفه)ي))
يساف) يلبهجة  بركات  تجزئة  (68

مريكش)41111)مريكش يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (25 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128743.
438I

FIDUMARK / SARL

SLR BTP
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

FIDUMARK / SARL
 IMMEUBLE(IMANE(APPART. 2
 AV. ABDELKRIM(ELKHATABI

 CAMP(EL(GOUL(MARRAKECH ،
40000، Marrakech(Maroc

SLR BTP شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 658 
مسي1ة 1 - أ شقة 8 مناآة مريكش - 

41141 مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

119557

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (15

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 SLR (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.BTP

دآيسة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

مقاول) و  أع ال  تنساق  يملشاآي ،)

أع ال مختلفة و يلبناء.

عنوين يملقر يالجت اعي):)آقم)658 

(- مناآة مريكش) (8 أ شقة) (- (1 مسي1ة)

41141)مريكش يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد لحسن يلهدى):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

 511 (: لفندي) آضوين  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يلهدى  لحسن  يلساد 

آقم)658)مسي1ة)1)أ شقة آقم)8)مناآة)

41141 41141)مريكش يملغرب.

عنويفه)ي)) لفندي  يلساد آضوين 

تاآكة) (959 آقم) (2 يلنخال) تجزئة 

41131)مريكش يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يلهدى  لحسن  يلساد 

آقم)658)مسي1ة)1)أ شقة آقم)8)مناآة)

41141 41141)مريكش يملغرب.
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عنويفه)ي)) لفندي  يلساد آضوين 

تاآكة) (959 آقم) (2 يلنخال) تجزئة 

41131)مريكش يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (18 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128629.

439I

REVISCONTROLE

 STE AJYAD«

 ENSEIGNEMENT PRIVE

«SAEP
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
آف  آأس ال يلشركة

REVISCONTROLE

 RESIDENCE(LE(JOYAU 4 - -

 RUE IBNOU AL MOUAATAZ

 20300 BELVEDERE، 20300،

casablanca MAROC

 STE AJYAD ENSEIGNEMENT«

PRIVE »SAEP شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

 ECOLES وعنوين مقرها يإلجت اعي

 AJYAD - HAY(AL(AZHAR

TRANCHE 6/2 يهل يلغالم سادي 

يل10فو�سي 21621 يلديآ يلباضاء 

يملغرب.

آف  آأس ال يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.186993

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

 2121 أكتولر) (11 في) يملؤآخ 

ب بلغ) يلشركة  آأس ال  آف   تم 

أي) دآهم«) (600.000,00« قدآه)

إلى) دآهم«) (1.000.000,00« من)

(: عن طريق) دآهم«) (1.600.000,00«

تقديم حصص فقدية أو عاناة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 26 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797711.

441I

SACO CONSEIL

DOUM OFFICIAL
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

SACO CONSEIL
 MHAMID 9 N 468 1ER(ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

DOUM OFFICIAL شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 

474 يلحي يلصناعي سادي غافم 1 
مريكش - 41111 مريكش يملغرب.
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.114175

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
يملؤآخ في)15)شتن10)2121)تم تحويل)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
سادي) يلصناعي  يلحي  (474 »آقم)
مريكش) (41111 (- مريكش) (1 غافم)
 145 »يملساآ ع اآة آقم) إلى) يملغرب«)
(- يلطابق يالول مريكش) (1 شقة آقم)

41111)مريكش يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (25 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128762.
441I

FAMILY CALL

FAMILY CALL
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FAMILY CALL
ساحة كاستاالآ مكتب يلفاآيبي 
يلطابق 2 مكتب 33 ، 91111، 

tanger maroc
FAMILY CALL شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي ساحة 
كاستاالآ مكتب يلفاآيبي يلطابق 2 
مكتب 33 - 91111 طنجة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

121145

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (15

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.FAMILY CALL

مركز) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يالتصال.

ساحة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

 2 يلطابق) يلفاآيبي  مكتب  كاستاالآ 

مكتب)33 - 91111)طنجة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 51.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

511)حصة) (: يلساد مريد يملريبط)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد مريد يملريبط عنويفه)ي))حي)

يلركاي )2)زفقة)2)آقم)4 91111)طنجة)

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد مريد يملريبط عنويفه)ي))حي)

يلركاي )2)زفقة)2)آقم)4 91111)طنجة)

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (26 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)247231.

442I

مكتب يملتني لل حاسبة و يلتدبي1

 PROPERTY SUPPORT

MOROCCO
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

مكتب يملتني لل حاسبة و يلتدبي1

ساحة ففاآي 3 يقامة سان 

فرينسيسكو - ط 2 آقم 9 ، 91141، 

طنجة يملغرب

 PROPERTY SUPPORT

MOROCCO شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

يلقويت يملسلحة يمللكاة إقامة 

 C يألفدلس ، يلطابق يلخامس ، بلوك
آقم 627 -. طنجة يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.36179

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

ت ت) (2121 شتن10) (28 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
)ة))آشاد يملزآيوي) تفويت يلساد)

أصل) من  يجت اعاة  حصة  (511

)ة)) يلساد) لفائدة  حصة  (1.111

شتن10) (28 بتاآيخ) (Sylvia USCHE

.2121

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

أكتولر) (17 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)246716.

443I

فدكريد كونساي

ALIA MONEY
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

فدكريد كونساي

81 زفقة يوسف بن تاشفين برشاد ، 

26111، برشاد يملغرب

ALIA MONEY شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
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وعنوين مقرها يإلجت اعي يلعالاة 2 

ع اآة آقم 9 حد يلسويلم برشاد - 

26412 حد يلسويلم برشاد يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

15813

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 ALIA (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

.MONEY

وساط) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

تجاآي-مديرشركة.

يلعالاة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

2)ع اآة آقم)9)حد يلسويلم برشاد)-)

26412)حد يلسويلم برشاد يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد يس اعال يلهاشمي):)1.111 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلهاشمي) يس اعال  يلساد 

حي) يلسالم  يقامة  (19 عنويفه)ي))

يلتسي1)2 26111)برشاد يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلهاشمي) يس اعال  يلساد 

حي) يلسالم  يقامة  (19 عنويفه)ي))

يلتسي1)2 26111)برشاد يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (22 يالبتديئاة ب10شاد بتاآيخ)

2121)تحت آقم)1297.

444I

FOREIGN CONSULTING

ميديا أنفورماتيك أبليكاسيون
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

FOREIGN CONSULTING

 RUE(ALLAL(AL(FASSI,1ER ,8

 ETAGE, MERS(SULTAN ، 20490،

CASABLANCA MAROC

ماديا أففوآماتاك أبلاكاساون 

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)في 

طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي بلوك 

7 يلرقم 111 سادي عت ان يلديآ 

 CASABLANCA 20600 يلباضاء

يلديآ يلباضاء يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.127769

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

2121)تقرآ حل) 11)شتن10) يملؤآخ في)

يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 

ماديا أففوآماتاك أبلاكاساون مبلغ)

وعنوين) دآهم  (111.111 آأس الها)

يلرقم) (7 بلوك) يإلجت اعي  مقرها 

يلباضاء) يلديآ  عت ان  سادي  (111

يلديآ) (CASABLANCA 21611

عدم) (: ل) فتاجة  يملغرب  يلباضاء)

تحقاق يلغرض يلتجاآي.

بلوك) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 

يلديآ) عت ان  سادي  (111 يلرقم) (7

يلديآ) (21611 يملغرب) يلباضاء)

يلباضاء)يملغرب.)

و عين:

و) عركان  هشام  يلساد)ة))

 7 بلوك) عت ان  سادي  عنويفه)ي))

 21611 يلباضاء) يلديآ  (111 يلرقم)

)ة)) ك صفي) يملغرب  يلباضاء) يلديآ 

للشركة.

وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)

محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 

و) يلعقود  تبلاغ  محل  و  يملخابرة 

يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)-

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797393.

445I

CCP

 GB ARCHITECTURE AND
DESIGN

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

CCP
 ANG BD IBN TACHFINE A

 COTE DE ACIMA RES FATIM
 EZZAHRA 07 ETG 3 BUR 9
CASABLANCA يلديآ يلباضاء، 

CASABLANCA MAROC ،21321
 GB ARCHITECTURE AND

DESIGN شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 131 شاآع 
يففا يلطابق يلسادس يلشقة 6 س 
، يلديآ يلباضاء. - 21111 يلديآ 

maroc .يلباضاء
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
515487

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 غشت) (31
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 GB (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ARCHITECTURE AND DESIGN
م اآسة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

مهنة يلهندسة يملع اآية.
 131 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلشقة) يلسادس  يلطابق  يففا  شاآع 
6)س)،)يلديآ يلباضاء.)-)21111)يلديآ)

.maroc(.يلباضاء

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: يلبوفدي) غاثة  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلسادة غاثة يلبوفدي عنويفه)ي))

21111)يلديآ يلباضاء) يلديآ يلباضاء)

.maroc

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلسادة غاثة يلبوفدي عنويفه)ي))

21111)يلديآ يلباضاء) يلديآ يلباضاء)

maroc

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية بالديآ يلباضاء)بتاآيخ)-)تحت)
آقم)-.

446I

ASMAA MEDIA GROUP

TRANS TOUDRI
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شاآع صهاب يلرومي بلوك 39 يلرقم 

21 يل10فو�سي يلباضاء، 21111، 

يلباضاء يملغرب

TRANS TOUDRI شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي يمل 3 
زفقة 21 آقم 13 سادي يل10فو�سي - 

21111 يلديآيلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

174947

في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2117 فوف10) (26

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
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عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 TRANS(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.TOUDRI
فقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبضائ .
 3 يمل) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
(- 13)سادي يل10فو�سي) آقم) (21 زفقة)

21111)يلديآيلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلتومي) يبن  يملصطفى  يلساد 
آقم) (7 زفقة) (2 حي يملسي1ة) عنويفه)ي))

12 21111)يلديآيلباضاء)يملغرب.
عنويفه)ي)) يدآي�سي  ك ال  يلساد 
 21111  6 آقم) (16 حي سعادة زفقة)

يلديآيلباضاء)يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلتومي) يبن  يملصطفى  يلساد 
آقم) (7 زفقة) (2 حي يملسي1ة) عنويفه)ي))

12 21111)يلديآيلباضاء)يملغرب
عنويفه)ي)) يدآي�سي  ك ال  يلساد 
 21111  6 آقم) (16 حي سعادة زفقة)

يلديآيلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلتجاآية بالديآ يلباضاء)بتاآيخ)-)تحت)

آقم)-.
447I

COMICONE

 AUTO ECOLE KZIBR
 DE TRANSPORT ET

LOGISTIQUE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

COMICONE
آقم 1، ع اآة 6، يقامة يبن سينا ، 

51111، مكناس يملغرب
 AUTO ECOLE KZIBR DE

 TRANSPORT ET LOGISTIQUE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي يلطابق 

يلسفلي آقم 61، زفقة فويكشوط حي 
21 غشت - 52411 يلريش يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
2957

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (14
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 AUTO(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها
 ECOLE KZIBR DE TRANSPORT

.ET LOGISTIQUE
مؤسسة) (: غرض يلشركة بإيجاز)

تعلام يلسااقة.
يلطابق) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلسفلي آقم)61،)زفقة فويكشوط حي)

21)غشت)-)52411)يلريش يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد حسن قزي10):)1.111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد حسن قزي10 عنويفه)ي))169 
مج وعة يملجد حي يلنهضة)2 11211 

يلرلاط يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد حسن قزي10 عنويفه)ي))169 
مج وعة يملجد حي يلنهضة)2 11211 

يلرلاط يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
26)أكتولر) يالبتديئاة ب ادلت بتاآيخ)

2121)تحت آقم)291.

448I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

MAGINEER HOLDING
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard(Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

MAGINEER HOLDING شركة 
ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 2 ، 
شاآع يلعناباة ، يلقطاع 11 ، حي 
يلرياض - 11111 يلرلاط يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
155443

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يناير) (21
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MAGINEER HOLDING
غرض يلشركة بإيجاز):)يالستحويذ)
أسهم) وإديآة  يمتالك  أو  على حصة 
يلشركات) ج ا   في  شركة  أسهم  أو 
يملؤسسة أو أن تشكل بأي شكل من)
يألشكال)،)صناعاة أو تجاآية أو مالاة)

أو زآيعاة أو عقاآية أو يبررين)؛
-)يالستحويذ على حصة في شركات)
لتكوين) سل   حاازة  هدفها  يكون 

ففسها
يلت1يث وإديآته وتنظام فقله)؛

يلخدمات) كافة  إفجاز  (-
لصالح) ويلدآيسات  ويالستشاآيت 

يلشركات بشأن يلخطط يإلديآية.

يملحاسبة أو يلتقناة أو يلتجاآية أو)
يملالاة أو غي1ها)؛

يملعامالت) ج ا   أعم  وبشكل 
يلتجاآية ويملالاة ويلصناعاة ويملنقولة)
ويلعقاآية)،)تتعلق بشكل مباشر أو غي1)
مباشر باألشااء)يملذكوآة أعاله)،)أو من)
يملحت ل أن تعزز تحقاقها ويلتن اة)،)
غي1) أو  مباشرة  أي مشاآكة  وكذلك 
(، يألشكال) بأي شكل من  (، مباشرة)
في يلتعهديت ألغريض م اثلة أو ذيت)

صلة..
 2 آقم) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
حي) (، (11 يلقطاع) (، شاآع يلعناباة) (،

يلرياض)-)11111)يلرلاط يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
مبلغ آأس ال يلشركة:)1.111.111 

دآهم،)مقسم كالتالي:
 11.111 (: رالد) مصلوح  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) رالد  مصلوح  يلساد 
 DONNERSBERING( 96( ,
 64295( DARMSTADT,( RFA
 DF,( ALLEMAGNE( 64283

.DARMSTADT ALLEMAGNE
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) رالد  مصلوح  يلساد 
 DONNERSBERING( 96( ,
 64295( DARMSTADT,( RFA
 DF,( ALLEMAGNE( 64283

DARMSTADT ALLEMAGNE
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)9877.
449I

FOUZMEDIA

CLE CONNECTE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra
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maroc
CLE CONNECTE شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 51 مكرآ 
شاآع موالي عبديلعزيز إقامة يالمل 
مكتب آقم 7 - 14111 يلقناطرة 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
62921

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (19
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 CLE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.CONNECTE
با  يالت) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلحريسة ويلوقاية من يلسرقة.
عنوين يملقر يالجت اعي):)51)مكرآ)
شاآع موالي عبديلعزيز إقامة يالمل)
يلقناطرة) (14111  -  7 آقم) مكتب 

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد بوعرفة سفاان عنويفه)ي))

يلقناطرة)14111)يلقناطرة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد بوعرفة سفاان عنويفه)ي))

يلقناطرة)14111)يلقناطرة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 26 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)-.

451I

FOUZMEDIA

WIJHA LIL ISKANE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
WIJHA LIL ISKANE شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي يلزفقة 
185 يلرقم 4657 حي يلوحدة - 

14111 يلقناطرة يملغرب.
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي -.
يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
يملؤآخ في)18)شتن10)2121)تم تحويل)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
»يلزفقة)185)يلرقم)4657)حي يلوحدة)
إلى) يملغرب«) يلقناطرة  (14111  -
 214 و) (212 »تجزئة لحري�سي يلرقم)
يلشقة آقم)4)يلطابق يألول بئ1 يلريمي)

- 14111)يلقناطرة يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 14 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)88686.
451I

FOUZMEDIA

 P.K. PROPRETE ET
CONFORT

إعالن متعدد يلقريآيت

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 P.K. PROPRETE(ET(CONFORT
»شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد«
وعنوين مقرها يالجت اعي: يلرقم 36 
يلطابق يلثاني يلرقم 2 يلطاباة - - 

يلقناطرة يملغرب.
»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: -.
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
تم يتخاذ) (2121 13)شتن10) يملؤآخ في)

يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

إبريم عقد كريء)بدل من عقد يلتوطين)

بالعنوين) موطن  كان  يلذي  للشركة 

يلتالي:)يلرقم)36)يلطابق يلثاني يلرقم)

بعقد) وتغاي1ه  يلقناطرة  يلطاباة  (2

كريء)بنفس يلعنوين يلرقم)36)يلطابق)

يلثاني يلرقم)2)يلطاباة يلقناطرة

قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)

يملصادقة على إضافة نشاط تساي1)

يلسافديك للع اآيت

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

إبريم عقد كريء)بدل من عقد يلتوطين)

بالعنوين) موطن  كان  يلذي  للشركة 

يلتالي:)يلرقم)36)يلطابق يلثاني يلرقم)

بعقد) وتغاي1ه  يلقناطرة  يلطاباة  (2

كريء)بنفس يلعنوين يلرقم)36)يلطابق)

يلثاني يلرقم)2)يلطاباة يلقناطرة

بند آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)

يملصادقة على إضافة نشاط تساي1)

يلسافديك للع اآيت

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 13 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)88662.

452I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE SPECIAL « شركة
 BUSINESS SYNERGY - SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تفويت حصص

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 LA SOCIETE SPECIAL « شركة

 .« BUSINESS(SYNERGY - SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 48 شاآع 

يبو بكر يلصديق يقامة يي ان مكتب 

12– - 14111 يلـقـنـاـطـرة يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.59417

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

ت ت) (2121 شتن10) (21 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

يوسامة برشة) )ة)) تفويت يلساد)

511)حصة يجت اعاة من أصل)511 

مصطفى) )ة)) يلساد) لفائدة  حصة 

يلج الي بتاآيخ)21)شتن10)2121.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

 11 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)88618.

453I

FOUZMEDIA

 NOUR AL GHOUFRANE

BUILDING SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 NOUR AL GHOUFRANE

BUILDING SARL AU شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي يوالد 

يوجاه بلوك L يلرقم 216 محل آقم 

2 - 14111 يلقناطرة يملغرب.

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.52719

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

يملؤآخ في)16)ف10يير)2121)تم تحويل)

من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 

»يوالد يوجاه بلوك)L)يلرقم)216)محل)
آقم)2 - 14111)يلقناطرة يملغرب«)إلى)

»إقامة جنة دياآ مدرل)1)مكتب آقم)
(- زياد) يبن  زفقة طاآق  (34 ع اآة) (4

14111)يلقناطرة يملغرب«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 23 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

شتن10)2121)تحت آقم)88417.

454I
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FOUZMEDIA

STELLANTIS SARL
إعالن متعدد يلقريآيت

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

STELLANTIS SARL »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: زيوية 

موالي عبديلعزيز ويبي زآعة مكتب 

س يلرقم 1 - - يلقناطرة يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: -.

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)23)يوفاو)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

يلعنوين) يملقر يإلجت اعي من  تحويل 
زآعة) ويبي  عبديلعزيز  موالي  زيوية 

إلى) يلقناطرة  (1 يلرقم) س  مكتب 
زفقة لبنان) (78 زيوية) يلعنوين يلتالي:)

ويبن بطوطة مكتب آقم)1)يلقناطرة

قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)

هدف) بحذف  يلشركة  نشاط  تغاي1 

نشاط) إآجاع  يلويجهات،) تنظاف 

آئي�سي) كهدف  يلعقاآي  يإلنعاش 

عوض يألشغال يملختلفة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

يلعنوين) يملقر يإلجت اعي من  تحويل 
زآعة) ويبي  عبديلعزيز  موالي  زيوية 

إلى) يلقناطرة  (1 يلرقم) س  مكتب 
زفقة لبنان) (78 زيوية) يلعنوين يلتالي:)

ويبن بطوطة مكتب آقم)1)يلقناطرة

بند آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)

هدف) بحذف  يلشركة  نشاط  تغاي1 

نشاط) إآجاع  يلويجهات،) تنظاف 

آئي�سي) كهدف  يلعقاآي  يإلنعاش 

عوض يألشغال يملختلفة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 14 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)88689.

455I

nabiq mohammed

SOUR POWERING
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

nabiq mohammed

 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC

SOUR POWERING شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي يوآير ييت 

حبابي تاكزيرت - 23111 بني مالل 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

12167

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (31

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 SOUR(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.POWERING

يستي1يد) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

لل جوهريت) ع ل  وآشة  –تصدير-)

)ُمصِنّ ))ومتجر.

عنوين يملقر يالجت اعي):)يوآير ييت)

بني مالل) (23111 (- تاكزيرت) حبابي 

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

هللا) عبد  يحساين  ييت  يلساد 

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (333  :

للحصة.

يلساد ييت يحساين سعاد):)334 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

 333 (: مح د) يمنضاض  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

هللا) عبد  يحساين  ييت  يلساد 
 11 آقم) يللا ون  حي  عنويفه)ي))

23111)بني مالل يملغرب.
سعاد) يحساين  ييت  يلساد 
عنويفه)ي))بني مالل)23111)بني مالل)

يملغرب.
مح د) يمنضاض  يلساد 
عنويفه)ي))دويآ ييت يحيى ييت حبابي)

تاكزيرت)23111)بني مالل يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
مح د) يمنضاض  يلساد 
عنويفه)ي))دويآ ييت يحيى ييت حبابي)

تاكزيرت)23111)بني مالل يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 26 بتاآيخ) مالل  ببني  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)1117.

456I

M.A.I GROUPE SERVICE

CLOUD WAY
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT(SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA(MAROC
CLOUD WAY شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 115 زفقة 
مع وآة و 55 شاآع مح د يلع ريوي 
يقامة مع وآة محل آقم 8 يلقناطرة 

- 14111 يلقناطرة يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

 62953
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (12
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.CLOUD WAY

مقاولة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

فقل يلبضائ .

عنوين يملقر يالجت اعي):)115)زفقة)

مع وآة و)55)شاآع مح د يلع ريوي)

يقامة مع وآة محل آقم)8)يلقناطرة)

- 14111)يلقناطرة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 411 (: يوسف) بركاش  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلساد بركاش يسامة):)311)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلساد بركاش مح د):)311)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يوسف  بركاش  يلساد 

 14111  2451 آقم) زفقة  يالمل  حي 

يلقناطرة يملغرب.

عنويفه)ي)) يسامة  بركاش  يلساد 

 14111  2451 آقم) زفقة  يالمل  حي 

يلقناطرة يملغرب.

عنويفه)ي)) مح د  بركاش  يلساد 

 14111  2451 آقم) زفقة  يالمل  حي 

يلقناطرة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يوسف  بركاش  يلساد 

 14111  2451 آقم) زفقة  يالمل  حي 

يلقناطرة يملغرب

عنويفه)ي)) يسامة  بركاش  يلساد 

 14111  2451 آقم) زفقة  يالمل  حي 

يلقناطرة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 27 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)-.

457I
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SOCIETE FIDAV SARL

STE CONCEPT SALMA

SARL AU 
إعالن متعدد يلقريآيت

SOCIETE FIDAV SARL
زفقة يلسعديين ع اآة 13 شقة 3 

يملدينة يلجديدة ، 51111، مكناس 

يملغرب

 STE CONCEPT SALMA SARL AU

»شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد«

وعنوين مقرها يالجت اعي: يملحل 

يلتجاآي يلكائن بالطابق يلسفلي 
آقم 987 مكرآ مرجان 2 - 51111 

مكناس يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.41861

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)21)شتن10)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

حصص:) -1تفويت  آقم) قريآ 

حصة) (511 مايلي:) على  ينص  يلذي 

حدد) بث ن  مح د  بوغافم  للساد 

يلساد) لصالح  دآهم  (51111.11 في)

لبطاقة) يلحامل  يلاديري  زكرياء)

 D719691 آقم) يلوطناة  يلتعريف 

بوغافم) للساد  حصة  (511 و)

 51111.11 في) حدد  بث ن  مح د 

يلعادي) عزيز  يلساد  لصالح  دآهم 

يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 
يلرأس ال) بالتالي  (.D638967 آقم)

في) حدد  للشركة  يالجت اعي 

111111.11)دآهم موزع على يلشكل)

 511 يلاديري) يلساد زكرياء) (- يلتالي:)

(- دآهم.) (111 يلويحدة) قا ة  حصة 

يلساد عزيز يلعادي)511)حصة قا ة)

يلويحدة)111)دآهم

-2تغاي1 يلشكل يلقافوني) قريآ آقم)

للشركة):)يلذي ينص على مايلي:)تغاي1)

 STE من) للشركة  يلقافوني  يلشكل 

إلى) (CONCEPT SALMA SARL AU

.STE CONCEPT SALMA SARL

تغاي1 مسي1 يلشركة:) (3- قريآ آقم)
يستقالة) مايلي:) على  ينص  يلذي 
يملسي1ة هادي مجدة و تعاين زكرياء)

يلاديري ك سي1 جديد للشركة.
يلذي) -4تغاي1 يإلمضاء:) قريآ آقم)
لزكرياء) يإلمضاء) مايلي:) على  ينص 

يلاديري
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
بند آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

يلشكل يلقافوني للشركة)
بند آقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)

تقسام آأس ال يلشركة
على) ينص  يلذي  (:14 آقم) بند 

مايلي:)يلتساي1 و يالمضاء
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (21 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4539.

458I

SOCIETE FIDAV SARL

STE CONCEPT SALMA SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

SOCIETE FIDAV SARL
زفقة يلسعديين ع اآة 13 شقة 3 

يملدينة يلجديدة ، 51111، مكناس 
يملغرب

 STE CONCEPT SALMA SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي يملحل 

يلتجاآي يلكائن بالطابق يلسفلي آقم 
987 مكرآ مرجان - 51111 مكناس 

يملغرب.
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.41861

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)18)أكتولر)2121)تم تحويل)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
بالطابق) يلكائن  يلتجاآي  »يملحل 
(- مرجان) مكرآ  (987 آقم) يلسفلي 
 28« إلى) يملغرب«) مكناس  (51111
م) (3 زفقة يملعري يملحل يلتجاآي آقم)
ج مكناس)-)51111)مكناس يملغرب«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (21 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4539.
459I

cabinet azallad

أطلس كوغون
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وفاة شريك

cabinet azallad
 AV(LALLA(YACOUT ، 20000، 56

CASABLANCA MAROC
أطلس كوغون شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 32, 

تجزئة ج ال, يلحي يملح دي. - 
21571 يلديآ يلباضاء يملغرب.

وفاة شريك
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.86195
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)15)يوفاو)2121)تم يإلعالم)
بوفاة يلشريك مح د سالمة و توزي )
لرسم) (

ً
تبعا يلوآثة  على  حصصه 

 2121 يناير) (26 في) يملؤآخ  يإلآيثة 
بالشكل يألتي):

يلساد)ة))فاط ة يلزهريء)سالمة)،)
116)حصة.

 228 (، سالمة) ع ر  يلساد)ة))
حصة.

 228 (، سالمة) عث ان  يلساد)ة))
حصة.

 228 (، سالمة) ح زة  يلساد)ة))
حصة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 16 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

شتن10)2121)تحت آقم)791731.
461I

cabinet azallad

أطلس كوغون
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

cabinet azallad
 AV(LALLA(YACOUT ، 20000، 56

CASABLANCA MAROC

أطلس كوغون شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 
32 تجزئة ج ال يلحي يملح دي - 

21571 يلديآ يلباضاء يملغرب.
تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.86195

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 يولاوز) (15 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
)ة))فاط ة يلزهريء) تفويت يلساد)
6)حصة يجت اعاة من أصل) سالمة)
ع ر) )ة)) يلساد) لفائدة  حصة  (116

سالمة بتاآيخ)15)يولاوز)2121.
)ة))فاط ة يلزهريء) تفويت يلساد)
5)حصة يجت اعاة من أصل) سالمة)
116)حصة لفائدة يلساد))ة))عث ان)

سالمة بتاآيخ)15)يولاوز)2121.
)ة))فاط ة يلزهريء) تفويت يلساد)
من) يجت اعاة  حصة  (115 سالمة)
)ة)) حصة لفائدة يلساد) (116 أصل)
ح زة سالمة بتاآيخ)15)يولاوز)2121.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
 16 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

شتن10)2121)تحت آقم)791731.

461I

FIDUCIAIRE LABEL EXCELLENCE SARL

PABOC IMPORT
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE LABEL
EXCELLENCE SARL

شاآع يلقدس آقم 41 يلطابق 3 آقم 
6 طنجة ، 91111، طنجة يملغرب
PABOC IMPORT شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
 LOT EL وعنوين مقرها يإلجت اعي
 AMAL(N° 107 RUE(EL(KOUSSE

 EL(ARRABIE(Tanger - 90000
.TANGER MAROC

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.76219
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ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

ت ت) (2121 دجن10) (17 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

 OMAR )ة)) يلساد) تفويت 

حصة يجت اعاة من) (BABAAIA 49

)ة)) حصة لفائدة يلساد) (111 أصل)

 NOUR EDDINE Mr. CHAWKI

بتاآيخ)17)دجن10)2121.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

دجن10) (28 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)8111.

462I

Fiduciaire jazouli mohammed

MAAKA CONSULTING

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

تحويل يلشكل يلقافوني للشركة

Fiduciaire jazouli mohammed

5 شاآع يبو بكر يلصديق فاس، 

31111، فاس يملغرب

MAAKA CONSULTING شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

و عنوين مقرها يالجت اعي.شاآع 

مح د يلخامس مكاتب سلمى 2 

يلطابق يلثالث آقم 9 31111 فاس.

تحويل يلشكل يلقافوني للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.49217

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

يملؤآخ في)28)شتن10)2121)تم تحويل)

يلشكل يلقافوني للشركة من)»شركة)

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك)

»شركة ذيت يملسؤولاة) إلى) يلوحاد«)

يملحدودة«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (22 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4662.

463I

Fiduciaire jazouli mohammed

MAAKA CONSULTING
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تغاي1 نشاط يلشركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شاآع يبو بكر يلصديق فاس، 

31111، فاس يملغرب
MAAKA CONSULTING شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يالجت اعي.شاآع 
مح د يلخامس مكاتب سلمى 2 

يلطابق يلثالث آقم 9 31111 فاس 
يملغرب.

تغاي1 نشاط يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.49217
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تم تغاي1) (2121 شتن10) (28 يملؤآخ في)
)شركة) »يلاقظة) نشاط يلشركة من)

يلتوظاف وتوظاف يلوكالء)
إلى) يإلديآية«) يالستشاآيت 

»يالستشاآيت يإلديآية
للدآيسة) ب كتب  يالحتفاظ 

ويلتحقاق ويلبحث«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (22 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4662.

464I

Fiduciaire jazouli mohammed

MAAKA CONSULTING
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شاآع يبو بكر يلصديق فاس، 

31111، فاس يملغرب
MAAKA CONSULTING شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي.شاآع 
مح د يلخامس مكاتب سلمى 2 

يلطابق يلثالث آقم 9 31111 فاس 
يملغرب.

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.49217

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)28)شتن10)2121)تم تحويل)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
».شاآع مح د يلخامس مكاتب سلمى)
2)يلطابق يلثالث آقم)9 31111)فاس)
يملغرب«)إلى)»45)شاآع يلحسن يلثاني)
يلطابق يلريب  ع اآة) (411 شقة آقم)

يلوطناة)31111)فاس يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (22 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4662.
465I

Fiduciaire jazouli mohammed

MAAKA CONSULTING
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تفويت حصص

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شاآع يبو بكر يلصديق فاس، 

31111، فاس يملغرب
MAAKA CONSULTING شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 45 شاآع 
يلحسن يلثاني شقة آقم 411 

يلطابق يلريب  ع اآة يلوطناة 31111 
فاس يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.49217
يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
ت ت) (2121 شتن10) (28 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
 Monika )ة)) يلساد) تفويت 
حصة) (Genovefa Bloching 51
يجت اعاة من أصل)51)حصة لفائدة)
بتاآيخ) عبد يلغني مرياني  )ة)) يلساد)

28)شتن10)2121.
 Cornelia )ة)) يلساد) تفويت 
من) يجت اعاة  حصة  (Sorgatz 51
)ة)) يلساد) لفائدة  حصة  (51 أصل)
شتن10) (28 بتاآيخ) يلغني مرياني  عبد 

.2121
 Ursula )ة)) يلساد) تفويت 
Pinner-Antoni 51)حصة يجت اعاة)

من أصل)51)حصة لفائدة يلساد))ة))
شتن10) (28 بتاآيخ) يلغني مرياني  عبد 

.2121
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
أكتولر) (22 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4662.
466I

هشام فكوس

TGS RAMILA
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

هشام فكوس
تجزئة آياض يلقصوآ آقم 296 
مريكش، 41111، مريكش مغرب

TGS RAMILA شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 
يلعزوزية آقم 654 - 41111 مريكش 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

119121
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (21
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 TGS (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.RAMILA
أشغال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبناء)يملختلفة.
تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلعزوزية آقم)654 - 41111)مريكش)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
111)حصة) (: يلساد مح د آمالة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
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عنويفه)ي)) آمالة  مح د  يلساد 
 41111  654 آقم) يلعزوزية  تجزئة 

مريكش يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) آمالة  مح د  يلساد 
 41111  654 آقم) يلعزوزية  تجزئة 

مريكش يملغرب)
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (15 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)-.

467I

KAMAR BENOUNA

 PRESEBA
ش م م 

ديت مساهم وحاد
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
حل شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
PRESEBA ش م م ديت مساهم 

وحاد شركة ذيت مسؤولاة محدودة 
ذيت يلشريك يلوحاد)في طوآ 

يلتصفاة)
وعنوين مقرها يإلجت اعي 7 

يقامة آيمي زفقة سبتة - 21591 
يلديآيلباضاء يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.271353
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)12)أكتولر)2121)تقرآ حل)
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت)
ش م م) (PRESEBA يلشريك يلوحاد)
آأس الها) مبلغ  وحاد  مساهم  ديت 
مقرها) وعنوين  دآهم  (11.111
يإلجت اعي)7)يقامة آيمي زفقة سبتة)-)
يملغرب فتاجة) يلديآيلباضاء) (21591

ل):)عدم يلشغل.
 7 ب) يلتصفاة  مقر  حدد  و 
 21591 (- سبتة) زفقة  آيمي  يقامة 

يلديآيلباضاء)يملغرب.)

و عين:

و) يلركريكي  يلدين  بدآ  يلساد)ة))
آقم) (7 حي يلنسام يلزفقة) عنويفه)ي))

14)طريق يزموآ)21191)يلديآيلباضاء)

يملغرب ك صفي))ة))للشركة.

يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (

يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 

تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 

يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)
: 7)زفقة سبتة يقامة آيمي

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 17 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)795649.

468I

KARIMI CONSEIL

TRANS CASH
إعالن متعدد يلقريآيت

KARIMI CONSEIL

19 زفقة جبل هابري يلخاام 2 ، 

81111، يكادير يملغرب

TRANS CASH »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: آقم 2 

ع اآة يلن1جس شاآع عبد يلرحام 

بوعباد يكادير - 81111 يكادير 

يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.29837

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)13)غشت)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

يلسادة) طرف  من  حصص  تفويت 

حصة) (1111 وعددها) لحاان  فجاة 

لفائدة يلساد ينس لحاان.)

قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)

قبول يستقالة يلسادة فجاة لحاان)

يلساد) وتعاين  يلشركة  تساي1  من 

ووحاد) جديد  مساي1  لحاان  ينس 

للشركة ملدة غي1 محدودة.)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  6و7:) آقم) بند 

مايلي:)

حصص آأس ال يلشركة مقس ة)

فجاة) للسادة  حصة  (1111 كاألتي)

ينس) للساد  حصة  (1111 و) لحاان 

لحاان.

على) ينص  يلذي  (:36 آقم) بند 

لحاان) ينس  يلساد  تعاين  مايلي:)

مساي1 للشركة ملدة غي1 محدودة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

غشت) (31 بتاآيخ) باكادير  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)116216.

469I

FURTHERANCE CONSULTING

 FURTHERANCE
CONSULTING

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تفويت حصص

FURTHERANCE CONSULTING

فاس ، 31111، فاس يملغرب

 FURTHERANCE CONSULTING

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 

RA49-1 تجزئة يالفبعاث 2 آيس يملا 

فاس آقم RA49-1 تجزئة يالفبعاث 

2 آيس يملا فاس 36122 فاس 

يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.54725

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

ت ت) (2121 غشت) (23 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

تفويت يلساد))ة))يوسف يلناصر)

أصل) من  يجت اعاة  حصة  (1.755
1.755)حصة لفائدة يلساد))ة))فكري)

بوطلاب بتاآيخ)23)غشت)2121.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

أكتولر) (13 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4515.

471I

أشكاد تريفو

أشكيد ترافو
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

أشكاد تريفو
يملنطقة يلصناعاة لبنسلا ان بقعة 
أ2ــ15 ، 13111، بنسلا ان يملغرب

أشكاد تريفو شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي يملنطقة 
يلصناعاة لبنسلا ان بقعة أ2ــ15 - 

13111 بنسلا ان يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
7119

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (11
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها):)أشكاد)

تريفو.
شركة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
و) يملدفاة  يلهندسة  في  مختصة 

يالشغال يلبنائاة.
يملنطقة) (: عنوين يملقر يالجت اعي)
 - يلصناعاة لبنسلا ان بقعة أ2ــ15 

13111)بنسلا ان يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: ح وية) حسن  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) ح وية  حسن  يلساد 
آقم) (1 3)شاآع يلعاون بلوك) يملسي1ة)
12)بني مالل)23121)بني مالل يملغرب.
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ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) ح وية  حسن  يلساد 
آقم) (1 3)شاآع يلعاون بلوك) يملسي1ة)
12)بني مالل)23121)بني مالل يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 15 بتاآيخ) سلا ان  ب0ن  يالبتديئاة 

شتن10)2121)تحت آقم)498.
471I

FIDECOM SARL

 ECOLE CHARLES DE
FOUCAULD
يففصال أوإدماج)

FIDECOM SARL
46، شاآع باستوآ ، حي يللا ون - 

يلرلاط
 ECOLE CHARLES DE
FOUCAULD SARL.AU

Et
 ECOLES NOTRE DAME DE 

 CASABLANCA SARLAU
إدماج يلشركتين

 31 يوم) يلوحاد  يلشريك  قرآ 
 ECOLE إدماج شركة) (2121 غشت)
 CHARLES DE FOUCAULD sarlau
(،115 يلكائن مقرها يالجت اعي ب) (،
 21491- (- شاآع موالي إدآيس يألول)
مسجلة) يملغرب،) يلباضاء) يلديآ 
يلباضاء) بالديآ  يلتجاآي  بالسجل 

تحت آقم)36419)،
 ECOLES NOTRE شركة) و 
(،DAME DE CASABLANCA sarlau
يلكائن مقرها يإلجت اعي ب23،)شاآع)
 -21581 يلسب ) عين  أوزلي،) تزي 
مسجلة) (، يملغرب) يلباضاء) يلديآ  (–
يلباضاء) بالديآ  يلتجاآي  بالسجل 

تحت آقم)44163.
مزيولة) (: يلشركتين) إدماج  دويعي 
 ECOLE CHARLES(يلشركة يلديمجة
DE FOUCAULD)و يلشركة يملدمجة)
 ECOLES NOTRE DAME DE
CASABLANCA)لنفس يلنشاط و هو)
يستغالل و تساي1 مؤسسات للتعلام)
يلشريك) ففس  أيضا  له ا  و  يلحر،)

يلوحاد و ففس يملسي1 يلوحاد.

أهديفه):)يلرغبة في تبساط و إعادة)
هاكلة يملؤسسات يلتعلا اة يملسي1ة)
يلكاتولاكاة) يلكنيسة  طرف  من 
م ا سا كن من تبساط و) باملغرب،)

تطوير يلتساي1 يلعام لل ديآس.
تقدم يلشركة يملدمجة) (: شروطه)
للشركة يلديمجة مج وع ذمتها يملالاة)
فيها) ب ا  عليها،) هي  يلتي  يلحالة  على 
يلتزيماتها) و  حقوقها  و  م تلكاتها  كل 
دون) رصومها  و  أصولها  مج وع  و 

يستثناء.
)تعاين و تقديم يألصول و يلخصوم)

يملزم  فقلها للشركة يلديمجة):
(: يملقدمة) يألصول  مج وع 

5.583.546)دآهم
 2.768.612 (: يلخصوم) مج وع 

دآهم
يلقا ة يلصافاة لألصول يملقدمة)

: 2.814.934)دآهم
ك ا تم تسلام يلحصص بالكافاة)
حصة) (1.314 رلق) تم  (: يلتالاة)
دآهم) ((111( مائة) بقا ة  جديدة 
بأك لها) محرآة  يلويحدة،) للحصة 
يلشركة) طرف  من  يإلكتتاب،) عند 
يلعاناة) لإليريديت  يلديمجة ك قابل 
يملدمجة،) يلشركة  بها  قامت  يلتي 
برف ) يلديمجة  يلشركة  ستقوم  و 

آأس الها ب بلغ)131.411)دآهم.)
يلحصص) هذه  رصصت  وقد 
يلوحاد) للشريك  مباشرة  يلجديدة 
 ECOLE CHARLES(للشركة يلديمجة
حصة) بنسبة  (DE FOUCAULD
للشركة يلديمجة مقابل) ((1( ويحدة)

23)حصة للشركة يملدمجة.
و يفحصرت قا ة يلحصة يلويحدة)
دآهم،) (2.181 في) يلديمجة  للشركة 
للشركة) يلويحدة  يلحصة  قا ة  و 

يملدمجة في)94)دآهم.
في) يلحق  يلحصص  إعطاء) وتم 

يألآلاح بتاآيخ):)11)شتن10)2121
من) يملنجزة  يلع لاات  صالحاة 
يملنظوآ) يملدمجة من  يلشركة  طرف 
يملحاسباتي يبتديء)من تاآيخ)11)شتن10)
2121.)و حصرت حسابات يلشركتين)
إلعديد) يملستع لة  باألمر  يملعنيتين 

شروط يلع لاة بالتويآيخ يلتالاة):

 ECOLE CHARLES DE شركة)
غشت) (31 بتاآيخ) (FOUCAULD

2121
 ECOLES NOTRE DAME(شركة
 31 بتاآيخ) (DE CASABLANCA

غشت)2121.
وفتاجة لهذي يإلدماج تقرآ فسخ)
 ECOLES NOTRE يلشركة يملدمجة)
دون) (DAME DE CASABLANCA

تصفاتها.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  و 
 15 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 
 796811 عدد) تحت  (2121 أكتولر)
 ECOLE يلديمجة) للشركة  بالنسبة 
و) (CHARLES DE FOUCAULD
تحت عدد)796811)بالنسبة للشركة)
 ECOLES NOTRE DAME يملدمجة)

 .DE CASABLANCA
472I

LAHBABI AUDIT & CONSEIL

SALES UPLIFT
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

آف  آأس ال يلشركة

LAHBABI(AUDIT & CONSEIL
45 ، شاآع لخضر غاالن ، يلطابق 

يلخامس ، شقة 414 إقامة يلوطناة 
،يملدينة يلجديدة، فاس ، 31111، 

فاس يملغرب
SALES UPLIFT شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي سكن 
أحفاض ع اآة أو يلطابق يلتالت 

يملنزل آقم 11 سادي معروف ، يلديآ 
يلباضاء - 21521 يلديآ يلباضاء 

يملغرب.
آف  آأس ال يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.34121

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تم) (2121 شتن10) (13 في) يملؤآخ 
قدآه) ب بلغ  يلشركة  آأس ال  آف  
من) أي  دآهم«) (2.511.111«
 3.111.111« إلى) دآهم«) (511.111«
دآهم«)عن طريق):)إدماج يحتااطي أو)
أآلاح أو عالويت إصديآ في آأس يملال.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 11 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)794919.

473I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 UNI CONFORT MAROC

DOLIDOL
تعاين أعضاء)مجلس يإلديآة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,11

20800، CASABLANCA(MAROC

 UNI CONFORT MAROC

DOLIDOL »شركة يملساه ة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: 

 QUARTIER INDUSTRIEL

 ROUTE MOULAY THAMI DAR

 BOUAZZA - - CASABLANCA

.MAROC

»تعاين أعضاء مجلس يإلديآة«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.31765

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)12)يولاوز)2121

تقرآ تعاين أعضاء)مجلس يإلديآة)

رالل يلسنويت يملالاة يلتالاة:)

(,2021,2022,2023  -

2024,2025,2026

يألشخاص يلطباعاون:)

لزعر بصفته)ي)) مح د  يلساد)ة))

عضو جديد ملجلس يإلديآة ويلكائن)

شامبي) تجزئة  (5 ب:) عنويفه)ي))

يلباضاء) يلديآ  (21111 كالافوآفاا)

يملغرب

يألشخاص يملعنويون:)

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (-

 13 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796539.

474I
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GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 UNI CONFORT MAROC
DOLIDOL
تعاين مدير عام

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,11
20800، CASABLANCA(MAROC

 UNI CONFORT MAROC
DOLIDOL شركة يملساه ة
وعنوين مقرها يالجت اعي 

 QUARTIER INDUSTRIEL
 ROUTE MOULAY THAMI
 DAR(BOUAZZA - 20000

.CASABLANCA MAROC
تعاين مدير عام

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.31765

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)12)يولاوز)2121

تقرآ تعاين يلساد)ة))مح د لزعر)
 UNI CONFORT(مديري عاما لشركة
 12 بتاآيخ) (MAROC DOLIDOL

يولاوز)2121
وتت ثل يلصالحاات يملخولة فا ا)

يلي:)ج ا  يلصالحاات يلقافوفاة
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 13 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796539.

475I

CDH AUDIT ET CONSEILS

MHC RETAIL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
MHC RETAIL شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 16 زفقة 

مولاي1 - 21151 يلديآ يلباضاء 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
519449

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (13
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 MHC (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

.RETAIL
غرض يلشركة بإيجاز):)با  ج ا )
ويللحوم) كالج0ن  يلغديئاة  يملنتجات 
ويملشرولات) ويملص10يت  يلباآدة 

بج ا  مصادآها
ويالطع ة) يملختاآة  يلبقالة  مويد 

يملعلبة ويملنتجات يملحلاة
وحصص) يملنتديات  تنظام 

يلتكوين للبا  في يملحالت
يساهم) �سيء) يي  عامة  ولصفة 
وتنظام) يلشركة  ينشطة  تطوير  في 

يلندويت ويالع ال.
لل نتوجات) بالتقساط  يلبا  
(: يلكحولاة بج ا  أفويعها يلتجاآية)
يلنباد ويلبي1ة ويملشرولات يلكحولاة)
يلكحولاة) ويملشرولات  ويلروحاة 

يملخففة)
يلوكاالت¸) ج ا   وتشغال  إنشاء)

يلفروع)¸ويملخازن يلتجاآية)
)يملشاآكة يملباشرة أو غي1 يملباشرة)
يملباشرة) يلشركة  ع لاات  ج ا   في 
كلاا أو جزئاا في أي) أو يلغي1 مباشرة،)
من يألغريض يملحددة أو أي أغريض)

م اثلة أو ذيت يلصلة.
زفقة) (16 (: عنوين يملقر يالجت اعي)
يلباضاء) يلديآ  (21151 (- مولاي1)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
34)حصة) (: يلساد يلذهبي مح د)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
يلساد مامون يلسائح):)33)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

حصة) (33 (: يلسادة سالفاا لفي)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

34)حصة) (: يلساد يلذهبي مح د)

مدفوعة بالكامل بقا ة)111)دآهم.

يلساد مامون يلسائح):)33)حصة)

مدفوعة بالكامل بقا ة)111)دآهم.

حصة) (33 (: لفي) سالفاا  يلساد 

مدفوعة بالكامل بقا ة)111)دآهم.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) مح د  يلذهبي  يلساد 

مج) (2 يمين) قصبة  يقامة  لساسفة 

س)11)ع اآة)4)يلشقة)11)يلطابق)2 

21232)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

عنويفه)ي)) يلسائح  مامون  يلساد 
زفقة يملناصرة تجزئة يملنظر يلج ال)
يلرلاط) (11171 يلسو�سي) (31 آقم) (3

يملغرب.

عنويفه)ي)) لفي  سالفاا  يلسادة 

تجزئة سندباد يقامة دوفزيك ع اآة ي)

 21181 11)عين يلذئاب يففا) 1)شقة)

يلديآ يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) مح د  يلذهبي  يلساد 

مج) (2 يمين) قصبة  يقامة  لساسفة 

س)11)ع اآة)4)يلشقة)11)يلطابق)2 

21232)يلديآ يلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 14 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796566.

476I

يب ويز

اب ويز
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

يب ويز

يملنطقة يلصناعاة لبنسلا ان بقعة 
آقم أ2ـــ15 مكتب آقم 13 ، 13111، 

بنسلا ان يملغرب

يب ويز شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي يملنطقة 
يلصناعاة لبنسلا ان بقعة آقم 
أ2ـــ15 مكتب آقم 13 - 13111 

بوزفاقة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
697

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (12
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها):)يب ويز.
تحلال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
فظم) وتحسين  يملفاهام  دآيسة 

يملعلومات.
يملنطقة) (: عنوين يملقر يالجت اعي)
آقم) بقعة  لبنسلا ان  يلصناعاة 
 13111  -  13 آقم) مكتب  أ2ـــ15)

بوزفاقة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد يمين يألفدي):)1.111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد يمين يألفدي عنويفه)ي))حي)
 12 آقم) (11 كري ة بلوك يلف زفقة)
بنسلا ان)13111)بنسلا ان يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد يمين يألفدي عنويفه)ي))حي)
 12 آقم) (11 كري ة بلوك يلف زفقة)
بنسلا ان)13111)بنسلا ان يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 27 بتاآيخ) سلا ان  ب0ن  يالبتديئاة 

شتن10)2121)تحت آقم)515.
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22077 الجريدة الرسميةعدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121) 

AIT RAZOUK MOULOUD 

 STE TAROUDA TRAVAUX
SARL AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

AIT RAZOUK MOULOUD
 N 14 2 EME(ETAGE(AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI
 MASSOUDA(SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc
 STE TAROUDA TRAVAUX SARL
AU شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي عين 

يلشكاك صفرو - 31111 صفرو 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
3453

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 غشت) (24
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.TAROUDA TRAVAUX SARL AU
مقاول) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يملختلفة.يالستي1يد) يالشغال  في 

ويلتصدير..
عين) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
صفرو) (31111 (- صفرو) يلشكاك 

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد آشاد يلزين):)1.111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يلزين  آشاد  يلساد 

 51211 يلحاجب) سعاد  ييت  حي 

يلحاجب يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يلزين  آشاد  يلساد 

 51211 يلحاجب) سعاد  ييت  حي 

يلحاجب يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (14 يالبتديئاة بصفرو بتاآيخ)

2121)تحت آقم)411/2121.

478I

EL OUARRAD AZIZ

PARFITRAVO
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av(des(far(Rue

 a 1 Etage(vn(Meknes(meknes،

50000، meknes(maroc

PARFITRAVO شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي ع اآة 11 

شقة 3 زفقة أ شاآع يلجيش يمللكي م 

ج مكناس مكناس 51111 مكناس 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

51977

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

يلقافون) إعديد  تم  (2121 يناير) (15

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.PARFITRAVO

أشغال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

مختلفة أو أشغال يلبناء.

عنوين يملقر يالجت اعي):)ع اآة)11 
3)زفقة أ شاآع يلجيش يمللكي م) شقة)
مكناس) (51111 مكناس) مكناس  ج 

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد سعاد آكريكي):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
يلساد يلشريف عالي):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) آكريكي  سعاد  يلساد 
باح و مادلت) يلوديد دويآ  زفقة  (51

54351)مادلت يملغرب.
عنويفه)ي)) عالي  يلشريف  يلساد 
16)زفقة يلهالل أيت منصوآ مادلت)

54351)مادلت يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) آكريكي  سعاد  يلساد 
باح و مادلت) يلوديد دويآ  زفقة  (51

54351)مادلت يملغرب
عنويفه)ي)) عالي  يلشريف  يلساد 
16)زفقة يلهالل أيت منصوآ مادلت)

54351)مادلت يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يناير) (19 بتاآيخ) ب كناس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)277.
479I

MOORE CASABLANCA

تيليبورت 3د
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

تالابوآت 3د شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي زفقة 
سوماة ع اآة 82، يلطابق 2 آقم 

4 حي بامليي يلديآ يلباضاء - 21111 
يلديآ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
519675

 15 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 أكتولر)
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

تالابوآت)3د.
-)يستي1يد) (: غرض يلشركة بإيجاز)

وتصدير قط  يلغااآ.
-)با  قط  يلغااآ ع10 يإلفت1فت من)

رالل يلطباعة ثالثاة يألبعاد)؛
-)يستخديم صفحة يلويب ك ركز)
منشوآيت) وإنشاء) إلكت1وني  تسوق 

إعالفاة على صفحة يلويب)؛.
زفقة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
آقم) (2 يلطابق) (،82 ع اآة) سوماة 
 21111 (- حي بامليي يلديآ يلباضاء) (4

يلديآ يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
 51 (: يلساد فايل يلري�سي بنجلون)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
حصة) (51 (: يلساد غالي يلدهوب)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
بنجلون) يلري�سي  فايل  يلساد 
طولقال) جبل  م ر  (14 عنويفه)ي))
يلديآ) (21111 يلباضاء) يلسالم  حي 

يلباضاء)يملغرب.
عنويفه)ي)) يلدهوب  غالي  يلساد 
16)زفقة يملشال حي يلسالم يلباظاء)

21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
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بنجلون) يلري�سي  فايل  يلساد 
طولقال) جبل  م ر  (14 عنويفه)ي))
يلديآ) (21111 يلباضاء) يلسالم  حي 

يلباضاء)يملغرب
عنويفه)ي)) يلدهوب  غالي  يلساد 
16)زفقة يملشال حي يلسالم يلباظاء)

21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 18 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797112.
481I

HANTZ MAROC

HANTZ MAROC
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

HANTZ MAROC
 RC 63 Bassatine(El(Oulfa(HAY

HASSANI ، 20230، يلديآ يلباضاء 
يملغرب

HANTZ MAROC شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي يلطابق 

يلسفلي 63 بساتين يأللفة حي 
يلحسني يلديآ يلباضاء يلديآ يلباضاء 

21231 يلديآ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
518137

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (22
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.HANTZ MAROC
تصنا ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
مريقبة) يعت اد  و  تجاآة  (, يستي1يد) (,

يالجهزة.

يلطابق) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

حي) يأللفة  بساتين  (63 يلسفلي)

يلحسني يلديآ يلباضاء)يلديآ يلباضاء)

21231)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) مصطفى  رافا  يلساد 

 6 مج وعة) (11 يلرلا ) يم  حديقة 

حي) يلسعادة  (21 آقم) (2 يملدرل)

يلحسني يلديآ يلباضاء)21231)يلديآ)

يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) مصطفى  رافا  يلساد 

 6 مج وعة) (11 يلرلا ) يم  حديقة 

حي) يلسعادة  (21 آقم) (2 يملدرل)

يلحسني يلديآ يلباضاء)21231)يلديآ)

يلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية بالديآ يلباضاء)بتاآيخ)-)تحت)

آقم)-.

481I

STE KAM CONSULTING 

RALINA DIST SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

STE KAM CONSULTING

حي يلنهضة آقم 19 سادي عالل 

يلبحريوي ، 15252، سادي عالل 

يلبحريوي يملغرب

RALINA DIST SARL AU شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي 

يلرياض آقم 171 شقة آقم 6 سادي 

عالل يلبحريوي - 15252 سادي 

عالل يلبحريوي يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

1153

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (12

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.RALINA DIST SARL AU

و) با   (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

توزي  يملويد يلغديئاة يلعامة.

حي) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

يلرياض آقم)171)شقة آقم)6)سادي)

سادي) (15252 (- يلبحريوي) عالل 

عالل يلبحريوي يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: يلساد يلسعادي مح د)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد يلسعادي مح د عنويفه)ي))

غ اآة ي شقة)11)يقامة مومن يملغرب)

يلعربي د يلقناطرة)14121)يلقناطرة)

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد يلسعادي مح د عنويفه)ي))

غ اآة ي شقة)11)يقامة مومن يملغرب)

يلعربي د يلقناطرة)14121)يلقناطرة)

يملغرب)

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (18 يالبتديئاة بتافلت بتاآيخ)

2121)تحت آقم)246.

482I

bercy conseils

MOURACHID
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

bercy conseils
 APPT 13 IMM 6 COMPLEXE(MY
 ISMAIL(V.N ، 50000، meknes

maroc
MOURACHID شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 1 دويآ 

بني مكالد يقديآ يلحاجب - 51111 
يلحاجب يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
52989

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 ماآس) (12
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MOURACHID
غرض يلشركة بإيجاز):)•)

 TRAVAUX DE CONSTRUCTION
,DES MURS DE CLOTURE

 VENTE DE FILE (•
,D’ACIER

.NEGOCE (•
دويآ) (1 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 51111 (- بني مكالد يقديآ يلحاجب)

يلحاجب يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: يلساد يملصطفى موآيدي)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
511)حصة) (: يلساد آشاد ج ال)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
بقا ة) (511 (: يلساد آشاد ج ال)

111)دآهم.
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 511 (: يلساد يملصطفى موآيدي)
بقا ة)111)دآهم.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد آشاد ج ال عنويفه)ي))دويآ)
 51111 يلحاجب) يقديآ  مكلاد  بني 

يلحاجب يملغرب.
موآيدي) يملصطفى  يلساد 
عنويفه)ي))ييت يمدغوص يقديآ يلدير)

يلحاجب)51111)يلحاجب يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد آشاد ج ال عنويفه)ي))دويآ)
 51111 يلحاجب) يقديآ  مكلاد  بني 

يلحاجب يملغرب
موآيدي) يملصطفى  يلساد 
عنويفه)ي))ييت يمدغوص يقديآ يلدير)

يلحاجب)51111)يلحاجب يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أبريل) (12 بتاآيخ) ب كناس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)1884.
483I

KHOUYI BADIA

MEDI-RIGO SARL
إعالن متعدد يلقريآيت

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

يملغرب
MEDI-RIGO SARL »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة«
وعنوين مقرها يالجت اعي: حي 

تامالحت يلزفقة 16 زييدة - - مادلت 
يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.2257
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)29)شتن10)2121
تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  (:1- آقم) قريآ 
ملك) في  سهم  (511 با ) مايلي:)-1)
يلسادة يلسهلي فاط ة للساد يعزيز)

رالاد ث ن كل سهم)111)دآهم)-2 
يلسادة) ملك  في  سهم  (511 با )
عز) ح ادي  للساد  فاط ة  يلسهلي 

يلدين ث ن كل سهم)111)دآهم)-3 
يلتساي1),)يلساد يعزيز رالاد و يلساد)
يلقافون) ح ادي عز يلدين)-4)تعديل 

يألسا�سي لشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
بند آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
ملك) في  سهم  (511 با ) (1-
يلسادة يلسهلي فاط ة للساد يعزيز)

رالاد ث ن كل سهم)111)دآهم)-2 
يلسادة) ملك  في  سهم  (511 با )
عز) ح ادي  للساد  فاط ة  يلسهلي 

يلدين ث ن كل سهم)111)دآهم)-3 
يلتساي1),)يلساد يعزيز رالاد و يلساد)
يلقافون) ح ادي عز يلدين)-4)تعديل 

يألسا�سي لشركة
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
14)أكتولر) يالبتديئاة ب ادلت بتاآيخ)

2121)تحت آقم)282.
484I

AT GESTION

 STE LOCATION DE
VOITURES DALOUH SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

AT GESTION
 AV(HASSAN(II(N 238 ، 93000،

TETOUAN MAROC
 STE LOCATION DE VOITURES

DALOUH SARL شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة)في طوآ 

يلتصفاة)
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 
يلكوآفيش يقامة ش س آقم 5 
يلطابق يالآ�سي آقم 3 مرتال - 

93151 مرتال يملغرب.
حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.19255

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تقرآ حل) 31)غشت) يملؤآخ في)
يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 
 STE LOCATION DE VOITURES
آأس الها) مبلغ  (DALOUH SARL
مقرها وعنوين  دآهم  (511.111

يقامة) يلكوآفيش  شاآع  يإلجت اعي  (
 3 يلطابق يالآ�سي آقم) (5 ش س آقم)
مرتال)-)93151)مرتال يملغرب فتاجة)

ل):)توقف يلنشاط.
شاآع) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 
 5 آقم) ش س  يقامة  يلكوآفيش 
(- مرتال) (3 آقم) يالآ�سي  يلطابق 

93151)مرتال يملغرب.)
و عين:

و) دلوح  مصطفى  يلساد)ة))
 46 آقم) ت ام  يبو  شاآع  عنويفه)ي))
يملغرب) تطوين  (93111 تطوين)

ك صفي))ة))للشركة.
يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (
يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 
تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 
يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)

:)شاآع يبو ت ام آقم)46)تطوين
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
شتن10) (29 يالبتديئاة بتطوين بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3889.
485I

bercy conseils

FOOD
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص
bercy conseils

 APPT 13 IMM 6 COMPLEXE(MY
 ISMAIL(V.N ، 50000، meknes

maroc
FOOD شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
 RDC DE وعنوين مقرها يإلجت اعي
 LA(RESIDENCE(MALAK 1, N°8,

AV(DES(FAR - 50000 مكناس 
يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.42413
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 أكتولر) (21 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
أمين) مح د  )ة)) يلساد) تفويت 
حصة يجت اعاة من) (7.511 بلبشي1)
حصة لفائدة يلساد) (21.111 أصل)
)ة))يملهدي يليزيدي بتاآيخ)21)أكتولر)

.2121

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (22 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4559.
486I

FIDECOM SARL

CHATOUILLES
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

توسا  نشاط يلشركة)

FIDECOM SARL
46 شاآع باستوآ حي يللا ون يلرلاط 

، 11161، يلرلاط يملغرب
CHATOUILLES شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يالجت اعي متجر آقم 
4، إقامة حسنة س، شاآع يلنخال، 

سكتوآ 8، حي يلرياض - 11111 
يلرلاط يملغرب.

توسا  نشاط يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.111649
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 يولاوز) (12 في) يملؤآخ 
نشاط) إلى  يلتالاة  يألنشطة  إضافة 

يلشركة يلحالي):
و با  ج ا  يألجهزة) شريء) (•

يلطباة
ج ا ) تصدير  و  يستي1يد  (•
مويد آعاية يألطفال و ج ا  يألجهزة)

يلطباة
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
أكتولر) (14 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)118324.
487I

ADILMAHJOUBI

شركة االخوان بن حضرة
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

ADILMAHJOUBI
 AV(HASSAN(II 24 AV 24
 HASSAN(II، 30000، FES

MAROC
شركة يالروين بن حضرة 

شركة ذيت مسؤولاة محدودة



عدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121)الجريدة الرسمية   22080

 ذيت يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي تيزي 

يوسلي مركز تازة تيزي يوسلي مركز 

تازة 35111 تازة يملغرب.

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.69681

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

2121)تم تحويل) 12)أبريل) يملؤآخ في)

من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 

تيزي يوسلي) تازة  »تيزي يوسلي مركز 

إلى) يملغرب«) تازة  (35111 تازة) مركز 
يملسي1ة) يلديلاة  تجزئة  (147 »آقم)

فاس آقم)147)تجزئة يلديلاة يملسي1ة)

فاس)31111)فاس يملغرب«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

شتن10) (29 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4314.

488I

FIDECOM SARL

BACK OFFICE BUSINESS
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

FIDECOM SARL

46 شاآع باستوآ حي يللا ون يلرلاط 

، 11161، يلرلاط يملغرب

BACK OFFICE BUSINESS شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

مح د يلسادس، تجزئة مولين، زفقة 

صن10ة، آقم 13، حي يلسوي�سي - 

11171 يلرلاط يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.149635

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

ت ت) (2121 يوفاو) (28 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

جوزيف) إلاو  )ة)) يلساد) تفويت 

91)حصة يجت اعاة) جون بنشت1يت)

حصة لفائدة يلساد) (361 من أصل)

 28 بتاآيخ) بنشت1يت  لاون  دديي  )ة))

يوفاو)2121.

جوزيف) إلاو  )ة)) يلساد) تفويت 
جون بنشت1يت)181)حصة يجت اعاة)
حصة لفائدة يلساد) (361 من أصل)
يوفاو) (28 كريستين آويتا بتاآيخ) )ة))

.2121
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
شتن10) (27 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)117816.

489I

مكتب يالستاذ زيهدي عبديلعزيز موثق

CHAIMAA HEALTHCARE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

مكتب يالستاذ زيهدي عبديلعزيز 
موثق

يلديآ يلباضاء شاآع 2 ماآس زفقة 
يمست1ديم ع اآة 6 يلرقم 6 - يلطابق 

2 ، 21491، يلديآ يلباضاء يملغرب
CHAIMAA HEALTHCARE شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي يلديآ 
يلباضاء، يملعاآيف، 13 زفقة أح د 
يملجاطي إقامة جبال ياللب يلطابق 

يألول يلرقم 18. - 21331 يلديآ 
يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
519371

في) مؤآخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 يولاوز) (19
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.CHAIMAA HEALTHCARE
شركة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

قابضة.

يلديآ) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
زفقة أح د) (13 يملعاآيف،) يلباضاء،)

يلطابق) إقامة جبال ياللب  يملجاطي 

يلديآ) (21331  -  .18 يلرقم) يألول 

يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

 AFRIC REALISATIONS(يلشركة
مريكش) زفقة  (85 وجدة) عنويفه)ي))

61123)وجدة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يلعلج  عالل  يلساد 
وجدة)85)زفقة مريكش)61123)وجدة)

يملغرب

يلعلج) يزين  مح د  يلساد 
مريكش) زفقة  (85 وجدة) عنويفه)ي))

61123)وجدة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 13 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796518.

491I

مكتب يالستاذ زيهدي عبديلعزيز موثق

CHARYMAN
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
مالءمة يلنظام يألسا�سي للشركة

مكتب يالستاذ زيهدي عبديلعزيز 

موثق

يلديآ يلباضاء شاآع 2 ماآس زفقة 

يمست1ديم ع اآة 6 يلرقم 6 - يلطابق 

2 ، 21491، يلديآ يلباضاء يملغرب

CHARYMAN »شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد«

وعنوين مقرها يالجت اعي: يلديآ 

يلباضاء 128 زفقة 5 دآب يلقريعة 

يلطابق يألآ�سي - - يلديآ يلباضاء 

يملغرب.

»مالءمة يلنظام يألسا�سي للشركة«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.449211
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)14)يولاوز)2121
يألسا�سي) يلنظام  مالءمة  تقرآ 
يلقافون:) مقتضاات  م   للشركة 
تفويت مج وع يلحصص يالجت اعاة)
يلتي ي لكها يلساد فوآ يلدين يلشبهي)
 CHARYMAN يملس اة) يلشركة  في 

لفائدة يلساد عبد يلص د آيشد)
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
 12 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796244.

491I

COMPETENCES CONSULTANTS

NACI WORK
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تغاي1 نشاط يلشركة

 COMPETENCES
CONSULTANTS

 N°5, Bd(Zerktouni(Rés(la
 Tourette 3éme(étage(Bureau
 N°8 ، 20100، Casablanca

MAROC
NACI WORK شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يالجت اعي 11 زفقة 
زيد يبن يلرفاعي يلطابق يلثالت 
يملعاآيف - 21111 يلديآ يلبضاء 

يملغرب.
تغاي1 نشاط يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.419291

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
تم) (2121 أكتولر) (11 في) يملؤآخ 
زآيعة) (-« من) يلشركة  نشاط  تغاي1 
يلخضرويت يلبقولاة وترلاة يألغنام)
ذيت) يملنتجات  وج ا   ويملاشاة 

يلصلة؛
-)شريء)ولا  يملعديت يلصناعاة)؛

-)إصالح يبالت ويألدويت.
-)تأجي1 يملعديت يلصناعاة.
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ويملويد) يملويد  ولا   شريء) (-
يالستهالكاة.

ويألدويت) يملعديت  ولا   شريء) (-
يلجديدة ويملستع لة أو غي1ها)؛
-)تأجي1 يملعديت يلصناعاة.

يلخام ويملويد) يملويد  ولا   شريء) (-
يالستهالكاة.

يلع ولة) أو  يملتاجرة  أو  يلتجاآة  (-
أو يلبا  لج ا ) أو يلتوزي  أو يلشريء)
يملنتجات أو يملويد أو يملويد أو يألدويت

يملنتجات) ج ا   ولا   شريء) (-
يلزآيعاة)؛

-)شريء)ولا  يملعديت يلصناعاة)؛
-)إصالح يبالت ويألدويت.

-)تأجي1 يملعديت يلصناعاة.
ويملويد) يملويد  ولا   شريء) (-

يالستهالكاة.
ويألدويت) يملعديت  ولا   شريء) (-

يلجديدة ويملستع لة أو غي1ها)؛
-)تأجي1 يملعديت يلصناعاة.

يلخام ويملويد) يملويد  ولا   شريء) (-
يالستهالكاة.

يلع ولة) أو  يملتاجرة  أو  يلتجاآة  (-
أو يلبا  لج ا ) أو يلتوزي  أو يلشريء)
يملنتجات أو يملويد أو يملويد أو يألدويت)

أو يملعديت أو يمللحقات من أي فوع)؛
بريءيت) ج ا   على  يلحصول  (-
يلتجاآية) ويلعالمات  يالرت1يع 
ويلوكاالت) ويلت1يراص  ويلع لاات 
(، ويالمتاازيت) ويلوديئ   ويلحصرية 
وفقلها وت ثالها يملباشر أو غي1 يملباشر)
،)ويالستحويذ عليها بج ا  أشكالها)؛

لج ا ) يلتجاآي  يلت ثال  (-
يلتجاآية) يلعالمات  (، يلشركات)
يلت1راص) (، يالرت1يع) بريءيت  (،
أو) يملغرلاة  يملصالح  مج وعة  (،

يألجنباة؛
أو) مصالح  على  يالستحويذ  (-

يملشاآكة في أي شركات أو أع ال)؛
يملعامالت) ج ا   (، عام) بشكل  (-
ويملنقولة) ويلصناعاة  يلتجاآية 
بشكل) يملتعلقة  ويملالاة  ويلعقاآية 
مباشر أو غي1 مباشر باألشااء)يملذكوآة)
أو يلتي من يملحت ل أن تعزز) (، أعاله)
أي) وكذلك  (، وتطويرها) تحقاقها 
مشاآكة مباشرة أو غي1 مباشرة)،)بأي)

شكل من يألشكال)،)في يلشركات يلتي)

تسعى أهديف م اثلة أو ذيت صلة.«)

إلى)»-)تقديم يلخدمات؛

-)إصالح يبالت ويألدويت؛

ويألدويت) يملعديت  تأجي1  (-

يلصناعاة؛

-)شريء)ولا  يملويد يالستهالكاة؛

ويألدويت) يملعديت  ولا   شريء) (-

يلجديدة ويملستع لة أو غي1ها)؛

يلخام ويملويد) يملويد  ولا   شريء) (-

يالستهالكاة.

ولا  معديت أو أدويت أو) شريء) (-

معديت جديدة أو مستع لة)؛

يلع ولة) أو  يملتاجرة  أو  يلتجاآة  (-

أو يلبا  لج ا ) أو يلتوزي  أو يلشريء)

يملنتجات أو يملويد أو يملويد أو يألدويت)

أو يملعديت أو يمللحقات من أي فوع)؛

بريءيت) ج ا   على  يلحصول  (-

يلتجاآية) ويلعالمات  يالرت1يع 

ويلوكاالت) ويلت1يراص  ويلع لاات 

(، ويالمتاازيت) ويلوديئ   ويلحصرية 

وفقلها وت ثالها يملباشر أو غي1 يملباشر)

،)ويالستحويذ عليها بج ا  أشكالها)؛

لج ا ) يلتجاآي  يلت ثال  (-

يلتجاآية) يلعالمات  (، يلشركات)

يلت1راص) (، يالرت1يع) بريءيت  (،

أو) يملغرلاة  يملصالح  مج وعة  (،

يألجنباة؛

أو) مصالح  على  يالستحويذ  (-

يملشاآكة في أي شركات أو أع ال)؛

يملعامالت) ج ا   (، عام) بشكل  (-

ويملنقولة) ويلصناعاة  يلتجاآية 

بشكل) يملتعلقة  ويملالاة  ويلعقاآية 

مباشر أو غي1 مباشر باألشااء)يملذكوآة)

أو يلتي من يملحت ل أن تعزز) (، أعاله)

أي) وكذلك  (، وتطويرها) تحقاقها 

مشاآكة مباشرة أو غي1 مباشرة)،)بأي)

شكل من يألشكال)،)في يلشركات يلتي)

تسعى أهديف م اثلة أو ذيت صلة.«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 27 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797911.

492I

NB HEALTH MOROCCO

NB HEALTH MOROCCO
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

INQURE HEALTH MOROCCO

35 شاآع سعد بن أبي وقاص ، 

يلطابق 4 ، آقم 12 - يلديآ يلباضاء ، 

CASABLANCA MAROC ،21251

NB HEALTH MOROCCO شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 24 شاآع 

ع ر يلسالوي ، مكتب 14 ، يلطابق 

يلثالث ، مرس يلسلطان، يلديآ 

يلباضاء 21491 يلديآ يلباضاء 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

518639

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 غشت) (18

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 NB (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.HEALTH MOROCCO

:)ردمات،) غرض يلشركة بإيجاز)

يملنتجات) وتصدير  إستي1يد  توزي  

يلبصرية.

 24 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

(، (14 مكتب) (، يلسالوي) ع ر  شاآع 

يلسلطان،) مرس  (، يلثالث) يلطابق 

21491)يلديآ يلباضاء) يلديآ يلباضاء)

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 NODEM SON WA يلساد)
 111 بقا ة) حصة  (BLAISE : 111

دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
 NODEM SON يلساد)
يقامة) عنويفه)ي)) (WA BLAISE
87)ع اآة يل آقم) بالي1مج وعة ج آ)
 28631 يملح دية) حرودة  عين  (6

يملح دية يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
 NODEM SON يلساد)
يقامة) عنويفه)ي)) (WA BLAISE
87)ع اآة يل آقم) بالي1مج وعة ج آ)
 28631 يملح دية) حرودة  عين  (6

يملح دية يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 17 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)795679.
493I

fiduciaire(toudgha(conseils

شركة م ك تيموينا
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

fiduciaire(toudgha(conseils
 N° 274 AVENUE(MOHAMED
 V(TINGHIR ، 45800، tinghir

tinghir
شركة م ك تا وينا شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي 
تك اصت تنغي1 - 45811 تنغي1 

يملغرب 
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
1713

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (25
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:



عدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121)الجريدة الرسمية   22082

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

شركة) (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

م ك تا وينا.

منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاآي.

حي) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

تنغي1) (45811 (- تنغي1) تك اصت 

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 581.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد يحباآ رالاد):)5811)بقا ة)

111)دآهم.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

 41 يلساد يحباآ رالاد عنويفه)ي))

 16311 فرنسا) فيس  بوفابرت  شاآع 

فيس فرنسا.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد عبي عبد يملجاد عنويفه)ي))

تنغي1) (45811 تنغي1) تج اصت  حي 

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يوفاو) (19 بتاآيخ) بتنغي1  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)499.

494I

STE AK MISSION SARL AU

EL MOUKAWEL ASSAID-
SARL-AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

STE AK MISSION SARL AU

6 شاآع عالل يبن عبد هللا آقم 13 

فاس ، 31111، فاس يملغرب

EL MOUKAWEL ASSAID-SARL-

AU شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي يملحل آقم 

11 يقامة فضل هللا 1 حي سادي 

يلهادي زويغة - 31111 فاس يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

69915

في) مؤآخ  موثق  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (22

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 EL (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MOUKAWEL ASSAID-SARL-AU

غرض يلشركة بإيجاز):)يملقاولة في)

و يالنعاش يلعقاآي و يألع ال) يلبناء)

يلبضائ ) -فقل  يملختلفة) يلتجاآية 

لفائدة يلغي1)-يالستي1يد و يلتصدير و)

يلتجاآية) بصفة عامة كل يلع لاات 

ي كن) يلتي  وعقاآية  منقولة  يملالاة 

لها أن ترتبط بصفة مباشرة أو غي1)

أن) أو  يالجت اعي  باملوضوع  مباشرة 

يملوضوع) تحقاق  و  تن اة  تسهل 

يالجت اعي للشركة..

يملحل) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

آقم)11)يقامة فضل هللا)1)حي سادي)

يلهادي زويغة)-)31111)فاس يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد عبد يملالك يلخال):)1.111 

دآهم) (111.111 بقا ة) حصة 

للحصة.

 1111 (: يلساد عبد يملالك يلخال)

بقا ة)111.111)دآهم.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلخال) يملالك  عبد  يلساد 

6)تجزئة موالي يدآيس حي) عنويفه)ي))

بدآ)31111)فاس يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلخال) يملالك  عبد  يلساد 

6)تجزئة موالي يدآيس حي) عنويفه)ي))

بدآ)31111)فاس يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (22 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4648.

495I

STE AK MISSION SARL AU

FATH AL JANOUB-SARL-AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

تفويت حصص

STE AK MISSION SARL AU

6 شاآع عالل يبن عبد هللا آقم 13 

فاس ، 31111، فاس يملغرب

 FATH AL JANOUB-SARL-AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 122 

شاآع يالسريء حي يالمل. - 31111 

فاس يملغرب.

تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.38451

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

ت ت) (2121 شتن10) (16 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

ملاكة علالوي) )ة)) تفويت يلساد)

أصل) من  يجت اعاة  حصة  (111

يح د) )ة)) 111)حصة لفائدة يلساد)

يلناصري بتاآيخ)16)شتن10)2121.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

أكتولر) (16 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4433.

496I

aice compta

MASA TEAM
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

MASA TEAM شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي زفقة 

كل ا ة إقامة لولفر آقم 653 

يلطابق 4 يلشقة 11 - 21141 

يلديآيلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

519353

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (14

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 MASA(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.TEAM

فقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبضائ .

زفقة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

كل ا ة إقامة لولفر آقم)653)يلطابق)

يلديآيلباضاء) (21141 -  11 4)يلشقة)

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

1.111)حصة) (: يلساد سعد ملاح)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):



22083 الجريدة الرسميةعدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121) 

عنويفه)ي)) ملاح  سعد  يلساد 
 22 شقة) (5 زفقة دي كاف طابق) (77
يلباضاء) يلديآ  يلسوديء) يلصخوآ 

21313)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) ملاح  سعد  يلساد 
 22 شقة) (5 زفقة دي كاف طابق) (77
يلباضاء) يلديآ  يلسوديء) يلصخوآ 

21313)يلديآ يلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 13 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796475.
497I

O’GESTION & CONSEIL

GROSTOCKS
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

O›GESTION & CONSEIL
61 يلحي يلبلدي الزيآي ، 61111، 

OUJDA MAROC
GROSTOCKS شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 496 
تجزئة يلطلحاوي طريق بوقنادل - 

61111 وجدة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
38137

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 غشت) (12
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.GROSTOCKS
غرض يلشركة بإيجاز):)با  وشريء)
وتوزي  يلسل )-)يالستي1يد ويلتصدير.

 496 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
(- بوقنادل) طريق  يلطلحاوي  تجزئة 

61111)وجدة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
 111 (: فوآيلدين) مح د  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد مح د فوآيلدين عنويفه)ي))
فجاج) (61111 سلا ان) أوالد  قصر 

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد مح د فوآيلدين عنويفه)ي))
فجاج) (61111 سلا ان) أوالد  قصر 

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
غشت) (27 بتاآيخ) بوجدة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3167.

498I

DREAM IMPORT EXPORT SARL AU

 DREAM IMPORT EXPORT
SARL AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

حل شركة

 DREAM IMPORT EXPORT SARL
AU

شاآع مح د بن يح د يلحااني آقم 
42 حي يلبوغاز ، 91111، طنجة 

يملغرب
 DREAM IMPORT EXPORT SARL
AU شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد)في طوآ 
يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 
مح د بن يح د يلحااني آقم 42 حي 

يلبوغاز - 91161 طنجة يملغرب.
حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.89473

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
يملؤآخ في)14)أكتولر)2121)تقرآ حل)
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت)
 DREAM IMPORT(يلشريك يلوحاد
مبلغ آأس الها) (EXPORT SARL AU
مقرها) وعنوين  دآهم  (11.111
يح د) بن  مح د  شاآع  يإلجت اعي 
يلحااني آقم)42)حي يلبوغاز)-)91161 
توقف) (: ل) فتاجة  يملغرب  طنجة 

نشاط يلشركة.
شاآع) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 
42)حي) مح د بن يح د يلحااني آقم)

يلبوغاز)-)91161)طنجة يملغرب.)
و عين:

يلوآياغلي) شا اء) يلساد)ة))
بلقاطي و عنويفه)ي))22)زفقة يلنجاآين)
)ة)) يملغرب ك صفي) طنجة  (91161

للشركة.
وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)
محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 
و) يلعقود  تبلاغ  محل  و  يملخابرة 

يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)-
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (13 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)8961.
499I

فاكوج دو سوس ش م م للشريك يلوحاد

شركة الكلي دو بونتي ش م م - 
STE LA CLE DE BONTE SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

فاكوج دو سوس ش م م للشريك 
يلوحاد

45، شاآع يلعقبة، ، 44111، 
يلصويرة يملغرب

 STE - شركة الكلي دو بوفتي ش م م
LA CLE DE BONTE SARL شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 75 
زفقة يملالح، - 44111 يلصويرة 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

5931

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 يولاوز) (15
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
شركة) (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)
 STE LA CLE(-(الكلي دو بوفتي ش م م

.DE BONTE SARL
منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاآي.
آقم) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلصويرة) (44111 (- يملالح،) زفقة  (75

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلسادة آمنة بوهديل):)334)حصة)

بقا ة)33.411)دآهم للحصة.
 333 (: بوهديل) شا اء) يلسادة 
حصة بقا ة)33.311)دآهم للحصة.

 333 (: بوهديل) هديية  يلسادة 
حصة بقا ة)33.311)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) بوهديل  آمنة  يلسادة 
 44111 يلروفق) تجزئة  (163 آقم)

يلصويرة يملغرب.
يلسادة شا اء)بوهديل عنويفه)ي))
يلصويرة) سطوح  يقامة  (45 آقم)

44111)يلصويرة يملغرب.
يلسادة هديية بوهديل عنويفه)ي))
مسكن هوم يقامة يألسطح) (45 آقم)

44111)يلصويرة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
بوهديل) يلصادق  عبد  يلساد 
عنويفه)ي))آقم)45)مسكن هوم يقامة)

يألسطح)44111)يلصويرة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 25 بتاآيخ) بالصويرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)377.

511I
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TAWAF ABDALLAH

IMMOVIDA PRO
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

TAWAF ABDALLAH
 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA(OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC

IMMOVIDA PRO شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 11 زفقة 

يلشريآدة يلطابق يلسفلي دآب لولاال 
بوآكون - 21111 يلديآيلباضاء 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
521117

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (17
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.IMMOVIDA PRO
إلنعاش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلعقاآي.
زفقة) (11 (: عنوين يملقر يالجت اعي)
يلشريآدة يلطابق يلسفلي دآب لولاال)
يلديآيلباضاء) (21111 (- بوآكون)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلويعري) يلح اد  عبد  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.111  :

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلويعري) يلح اد  عبد  يلساد 
تجزئة) لساسفة  عنويفه)ي))
 21221  1 طابق) (134 آقم) يلخزيمى 

يلديآيلباضاء)يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلويعري) يلح اد  عبد  يلساد 
تجزئة) لساسفة  عنويفه)ي))
 21221  1 طابق) (134 آقم) يلخزيمى 

يلديآيلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797431.
511I

TAWAF ABDALLAH

FAREPRO
إعالن متعدد يلقريآيت

TAWAF ABDALLAH
 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA(OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC

FAREPRO »شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: 11 زفقة 
يلشريآدة يلطابق يلسفلي دآب لولاال 

بوآكون - 21111 يلديآيلباضاء 
يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.424993
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)13)شتن10)2121
تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
صالح) يلساد  مابين  أسهم  تفويت 
مرت�سى و يلساد عالل كرلوب ولالتالي)
يلقافون) من  (7 و) (6 يلفصلين) تغاي1 

يألسا�سي للشركة
قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  يلقافوني  يلشكل  تغاي1 
إلى) محدودة  مسؤولاة  ذيت  شركة 
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت)
يلساد) يلوحاد٬ويستقالة  يلشريك 
ك سي1) منصبه  من  مرت�سى  صالح 
عالل) يلساد  يست ريآ  م   للشركة 

كرلوب ك سي1 وحاد للشركة ملدة غي1)

محددة.

قريآ آقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

للشركة) يألساساة  يلقويفين  تحاين 

بوض  أررى جديدة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)

مساه ات عالل كرلوب.....)111111 

دآهم

بند آقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)

آأس يملال يإلجت اعي عالل كرلوب.....)

1111)حصة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797547.

512I

ج ال يلصدقي محاسب معت د

شركة غفاتي رونت كار
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

ج ال يلصدقي محاسب معت د

شاآع يبن سيناء آقم 86 يلخ يسات 

، 15111، يلخ يسات يملغرب

شركة غفاتي آوفت كاآ شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

مح د يلحامس ع اآة 135 يلطابق 

يلتاني شقة 13 تافلت يلخ يسات 

15111 يلخ يسات يملغرب.

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.28199

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

يملؤآخ في)12)أكتولر)2121)تم تحويل)

من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 

 135 ع اآة) يلحامس  مح د  »شاآع 

تافلت) (13 شقة) يلتاني  يلطابق 

يلخ يسات) (15111 يلخ يسات)

 38 آقم) (3 »حي يلنبوية) إلى) يملغرب«)

يلخ يسات) تافلت  يلسفلي  يلطايق 

15111)يلخ يسات يملغرب«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 27 بتاآيخ) بالخ يسات  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)1286.
513I

ديوين يألستاذ صالح تويجر

 AL MOUHAMADIYA
TRADING

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

ديوين يألستاذ صالح تويجر
كريسطال -3 يلطابق يلسفلي، ب 

16، شاآع سادي مح د بن عبد هللا 
، 21111، يلديآ يلباضاء يملغرب

 AL MOUHAMADIYA TRADING
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

سادي مح د بن عبد هللا كريسطال 
3 يلطابق يلسفلي مكتب آقم 16 - 

21111 يلديآ يلبضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

518517
في) مؤآخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 غشت) (23
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 AL (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MOUHAMADIYA TRADING
يلغرض) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلسنغال) في  سويء) (، يلشركة) من 
للحصول) ويخض   (، يلخاآج) في  أو 
يلجهات) يلالزمة من  يلت1يراص  على 

يملختصة:
-)يلعقاآيت)-)يلبناء)ويلتشياد

-)صناعة
-)يلنقل)-)يلسااحة

-)يلتجاآة
-)يالستث اآ ويلت ويل

-)يلزآيعة
يملعلومات) تكنولوجاا  (-

ويالتصاالت يلجديدة
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تكنولوجاا يملعلومات ويالتصاالت
شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين  (-
سادي مح د بن عبد هللا كريسطال)
 -  16 يلطابق يلسفلي مكتب آقم) (3

21111)يلديآ يلبضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 ABASS DIAGNE : 751 يلساد)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 AMINATA SALL : 251 يلسادة)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
 ABASS DIAGNE يلساد)
 Zone 15 Almadies  28 عنويفه)ي))

.28535 Dakar Sénégal
 AMINATA SALL يلسادة)
 Rue Ibnou Jahir عنويفه)ي))
 Bourgogne,( résidence( Ilyass,
 appartement n° 4 21151

.Casablanca Maroc
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
 ABASS DIAGNE يلساد)
 Zone 15 Almadies  28 عنويفه)ي))

28535 Dakar Sénégal
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 16 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)-.
514I

STE AGEFICO SARL

TANGER WASH
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

STE AGEFICO SARL
12 شاآع ع ر يلخاام يلطابق يلثاني 

آقم 4 ، 91111، طنجة يملغرب
TANGER WASH شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة)في طوآ 

يلتصفاة)
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

يلسالم ع اآة شروق يلقطعة c آقم 
6 - 91111 طنجة يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.21425
يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
تقرآ) (2121 أكتولر) (15 في) يملؤآخ 
حل شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)
آأس الها) مبلغ  (TANGER WASH
مقرها) وعنوين  دآهم  (111.111
يإلجت اعي شاآع يلسالم ع اآة شروق)
طنجة) (91111  -  6 آقم) (c يلقطعة)
لم تحقق يلهدف) (: يملغرب فتاجة ل)

يلذي أسست من أجله.
شاآع) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 
آقم) (c يلسالم ع اآة شروق يلقطعة)

6 - 91111)طنجة يملغرب.)
و عين:

ديودي) يلدين  صالح  يلساد)ة))
مج  ) يملجاهدين  عنويفه)ي)) و 
 227 آقم) (41 ع اآة) كوماآيسبا 
)ة)) يملغرب ك صفي) طنجة  (91111

للشركة.
يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (
يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 
تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 
يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)
:)شاآع يلسالم ع اآة شروق يلقطعة)

c)آقم)6
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (25 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)247171.
515I

aice compta

SONAG IMMOBILIER
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
SONAG IMMOBILIER شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي زفقة 
كل ا ة إقامة لولفر آقم 653 

يلطابق 4 يلشقة 11 يلديآيلباضاء 
يملغرب - 21141 يلديآيلباضاء 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
519357

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (15
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SONAG IMMOBILIER
يلتطوير) (: بإيجاز) غرض يلشركة 

يلعقاآي.
زفقة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
كل ا ة إقامة لولفر آقم)653)يلطابق)
(- يملغرب) يلديآيلباضاء) (11 يلشقة) (4

21141)يلديآيلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلناصري) يلكريم  عبد  يلساد 
 111 بقا ة) حصة  (711 (: يلغ اآي)

دآهم للحصة.
يلغ اآي) يلناصري  سعد  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (151  :

للحصة.
 151 (: يلزيهد) ج الة  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلناصري) يلكريم  عبد  يلساد 
شاآع يدآيس) (92 يلغ اآي عنويفه)ي))
 21371 يففا) يملناآ  تجزئة  يلسالوي 

يلديآيلباضاء)يملغرب.
يلغ اآي) يلناصري  سعد  يلساد 
شاآع يدآيس يلسالوي) (92 عنويفه)ي))
تجزئة يملناآ يففا)21371)يلديآيلباضاء)

يملغرب.
يلزيهد عنويفه)ي)) يلسادة ج الة 
يدآيس) محج  يملستقبل  تجزئة  (92
يلديآيلباضاء) (21371 يلسالوي)

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلزيهد عنويفه)ي)) يلسادة ج الة 

يدآيس) محج  يملستقبل  تجزئة  (92

يلديآيلباضاء) (21371 يلسالوي)

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 13 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796473.

516I

MCDF

BP FACTORY

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

يست ريآ نشاط يلشركة

MCDF

 rue(daoud(eddahiri ، ,123

20330، Casablanca(Maroc

BP FACTORY »شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد«

 Angle :وعنوين مقرها يالجت اعي

 rue de Normandie et rue

 Abou Yaala Ifrani Angle rue de

 Normandie et rue Abou Yaala

Ifrani 20100 يلديآ يلباضاء يملغرب.

»يست ريآ نشاط يلشركة«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.36162

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

تقرآ ما) (2121 يولاوز) (26 يملؤآخ في)

يلي:

آغم) يلشركة  حل  بعدم  قريآ  (.1

يلخسائر يملسجلة.

يلشركة) آأس ال  تخفاض  (.2

ب بلغ يساوي)1)دآهم

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

 18 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797132.

517I
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إئت افاات يلدآيوش

 Société TOUS VOS BIENS
ET SERVICES SARL AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

إئت افاات يلدآيوش
شاآع عالل بن عبد هللا آقم 48 ص 
ب 682، 92111، يلعريئش يملغرب
 Société TOUS VOS BIENS ET
SERVICES SARL AU شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 
شعبان 1 آقم 436 - 92111 

يلعريئش يملغرب.
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.121745

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
يملؤآخ في)21)شتن10)2121)تم تحويل)
يملقر يالجت اعي يلحالي للشركة من)»)
 92111 -  436 1)آقم) تجزئة شعبان)
يلعريئش يملغرب«)إلى)»شاآع فناقاين)
 -  11 يلشقة) (9 يلعفاف آقم) إقامة 

91111)طنجة يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (12 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)8929.
518I

MCDF

STARGEL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

يست ريآ نشاط يلشركة

MCDF
 rue(daoud(eddahiri ، ,123
20330، Casablanca(Maroc

STARGEL »شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة«

 Douar :وعنوين مقرها يالجت اعي
 Boujaadia-Bouskoura-KM

 17Province(de(Nouaceur -local
 n°7 CASABLANCA(Douar

 Boujaadia- Bouskoura-KM 17
 Province(de(Nouaceur- local(n°

27182 7 يلديآ يلباضاء يملغرب.

»يست ريآ نشاط يلشركة«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.36163

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

تقرآ ما) (2121 غشت) (13 يملؤآخ في)

يلي:

آغم) يلشركة  حل  بعدم  قريآ  (.1

يلخسائر يملسجلة.

يلشركة) آأس ال  تخفاض  (.2

ب بلغ يساوي)1)دآهم

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

 18 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797133.

519I

لوكسر للحسابات

RITAJ PATIS
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

آف  آأس ال يلشركة

لوكسر للحسابات

41 شاآع بركان يلطابق يلثاني آقم 4 

، 61111، وجدة يملغرب

RITAJ PATIS شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 

يآيس زفقة ملوية آقم 17 - 61111 

وجدة يملغرب.

آف  آأس ال يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.32325

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

تم) (2121 شتن10) (14 في) يملؤآخ 

قدآه) ب بلغ  يلشركة  آأس ال  آف  

»911.111)دآهم«)أي من)»111.111 

عن) دآهم«) (1.111.111« إلى) دآهم«)

أو) فقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عاناة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (13 بتاآيخ) بوجدة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3555.

511I

لادآ فولل

الشركة العامة للرفع واملناولة
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

لادآ فولل
شقة 5 زفقة نسام 46 شاآع يملصلى 

يزموآ ، 24111، يزموآ يملغرب
يلشركة يلعامة للرف  ويملناولة 

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 7 زفقة 
أح د توكي يلطابق 2 يلديآ يلباصاء - 

21111 يلديآ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
518673

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (18
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها):)يلشركة)

يلعامة للرف  ويملناولة.
تاجر) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلرف ) أالت  ويصالح  يلرف   أدويت 

ويملناولة.
زفقة) (7 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
أح د توكي يلطابق)2)يلديآ يلباصاء)-)

21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد مضي1 أح د):)1.111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
(: أح د) مضي1  يلساد 
بقا ة) (100.000,00=111*1111

111)دآهم.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) أح د  مضي1  يلساد 

تجزئة يملرس زفقة)26)آقم)81)سادي)

يلديآ) (21111 يلباضاء) يلديآ  مومن 

يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) أح د  مضي1  يلساد 

تجزئة يملرس زفقة)26)آقم)81)سادي)

يلديآ) (21111 يلباضاء) يلديآ  مومن 

يلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 17 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)795728.

511I

لوكسر للحسابات

 TRAVAUX DIVERS

 CONSTRUCTION ET

NEGOCE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

توسا  نشاط يلشركة)

لوكسر للحسابات

41 شاآع بركان يلطابق يلثاني آقم 4 

، 61111، وجدة يملغرب

 TRAVAUX DIVERS

 CONSTRUCTION ET NEGOCE

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يالجت اعي يوجد 

لبصاآة يل10يد 18 عين صفا - 61111 

وجدة يملغىرب.

توسا  نشاط يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.37197

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

ت ت) (2121 يولاوز) (14 في) يملؤآخ 

نشاط) إلى  يلتالاة  يألنشطة  إضافة 

يلشركة يلحالي):

فقل يلبضائ  لحساب يلغي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

أكتولر) (12 بتاآيخ) بوجدة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3532.

512I
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لوكسر للحسابات

PANOS
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

لوكسر للحسابات
41 شاآع بركان يلطابق يلثاني آقم 4 

، 61111، وجدة يملغرب
PANOS شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 21 شاآع 
يلنخال حي يلقدس - 61111 وجدة 

يملغرب.
تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.25265

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
ت ت) (2121 شتن10) (29 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
تفويت يلساد))ة))مروين يرري ش)
 51 أصل) من  يجت اعاة  حصة  (51
توفاق) )ة)) يلساد) لفائدة  حصة 

يرري ش بتاآيخ)29)شتن10)2121.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
أكتولر) (18 بتاآيخ) بوجدة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3614.

513I

CELYA CONSULTING

BOSSBURO
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

CELYA CONSULTING
 Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik(Al 45
 Khir Sidi Bernoussi Casablanca
، 20610، Casablanca(MAROC

BOSSBURO شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

 RUE 13 وعنوين مقرها يإلجت اعي
 AHMED EL MAJJATI RES LES
 ALPES(ETG 1 N 8 MAARIF

 CASABLANCA - 20330
يلديآيلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
521173

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (29
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.BOSSBURO
هدف) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلشركة سويء)في يملغرب أو في يلخاآج)
،)سويء)لحسابها يلخاص أو فاابة عن)
مساحة ع ل مشت1كة) أطريف ثالثة:)
تأجي1) يملشت1كة،) يملساحات  تأجي1  ؛)
تأجي1 قاعات يالجت اعات) (، يملكاتب)
يلتوعاة) (، تأجي1 قاعات يملؤت ريت) (،
ردمات) (، يلتدآيب) (، يإلديآية)
يلسري  وكذلك) يل10يد  (، يلسكرتاآية)
ج ا  يلخدمات يملخصصة للشركة.)
ولا  وتأجي1 وتشغال وتسويق) شريء)
يملعديت) ج ا   وتصدير  ويستي1يد 
يملذكوآة) باألشااء) يملرتبطة  ويللويزم 
أعاله.)وبشكل أعم)،)ج ا  يملعامالت)
ويملالاة) ويلتجاآية  يلصناعاة 
يلتي قد تتعلق) (، ويلعقاآية ويملنقولة)
بشكل مباشر أو غي1 مباشر باألشااء)
أو من يملحت ل أن) (، يملذكوآة أعاله)
تعزز تحقاقها وتطويرها)،)وكذلك أي)
مشاآكة مباشرة أو غي1 مباشرة)،)بأي)
شكل من يألشكال.)سويء)في يلشركات)
يلتي تسعى لتحقاق أهديف م اثلة أو)

ذيت صلة..
 13 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 RUE AHMED EL MAJJATI
 RES LES ALPES ETG 1 N 8
 MAARIF CASABLANCA - 21331

يلديآيلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 FAOUZIA BARACHE يلسادة)

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (: 1.111

للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

 FAOUZIA BARACHE يلسادة)

 RUE VERON  81 عنويفه)ي))

 94141 ALFORTVILLE 94141

.ALFORTVILLE FRANCE

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

 FAOUZIA BARACHE يلسادة)

 RUE VERON  81 عنويفه)ي))

 94141 ALFORTVILLE 94141

ALFORTVILLE FRANCE

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 26 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797581.

514I

AFIDACOM

 AFRICA.CONSTRUCTION
COMPANY

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

AFIDACOM

7 و 17 تجزئة الساكون يألطلس 

طريق صفرو ، 31111، فاس يملغرب

 AFRICA.CONSTRUCTION

COMPANY شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي مبنى 8 آقم 

28 حي يلوئام ديلاا بنسودة - 31111 

فاس يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

69917

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (31

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
 A F R I C A . C O N S T R U C T I O N

.COMPANY
أع ال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبناء)يملتنوعة.
 8 مبنى) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
(- بنسودة) ديلاا  يلوئام  حي  (28 آقم)

31111)فاس يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: عث ان) بنوفة  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
 3 يلساد بنوفة عث ان عنويفه)ي))
زفقة لاث يبن سعد م ج)31111)فاس)

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
 3 يلساد بنوفة عث ان عنويفه)ي))
زفقة لاث يبن سعد م ج)31111)فاس)

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (22 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4649.
515I

MANAGEX

AYASAM SERVICES
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

MANAGEX
آقم 35 زفقة يلشهديء حي يلحسني 

بركان ، 61311، بركان يملغرب
AYASAM SERVICES شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 51 
زفقة آقم 11 حي والد يلشريف - 
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61111 وجدة يملغرب 

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

38237

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (11

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.AYASAM SERVICES

وساط) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

تجاآي.

 51 آقم) (: عنوين يملقر يالجت اعي)

(- يلشريف) والد  حي  (11 آقم) زفقة 

61111)وجدة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلسادة يية فصي1ي):)1.111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) فصي1ي  يية  يلسادة 

آقم)11)زفقة مادلت حي ملوية بركان)

63311)بركان يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) فصي1ي  يية  يلسادة 

آقم)11)زفقة مادلت حي ملوية بركان)

63311)بركان يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (17 بتاآيخ) ب10كان  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)3487.

516I

Strong And Savage

STRONG AND SAVAGE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

Strong And Savage
 Rue murillo quartier ,11

 palmiers ، 20100، Casablanca
Maroc

Strong And Savage شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 11 شاآع 
موآيللو حي يلنخال - 21111 يلديآ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
517373

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (17
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 Strong(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.And Savage
لإلفتاج) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ويلبا .
11)شاآع) عنوين يملقر يالجت اعي):)
يلديآ) (21111 (- موآيللو حي يلنخال)

يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
ٱطريبق) يلدين  بدآ  يلساد 
يبو) يلزهريوي  زفقة  (54 عنويفه)ي))
حي) شقة12) (3 طابق) يلقاسم 
يلباضاء) يلديآ  (21111 يملستشفاات)

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

ٱطريبق) يلدين  بدآ  يلساد 
يبو) يلزهريوي  زفقة  (54 عنويفه)ي))

حي) شقة12) (3 طابق) يلقاسم 

يلباضاء) يلديآ  (21111 يملستشفاات)

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 26 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)-.

517I

ste united consulting

PHARMACIE AL FAROUK
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

ste united consulting

 N° 14 ESPACE(SAISS(AV(DES

FAR(FES، 30000، FES(MAROC

 PHARMACIE AL FAROUK

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 9 

مكرآ حي سادي يلهادي زويغة 

يلعلاا فاس - 31111 فاس يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

69815

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يناير) (11

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.PHARMACIE AL FAROUK

صادلاة) (: غرض يلشركة بإيجاز)

شريء)يلبا 

ويالستي1يد ويلتصدير يلتسويق.

يلطباة)) يملنتجات  لج ا  
يلتج ال) ومستحضريت 

ويملستحضريت يلتصنا 
لصادالفاة من أصل فباتي حاويني

أو تركابي لالستخديم يلبشري.
 9 آقم) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
مكرآ حي سادي يلهادي زويغة يلعلاا)

فاس)-)31111)فاس يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
مبلغ آأس ال يلشركة:)1.111.111 

دآهم،)مقسم كالتالي:
(: يلعزيز) عبد  يلعلمي  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (11.111

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلعزيز) عبد  يلعلمي  يلساد 
حي اللة) (16 زفقة) (79 آقم) عنويفه)ي))
 31111 فاس) يلعلاا  زويغة  سكانة 

فاس يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلعزيز) عبد  يلعلمي  يلساد 
حي اللة) (16 زفقة) (79 آقم) عنويفه)ي))
 31111 فاس) يلعلاا  زويغة  سكانة 

فاس يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (12 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4511/2121.
518I

socogese

 EPICERIE YASMINE«
«HOCINE

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès
Maroc

 »EPICERIE YASMINE HOCINE«
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 7 قطعة 
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بالد يلتازي ملعب يلخال محل 7 - 

31111 فاس يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

69959

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (11

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.»EPICERIE YASMINE HOCINE«

:)با  يملويد) غرض يلشركة بإيجاز)

يلغديئاة بالتقساط.

7)قطعة) (: عنوين يملقر يالجت اعي)

 -  7 يلخال محل) ملعب  يلتازي  بالد 

31111)فاس يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

مبلغ آأس ال يلشركة:)50.000,00 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: شعاب) بن  آشاد  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

 511 (: شعاب) بن  آشاد  يلساد 

بقا ة)111)دآهم.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد آشاد بن شعاب عنويفه)ي))
بوقرة) ع اآ  تسلي  زفقة  (44 آقم)

19111)بوقرة يلجزيئر.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد آشاد بن شعاب عنويفه)ي))
بوقرة) ع اآ  تسلي  زفقة  (44 آقم)

19111)بوقرة يلجزيئر

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (25 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)2121/4686.

519I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

كـينــي - رخــــام - ش.ذ.م.م.
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

كـانــي - آرــــام - ش.ذ.م.م. شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي طــريــق 

تفـالـت دويآ أوالد ســعــد يلحـجـــامـــة 

ص.ب. آقـــم 744 -- 15412 تـفالــت 

يملـدينــة يملــغــــرب .

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.26.589

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

ت ت) (2121 يولاوز) (17 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

أه اـــش) علـــي  )ة)) يلساد) تفويت 

أصل) من  يجت اعاة  حصة  (151

)ة)) يلساد) لفائدة  حصة  (1.111

ش.ذ.م.م.) مـاآمــوآ-) سـتــون  شركـة 
يلطـاهـري) فـاديـة  يمل ثلــة فـي شخـص 

بتاآيخ)17)يولاوز)2121.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

 25 بتاآيخ) بالخ يسات  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)1283.

521I

moorish co

SGM BAT
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

moorish co

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

SGM BAT شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع عبد 

يملومن وزفقة س اة يقامة شهرزيد 

3 يلطابق 4 آقم 21 يلديآ يلباضاء - 

21111 يلديآ يلباضاء يملغرب 

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

521195

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (22

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 SGM (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

.BAT

أع ال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبناء)يملتنوعة.

عنوين يملقر يالجت اعي):)شاآع عبد)

يقامة شهرزيد) وزفقة س اة  يملومن 
(- يلديآ يلباضاء) (21 4)آقم) يلطابق) (3

21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يح د) �سي  ييت  يبريهام  يلساد 

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.111  :

للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يح د) �سي  ييت  يبريهام  يلساد 

عنويفه)ي))حي موالي آشاد مج وعة)6 

طريق ثافوية)116)ع اآة)11)يلباضاء)

21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يح د) �سي  ييت  يبريهام  يلساد 

عنويفه)ي))حي موالي آشاد مج وعة)6 

طريق ثافوية)116)ع اآة)11)يلباضاء)

21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب).

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 26 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797593.

521I

MOORISH

ESPACE PROFIL SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شاآع اللة يلااقوت يلطابق 5 

يلشقة د 39 شاآع اللة يلااقوت 

يلطابق 5 يلشقة د، 21111، يلديآ 

يلباضاء يملغرب

Espace(Profil(sarl(au شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 39 شاآع 

اللة يلااقوت يلطابق 5 يلشقة د 

يلديآ يلباضاء 21111 يلديآ يلباضاء 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

521197

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 Espace(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.Profil(sarl(au

أع ال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يألملناوم يملختلفة ويلتجهيزيت

أشغال ك10ى،

يلبناة يلتحتاة وأع ال يلتطوير

أملناوم) (، فجاآة) (، ،)جص) وطالء) (
(، كهرلاء) (، زجاج) (، دهان) (، معادن) (،

سباكة.
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39)شاآع) عنوين يملقر يالجت اعي):)

د) يلشقة  (5 يلطابق) يلااقوت  اللة 

21111)يلديآ يلباضاء) يلديآ يلباضاء)

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: يلساد مصطفى بوحوت)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

بوحوت) مصطفى  يلساد 

عنويفه)ي))حي ع ر بن يلخطاب زفقة)
1)آقم)53)يلديآيلباضاء)21541)يلديآ)

يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

بوحوت) مصطفى  يلساد 

عنويفه)ي))حي ع ر بن يلخطاب زفقة)
1)آقم)53)يلديآيلباضاء)21541)يلديآ)

يلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 26 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797596.

522I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE SEHABI IRRIGATION
SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
قفل يلتصفاة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE SEHABI IRRIGATION SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي : قصر 

جديد يلخنك يلريشادية - 52111 

يلريشادية يملغرب.

قفل يلتصفاة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

.14183

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تقرآ حل) (2121 ماي) (21 في) يملؤآخ 

 STE SEHABI IRRIGATION SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة مبلغ)
وعنوين) دآهم  (111.111 آأس الها)

مقرها يإلجت اعي قصر جديد يلخنك)

يلريشادية) (52111 (- يلريشادية)

يملغرب فتاجة الالزمة.

و عين:

و) سحابي  مروين  يلساد)ة))

 52111 يلريشادية) عنويفه)ي))

)ة)) ك صفي) يملغرب  يلريشادية 

للشركة.

و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)

بتاآيخ)21)ماي)2121)وفي قصر جديد)

يلخنك يلريشادية قصر موالي مح د)

يلخنك يلريشادية)52111)يلريشادية)

يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 21 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)473.

523I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE ALLAINCE MELLOUKI
12 SARL AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE(ALLAINCE(MELLOUKI 12

SARL AU شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي قصر 

تاغنجاوت يلسفالت يلريصاني 

يلريشادية 52111 يلريشادية 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

15353

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (17
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
 ALLAINCE MELLOUKI 12 SARL

.AU
غرض يلشركة بإيجاز):)تاجر.

قصر) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلريصاني) يلسفالت  تاغنجاوت 
يلريشادية) (52111 يلريشادية)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
ملوكي) يلرحام  عبد  يلساد 
عنويفه)ي))قصر تاغنجاوت يلسفالت)
يلريصاني)52111)يلريشادية يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
ومويطن مسي1ي يلشركة:

ملوكي) يلرحام  عبد  يلساد 
عنويفه)ي))قصر تاغنجاوت يلسفالت)
يلريصاني)52111)يلريشادية يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
تحت) (- يالبتديئاة بالرشادية بتاآيخ)

آقم)-.
524I

STE CECONA SARL

ZOURZOUR TRANS
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
ZOURZOUR TRANS شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي يجاآ 
يملختاآ ت س ان يلدآيوش حي يجاآ 
يملختاآ ت س ان يلدآيوش 62111 

يلدآيوش يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
371

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (24
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ZOURZOUR TRANS
1))مقاول) غرض يلشركة بإيجاز):)
يلغي1) ويالمتعة  للبضائ   يلنقل 

يملصحولة يلوطني ويلدولي
2))يلتصدير ويالستي1يد.

:)حي يجاآ) عنوين يملقر يالجت اعي)
يجاآ) حي  يلدآيوش  ت س ان  يملختاآ 
 62111 يلدآيوش) ت س ان  يملختاآ 

يلدآيوش يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: ك ال) يمخزني  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 1111 (: ك ال) يمخزني  يلساد 

بقا ة)111)دآهم.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) ك ال  يمخزني  يلساد 

فرنسا)62253)يلدآيوش يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) ك ال  يمخزني  يلساد 

فرنسا)62253)يلدآيوش يملغرب.
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باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 18 بتاآيخ) بالدآيوش  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)272.

525I

ETS BEN aaouinate 

EXTRAXIONA BATIMENT
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

ETS BEN aaouinate

 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ

 APPARTEMENT(N 2 ZEMAMRA

 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc

 EXTRAXIONA BATIMENT

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 13 شاآع 

يح د يملجاطي يقامة ياللب طابق 

1 آقم 8 يلديآيلباضاء - 21111 

يلديآيلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

513619

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 غشت) (25

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.EXTRAXIONA BATIMENT

منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاآي يع ال يلبناء.

13)شاآع) عنوين يملقر يالجت اعي):)

طابق) ياللب  يقامة  يملجاطي  يح د 

 21111 (- يلديآيلباضاء) (8 آقم) (1

يلديآيلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: يلروكي) زكرياء) يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يلروكي  زكرياء) يلساد 

 21121 يلجديدة) سوس  شاآع  (11

يلجديدة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يلروكي  زكرياء) يلساد 

 21121 يلجديدة) سوس  شاآع  (11

يلجديدة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 18 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

غشت)2121)تحت آقم)-.

526I

financial(coach

STE BORMASOH
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

financial(coach

 IMM(BUSINESS(CENTER 2 RUE

 BADR(ALKOBRA(N° 13 4EME

 ETAGE - VILLE(NOUVELLE،

51111، مكناس يملغرب

STE BORMASOH شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 24 

تجزئة يل10كة بوفكرين - 51111 

مكناس يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

54519

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.BORMASOH
يشغال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عامة.
 24 آقم) (: عنوين يملقر يالجت اعي)
 51111 (- بوفكرين) يل10كة  تجزئة 

مكناس يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: يلساد آمضاني يملصطفى)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
يلساد بودآيع يح د):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يملصطفى) آمضاني  يلساد 
 12 يملنتزه) تجزئة  (36 آقم) عنويفه)ي))

بوفكرين)51111)مكناس يملغرب.
عنويفه)ي)) يح د  بودآيع  يلساد 
تجزئة يالفويآ آقم)4)بوفكرين)51111 

مكناس يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يملصطفى) آمضاني  يلساد 
 12 يملنتزه) تجزئة  (36 آقم) عنويفه)ي))

بوفكرين)51111)مكناس يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
بتاآيخ) ب كناس  يلتجاآية 
آقم) تحت  (2121 أكتولر) (25

.41411121112111
527I

FIDUCOMPTA

3R IMMO
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FIDUCOMPTA
يلرقم 13 شاآع يلحرية مكتب 11 
يملدينة يلجديدة يسفي ، 46111، 

يسفي يملغرب

3R IMMO شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 
سادس عبد يلكريم 1 يلطابق 2 آقم 
يلبقعة 818 يسفي - 46111 يسفي 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
12151

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 غشت) (24
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 3R (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.IMMO
يالنعاش) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلعقاآي.
)يلبناء)ويلهندسة يملدفاة.

)يلبناء)ويلتأجي1 ولا  يلعقاآيت.
،)ومقاومة) )ج ا  أع ال ويلطرق)
يملاء)،)ويلطالء)،)ويلسباكة)،)ويملفاصل)
(، ويلطالء) (، يلصحي) ويلصرف  (،
(، ويلكهرلاء) (، يلزجاجاة) ويألدويت 

وتكااف يلهويء)وما إلى ذلك)
أع ال مختلفة.

أع ال يلبناء.
فقل يلبضائ  فاابة عن يلغي1..

تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
سادس عبد يلكريم)1)يلطابق)2)آقم)
يسفي) (46111 (- يسفي) (818 يلبقعة)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: يمخلفة) هشام  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) يمخلفة  هشام  يلساد 
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يلكتبة) تجزئة  يلنصر  شاآع  (55

46111)يسفي يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يمخلفة  هشام  يلساد 

يلكتباة) تجزئة  يلنصر  شاآع  (55

46111)يسفي يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

غشت) (26 بتاآيخ) بآسفي  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)-.

528I

CABINET RAMI EXPERTISE

SAMA METAL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

SAMA METAL شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي شقة 13 
زفقة بولافاا شاآع موالي آشاد زهوآ 

موففلوآي فاس - 31111 فاس 

يملغرب.

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.32379

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

يملؤآخ في)24)شتن10)2121)تم تحويل)

من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 

زفقة بولافاا شاآع موالي) (13 »شقة)

آشاد زهوآ موففلوآي فاس)-)31111 

»مخزن مكرآ حي) إلى) فاس يملغرب«)

سادي) طريق  صفرو  طريق  سافاة 

(- فاس) بوعاز  مخزن  قرب  حريزم 

31111)فاس يملغرب«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (21 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4641.

529I

ج ال يلصدقي محاسب معت د

اكن للمستقبل الواعد
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

ج ال يلصدقي محاسب معت د
شاآع يبن سيناء آقم 86 يلخ يسات 

، 15111، يلخ يسات يملغرب
يكن لل ستقبل يلويعد شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

يبن زيدون آقم 241 يلطابق يالول 
حي يلوحدة يلخ يسات 15111 

يلخ يسات يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

29393
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (18
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
يكن) (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

لل ستقبل يلويعد.
يالشغال) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يملختلفة ويلبناء)-يملفاوضة.
شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يالول) يلطابق  (241 آقم) زيدون  يبن 
 15111 يلخ يسات) يلوحدة  حي 

يلخ يسات يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

11.111.111)دآهم،)مقسم كالتالي:
 951 (: يلقادآ) عبد  يكن  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 51 (: يلسادة ح ادي قسو يمانة)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد يكن عبد يلقادآ عنويفه)ي))
شاآع يبن زيدون آقم)231)حي يلوحدة)
يلخ يسات) (15111 يلخ يسات)

يملغرب.

يمانة) قسو  ح ادي  يلسادة 

آقم) زيدون  يبن  شاآع  عنويفه)ي))

 15111 يلخ يسا) يلوحدة  حي  (231

يلخ يسات يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد يكن عبد يلقادآ عنويفه)ي))

شاآع يبن زيدون آقم)231)حي يلوحدة)

يلخ يسات) (15111 يلخ يسات)

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 27 بتاآيخ) بالخ يسات  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)1285.

531I

إئت افاات مناآ يلعريئش

 STÉ. CREATIVE CENTER –
 SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

إئت افاات مناآ يلعريئش

شاآع يبن رلدون، آقم 15 ، 9211، 

يلعريئش يملغرب

 .Sté. Creative(Center – SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 

يملغرب يلجديد آقم 347، بالطابق 

 Ville 92111 - يلسفلي يلعريئش

يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

6441

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (12

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 Sté. (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

..Creative(Center(–(SARL

يالشهاآ،) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلطباعة،)يلتص ام ويلديكوآ.

تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
بالطابق) (،347 آقم) يلجديد  يملغرب 
 Ville  92111 (- يلعريئش) يلسفلي 

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة سنة.
 21.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
 111 (: يلغشاشمي) صابر  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
حصة) (111 (: يلساد فاجي آقادي)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد صابر يلغشاشمي عنويفه)ي))
 92111 يالشاآة) صوآ  شاآع  (16

يلعريئش يملغرب.
عنويفه)ي)) آقادي  فاجي  يلساد 
(،347 آقم) يلجديد  يملغرب  تجزئة 

يلعريئش)92111)يلعريئش يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد صابر يلغشاشمي عنويفه)ي))
يلعريئش) يالشاآة  صوآ  شاآع  (16

92111)يلعريئش يملغرب
عنويفه)ي)) آقادي  فاجي  يلساد 
(،347 آقم) يلجديد  يملغرب  تجزئة 

يلعريئش)92111)يلعريئش يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بالعريئش بتاآيخ)22)أكتولر)

2121)تحت آقم)1387/2121.

531I

cafge

 GOURMET BY CHEF
MOMO

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

cafge
 Mustapha(el(maani، 234
20130، casablanca(maroc

 GOURMET BY CHEF MOMO
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد



22093 الجريدة الرسميةعدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121) 

وعنوين مقرها يإلجت اعي 11 شاآع 

يلحرية يلطابق يلثالث آقم 5 يلديآ 

يلباضاء 21111 يلديآ يلباضاء 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

515719

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (15

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

. GOURMET BY CHEF MOMO

إديآة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملطاعم ويلت وين.

11)شاآع) عنوين يملقر يالجت اعي):)

يلديآ) (5 يلثالث آقم) يلطابق  يلحرية 

يلباضاء) يلديآ  (21111 يلباضاء)

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) مح د  عباد  يلساد 

فرنسا)21545)باغنولات فرنسا.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) مح د  عباد  يلساد 

فرنسا)21545)باغنولات فرنسا

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 22 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797313.

532I

ATLAS ETUDE CONSULTING

AZ COIF
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

ATLAS ETUDE CONSULTING
 RESIDENCE JAOUHARA APPT

 N° 18 ETAGE 2 AV(ALLAL
 ELFASSI ، 40090، MARRAKECH

MAROC
AZ COIF شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي يقامة 
جوهرة يلطابق يلثاني. يلشقة آقم 
18 شاآع عالل يلفا�سي مريكش - 

41111 مريكش يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
119879

في) مؤآخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 دجن10) (17
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 AZ (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.COIF
صالون) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

حالقة و يلتج ال.
يقامة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
جوهرة يلطابق يلثاني.)يلشقة آقم)18 
شاآع عالل يلفا�سي مريكش)-)41111 

مريكش يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: يلساد عزيلدين ح ادة)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد عزيلدين ح ادة عنويفه)ي))

بوعزة) بن  يلكبي1  زفقة  يمال  يقامة 
 41111 يوسف بن تاشفين) (15 آقم)

مريكش يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد عزيلدين ح ادة عنويفه)ي))

بوعزة) بن  يلكبي1  زفقة  يمال  يقامة 
 41111 يوسف بن تاشفين) (15 آقم)

مريكش يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

دجن10) (31 بتاآيخ) ب ريكش  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)119166.

533I

HLZCONSULTING

 ROCKORE OVERSEA
MAROC

إعالن متعدد يلقريآيت

HLZCONSULTING

 Residence Fajwa Avenue

 Hassan(II,1er(Etage ,App.04B

 Gueliz(MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc

 ROCKORE OVERSEA MAROC

»شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: 1537 

بيس سوكوما 1 مريكش - 41111 

مريكش يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.111169

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)17)شتن10)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  (:11 آقم) قريآ 

حصة من يلساد) (51 تفويت) مايلي:)

مح د) يلساد  لصالح  عويد  يوسف 

بوزوب .

على) ينص  يلذي  (:12 آقم) قريآ 

بوزوب ) مح د  يلساد  تعاين  مايلي:)

ك ساي1 ثاني)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)
يلنقدية) يملساه ة  يلشركاء) قدم 
عويد) يوسف  للشركة:) يلتالاة 
 5111 بوزوب ) مح د  5111دآهم.)

دآهم
بند آقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)
 10،000.00 يبلغ آأس مال يلشركة)
وهي) دآهم).) آالف  )عشرة  دآهم)
سهم بقا ة) )مائة)) (111 مقس ة إلى)
،)مكتتبة بالكامل) 111)دآهم للسهم)
،)مدفوعة بالكامل من قبل يلشركاء)
يلنحو) على  للشركاء) ومخصصة  (،
5111دآهم.) عويد) يلتالي:يوسف 

مح د بوزوب )5111)دآهم
على) ينص  يلذي  (:12 آقم) بند 
مايلي:)تم تعاين يلساد عويد يوسف)
ويلساد مح د بوزوب  من يلجنساة)
يت تعان) للشركة  مسي1ي  (، يملغرلاة)
للقافون) وفًقا  يلصالحاات  بج ا  
بصالحاات) يت تعان  يألفظ ة.) وهذه 
شريء)ولا  وآهن يألآض ويملباني يلتي)
تنتمي أو ستنتمي إلى شركة من وكاالت)
يمل لكة) في  يألآي�سي  على  يلحفاظ 
يملغرلاة،)ويلتعهد بالس عة يلتجاآية،)
إلى) أو ستنتمي  تنتمي  يلتي  ويملعديت 
بقبوله ا) يملسي1ين  يصرح  يلشركة.)
هذي يلتعاين،)موضًحين أفه ال يوجد)
أي تعاآض أو حظر من جافبهم ي كن)
يلتعاين.) هذي  طريق  في  يقف  أن 
ستلتزم يلشركة بشكل صحاح بج ا )
من) بها  يملتعلقة  ويلع لاات  يألع ال 
عويد) يلساد  يلشركاء) توقا   رالل 

يوسف و يلساد مح د بوزوب .)
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (25 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)11814.
534I

MOORE CASABLANCA

مف دياك
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
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CASABLANCA MAROC
مف دياك شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي زفقة س اة 

إقامة 82 طابق 4 حي بامليي يلديآ 
يلباضاء - 21211 يلديآ يلباضاء 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

521125
 17 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 أكتولر)
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
مف) (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

دياك.
-يستي1يد) (: غرض يلشركة بإيجاز)

وتصديريملعديت يلطباة
-فقل يملنتجات يملخ10ية

زفقة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
بامليي) حي  (4 طابق) (82 إقامة) س اة 
يلديآ يلباضاء)-)21211)يلديآ يلباضاء)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 41.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (21 (: مهدي) يلهزيز  يلساد 

بقا ة)111)دآهم للحصة.
حصة) (381 (: موسفاط) يلشركة 

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
 9 عنويفه)ي)) موسفاط  يلشركة 
يعقوب) شاآع  يلحرمين  إمام  زفقة 
يلباضاء) يلديآ  (21211 يملنصوآ)

يملغرب.
 22 يلساد يلهزيز مهدي عنويفه)ي))
زفقة أبو ع ر يلحاآت إقامة فضالة)
يلباضاء) يلديآ  (21211 سفلي) طابق 

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) مهدي  يلهزيز  يلساد 

زفقة أبو ع ر يلحاآت إقامة فضالة)

يلباضاء) يلديآ  (21211 سفلي) طابق 

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797541.

535I

مركز يلجبايات و يملحاسبة

GLOXI
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

قفل يلتصفاة

مركز يلجبايات و يملحاسبة

آقم 31 يلطابق يلريب  ع اآة يمناآ ، 

86351، يفزكان يملغرب

GLOXI شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي : آقم 68 

بلوك 12 شاآع يملقاومة ييت ملول - 

86151 ييت ملول يملغرب.

قفل يلتصفاة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

.3355

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تقرآ) (2117 دجن10) (26 في) يملؤآخ 

يملسؤولاة) ذيت  شركة  (GLOXI حل)

 111.111 آأس الها) مبلغ  يملحدودة 

دآهم وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم)
68)بلوك)12)شاآع يملقاومة ييت ملول)

فتاجة) يملغرب  ملول  ييت  (86151  -

لعدم يملردودية.

و عين:

و) يبويلوفاء) رديجة  يلساد)ة))

عنويفه)ي))بلوك)1)آقم)18)حي لحرش)

86151)ييت ملول يملغرب) ييت ملول)

ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)

 68 وفي آقم) (2117 21)دجن10) بتاآيخ)

(- 12)شاآع يملقاومة ييت ملول) بلوك)

86151)ييت ملول يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (25 يالبتديئاة بافزكان بتاآيخ)

2121)تحت آقم)2245.

536I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE OULED HDAA BEN
SEDIQ SARL AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 ste ouled hdaa ben sediq sarl au
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 
يلجديدة يلكدية منقرة يلجرف - 

52111 يلريشادية يملغرب.
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي -.
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)12)أكتولر)2121)تم تحويل)
للشركة) يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
منقرة) يلكدية  يلجديدة  »شاآع  من)
يلجرف)-)52111)يلريشادية يملغرب«)
 5 11)شاآع مح د) 12)زفقة) إلى)»آقم)
يلجرف)-)52111)يلريشادية يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 25 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)482.

537I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE ALABRIK TRANS SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

توسا  نشاط يلشركة)

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
ste alabrik trans sarl شركة

 ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يالجت اعي قصر سافا 
عرب يلصباح زيز يآفود - 52111 

يلريشادية يملغرب.
توسا  نشاط يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي -.
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 أكتولر) (13 في) يملؤآخ 
نشاط) إلى  يلتالاة  يألنشطة  إضافة 

يلشركة يلحالي):
يالع ال) و  يملعدن  يستغالل 

يملختلفة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
 25 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)483.
538I

PREMIUM FINANCE

 CHHIWATTES
MARRAKECH

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 CHHIWATTES MARRAKECH
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي إقامة 

كتباة مركز 1ب شاآع يلزآقطوني 
و مح د يلبقال إقامة 19 يلطابق 
يلثاني جليز - 41111 مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
119711

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (17
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
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عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.CHHIWATTES MARRAKECH
يستغالل) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يملطاعم.
إقامة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلزآقطوني) شاآع  1ب  مركز) كتباة 
يلطابق) (19 إقامة) يلبقال  مح د  و 
يلثاني جليز)-)41111)مريكش يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: غافولي) توفاق  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) غافولي  توفاق  يلساد 
درول) (11 فاال) بريستجاا  إقامة 
مريكش) (41111 ستي) غولف  جوهر 

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) غافولي  توفاق  يلساد 
درول) (11 فاال) بريستجاا  إقامة 
مريكش) (41111 ستي) غولف  جوهر 

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128812.
539I

ABOU YASSER CONSEIL

MAROC TRANSPORT.
LAIDER -SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC(N° 73,
 COMPLEXE(COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH(MAROC
 MAROC TRANSPORT.LAIDER

-SARL

 شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي دويآ 

ييت مسعود’ يلغابة’ قاادة حرلال’ 

مريكش. مريكش. 41111 مريكش. 

يملغرب.

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

119513

 21 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 شتن10)

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

 MAROC TRANSPORT.LAIDER

.-SARL

فقل) (-/1 (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلبضائ  للغي1.

با  يملويد يلفالحاة و يالثات) (-/2

يملنزلاة بالتقساط.

يلتقلادية) يملويد  با   (-/3

بالتقساط.

4/-)با  يملوي�سي بالتقساط.

5/-)با  قط  يلغااآ بالتقساط..

دويآ) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

حرلال’) قاادة  يلغابة’) مسعود’) ييت 

مريكش.) (41111 مريكش.) مريكش.)

يملغرب..

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

(: يلساد موالي يدآيس يلحديوي)

491)حصة بقا ة)11)دآهم للحصة.

يلساد ملوك يلزماني):)511)حصة)

بقا ة)11)دآهم للحصة.

(: يلساد موالي يدآيس يلحديوي)

491)بقا ة)11)دآهم.

يلساد ملوك يلزماني):)511)بقا ة)

11)دآهم.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

يلحديوي) يدآيس  موالي  يلساد 
يلجديد’) دويآ  (’577 آقم) عنويفه)ي))
مريكش.) (41111 مريكش.) سيب ’)

يملغرب..
عنويفه)ي)) يلزماني  ملوك  يلساد 
مريكش.) يلجنوبي’) يزلي  (’772 آقم)

41111)مريكش.)يملغرب..
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلحديوي) يدآيس  موالي  يلساد 
يلجديد’) دويآ  (’577 آقم) عنويفه)ي))
مريكش.) (41111 مريكش.) سيب ’)

يملغرب.
عنويفه)ي)) يلزماني  ملوك  يلساد 
مريكش.) يلجنوبي’) يزلي  (’772 آقم)

41111)مريكش.)يملغرب.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (15 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128592.
541I

KHOUYI BADIA

RIYANE LMEKNASSI SARL-
AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

يملغرب
 RIYANE LMEKNASSI SARL-AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي ييكر يديو 
فتيشعات بوماة - 54351 مادلت 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
2917

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 غشت) (18
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.RIYANE LMEKNASSI SARL-AU
غرض يلشركة بإيجاز):)تاجر مويد)
يلبناء،)تاجر يملويد يلفالحاة،)يألشغال)

يملختلفة..
عنوين يملقر يالجت اعي):)ييكر يديو)
مادلت) (54351 (- بوماة) فتيشعات 

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: يلرس اوي) يلساد رالد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد رالد يلرس اوي عنويفه)ي))
بوماة) يلرلا   يم  شاآع  (348 آقم)

54351)مادلت يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد رالد يلرس اوي عنويفه)ي))
بوماة) يلرلا   يم  شاآع  (348 آقم)

54351)مادلت يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
21)أكتولر) يالبتديئاة ب ادلت بتاآيخ)

2121)تحت آقم)261.
541I

CADES SARL

BO SMILE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
يست ريآ نشاط يلشركة

CADES SARL
 --46BD(ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE(N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
BO SMILE »شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد«
وعنوين مقرها يالجت اعي: 46 شاآع 
يلزآقطوني طابق 1 آقم 3 46 شاآع 
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يلزآقطوني طابق 1 آقم 3 21141 
يلديآيلباضاء يملغرب.

»يست ريآ نشاط يلشركة«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: -.

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
تقرآ ما) (2121 شتن10) (27 يملؤآخ في)

يلي:
آغم) يلشركة  حل  بعدم  قريآ  (.1

يلخسائر يملسجلة.
يلشركة) آأس ال  تخفاض  (.2

ب بلغ يساوي)11)دآهم
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
 18 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797171.

542I

SAVOIR EXPERT

CPR EL AMAL
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE(IBN(BATTOUTA
 VILLE(NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
CPR EL AMAL شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 13 
شاآع مح د يلخامس تجزئة يملغرب 

يلعربي قطعة آقم 12 زفقة يملوز 
يملدينة يلجديدة - 31111 صفرو 

يملغرب.
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.3347

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
يملؤآخ في)11)أكتولر)2121)تم تحويل)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
يلخامس) مح د  شاآع  (13 »آقم)
 12 تجزئة يملغرب يلعربي قطعة آقم)
 31111 (- زفقة يملوز يملدينة يلجديدة)
جنان) (62 »آقم) إلى) يملغرب«) صفرو 
31111)صفرو) (- عبد هللا ح اموش)

يملغرب«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (25 يالبتديئاة بصفرو بتاآيخ)

2121)تحت آقم)422/2121.

543I

CAF MAROC

YAHAS BUSINESS
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

YAHAS BUSINESS شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي زفقة ويد 
زيز يلرقم 21 يقامة كاسطاا يلطابق 

يلثاني آقم 11 - 91111 طنجة 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

121123

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (18

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 YAHAS(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.BUSINESS

با  مويد) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلتج ال و يلصحة.
زفقة ويد) (: عنوين يملقر يالجت اعي)
يقامة كاسطاا يلطابق) (21 زيز يلرقم)

طنجة) (91111  -  11 آقم) يلثاني 

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

(: يبرييم) ييت  حسناء) يلسادة 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.111

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يبرييم) ييت  حسناء) يلسادة 
يلصافاة) مركب ماكسطا  عنويفه)ي))
 93111  34 شقة) (3 ط) (28 بلوك)

تطوين يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يبرييم) ييت  حسناء) يلسادة 
يلصافاة) مركب ماكسطا  عنويفه)ي))
 93111  34 شقة) (3 ط) (28 بلوك)

تطوين يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)247221.

544I

PCS

MMSA
شركة يلتوصاة باألسهم 

آف  آأس ال يلشركة

PCS
 lot.lina(sidi(maarouf 259, ,259
 lot.lina(sidi(maarouf، 20280،

CASABLANCA MAROC
MMSA شركة يلتوصاة باألسهم 

وعنوين مقرها يإلجت اعي 197 شاآع 
 Boulevard 6 يملقاومة - يلطابق

 de(la(Résistance 20200
CASABLANCA يمل لكة يملغرلاة.

آف  آأس ال يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.429119
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تم) (2121 شتن10) (16 في) يملؤآخ 
قدآه) ب بلغ  يلشركة  آأس ال  آف  
من) أي  دآهم«) (1.151.111«
 1.351.111« إلى) دآهم«) (311.111«
دآهم«)عن طريق):)إدماج يحتااطي أو)
أآلاح أو عالويت إصديآ في آأس يملال.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797526.

545I

ETABBAA LAHCEN

 BELAKHDIM
ABDELOUAHAD IMMO
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN

 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD

 BERRECHID(RUE 8 N°41

 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID، 26100،

BERRECHID MAROC

 BELAKHDIM ABDELOUAHAD

IMMO شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 26 شاآع 

مرس يلسلطان شقة 3 يلطابق 

يالول يلديآ يلباضاء - 21111 يلديآ 

يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

521219

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (18

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

 BELAKHDIM ABDELOUAHAD

.IMMO

منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاآي.

26)شاآع) عنوين يملقر يالجت اعي):)
مرس يلسلطان شقة)3)يلطابق يالول)

يلديآ يلباضاء)-)21111)يلديآ يلباضاء)

يملغرب.
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أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد بالخديم عزيز):)711)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

 311 (: سوفاان) بالخديم  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) عزيز  بالخديم  يلساد 

 3 يلبا�سي) تجزئة  (12 يلطابق) (35

برشاد)26111)برشاد يملغرب.

سوفاان) بالخديم  يلساد 

 3 يلبا�سي) تجزئة  (35 عنويفه)ي))

برشاد)26111)برشاد يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) عزيز  بالخديم  يلساد 

 3 يلبا�سي) تجزئة  (12 يلطابق) (35

برشاد)26111)برشاد يملغرب

سوفاان) بالخديم  يلساد 

 3 يلبا�سي) تجزئة  (35 عنويفه)ي))

برشاد)26111)برشاد يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 26 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)36656.

546I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE DOMAINE

BOUBERNOUS SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 ste domaine boubernous sarl au

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي قصر 

يلرحبة يلزآيكات آتب يوفوس 

يلريشادية يلريشادية 52111 

يلريشادية يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

15347

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (23

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 ste (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.domaine boubernous sarl au

غرض يلشركة بإيجاز):)يالستغالل)

يلفالحي.

قصر) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

يوفوس) آتب  يلزآيكات  يلرحبة 

 52111 يلريشادية) يلريشادية 

يلريشادية يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلطابي) علوي  وفاء) يلسادة 

 52111 يلريشادية) عنويفه)ي))

يلريشادية يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلطابي) علوي  وفاء) يلسادة 

 52111 يلريشادية) عنويفه)ي))

يلريشادية يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

تحت) (- يالبتديئاة بالرشادية بتاآيخ)
آقم)-.

547I

cabinet azallad

RUCHE D›EUROPE

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

قفل يلتصفاة

cabinet azallad

 AV(LALLA(YACOUT ، 20000، 56

CASABLANCA MAROC

RUCHE D›EUROPE شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي : آقم173، 

شاآع مرس يلسلطان، يلديآ 

يلباضاء. - 21116 يلديآ يلباضاء 

يملغرب.

قفل يلتصفاة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

.214871

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

2121)تقرآ حل) 11)شتن10) يملؤآخ في)

ذيت) شركة  (RUCHE D’EUROPE

آأس الها) مبلغ  يملحدودة  يملسؤولاة 

مقرها) وعنوين  دآهم  (100.000,00

مرس) شاآع  آقم173،) يإلجت اعي 

 21116 (- يلديآ يلباضاء.) يلسلطان،)

يملغرب فتاجة الج اع) يلديآ يلباضاء)

يلشركاء)على تصفاة يلشركة..

و عين:

و) ح دون  أح د  يلساد)ة))

11)زفقة أكاسااس يلطابق) عنويفه)ي))

يلديآ) (21331 يملعاآيف) (7 يلرقم) (4

يلباضاء)يملغرب ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)

بتاآيخ)11)شتن10)2121)وفي آقم173،)

شاآع مرس يلسلطان،)يلديآ يلباضاء.)

- 21116)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 26 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797713.

548I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

NAP IMPORT
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

 SAFA ACCOUNTING

COMPANY

شاآع يلجيش يمللكي يقامة يي ان 

يلطابق 5 آقم 9 تطوين ، 93111، 

تطوين يملغرب

NAP IMPORT شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة)في طوآ 

يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي طريق 

مرتال قبالة ع اآة يالحباس - 

93111 تطوين يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.5859

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

يملؤآخ في)11)أكتولر)2121)تقرآ حل)

 NAP(شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

 111.111 آأس الها) مبلغ  (IMPORT

دآهم وعنوين مقرها يإلجت اعي طريق)

مرتال قبالة ع اآة يالحباس)-)93111 

تطوين يملغرب فتاجة ل):)يلحل يملبكر)

للشركة.

طريق) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 

مرتال قبالة ع اآة يالحباس)-)93111 

تطوين يملغرب.)

و عين:
يلشعي1ي) يلدين  فوآ  يلساد)ة))

يلكامل و عنويفه)ي))شاآع تل سان آقم)

تطوين يملغرب ك صفي) (93111  22

)ة))للشركة.

يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (

يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 

تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 

يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)

:)طريق مرتال قبالة ع اآة يالحباس

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (15 يالبتديئاة بتطوين بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4445.

549I
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smaticomp

SETTAT CHAWIA GAZ
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،

casablanca maroc

SETTAT CHAWIA GAZ شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 1112 

مفتاح يلخي1 يلطابق 12 يلشقة 4 - 

26111 سطات يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

6757

في) مؤآخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SETTAT CHAWIA GAZ

شريء،) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

تسويق و توزي  يلغاز.

آقم) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

1112)مفتاح يلخي1 يلطابق)12)يلشقة)

4 - 26111)سطات يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: وزير) سعاد  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلسادة سعاد وزير):)1111)بقا ة)

111)دآهم.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلسادة سعاد وزير عنويفه)ي))حي)

 15 يلرقم) آح ة  اللة  زفقة  يلشاخ 

26111)سطات يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلسادة سعاد وزير عنويفه)ي))حي)

 15 يلرقم) آح ة  اللة  زفقة  يلشاخ 

26111)سطات يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة بسطات بتاآيخ)26)أكتولر)

2121)تحت آقم)1341/21.

551I

مقاولة في يلحسابات

 Numidia de Commerce et

Services sarl
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

مقاولة في يلحسابات

32 شاآع مح د يلخامس يلحسا ة 

ص.. ب 334، 32111، يلحسا ة 

يملغرب

 Numidia de Commerce et

Services sarl شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي قرب يملركز 

يلفالحي يمزوآن يلحسا ة - 32111 

يلحسا ة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

3525

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
 Numidia de Commerce et

.Services sarl
غرض يلشركة بإيجاز):)مقهى.

قرب) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
(- يلحسا ة) يمزوآن  يلفالحي  يملركز 

32111)يلحسا ة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)يملغرب سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد عبد يلخالق بخرو):)1.111 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
بخرو) يلخالق  عبد  يلساد 
وع ر) مو�سى  ييت  حي  عنويفه)ي))

يمزوآن)32111)يلحسا ة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
بخرو) يلخالق  عبد  يلساد 
وع ر) مو�سى  ييت  حي  عنويفه)ي))

يمزوآن)32111)يلحسا ة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 26 بتاآيخ) بالحسا ة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)681.
551I

عبد يلعزيز ررشوف

COMPASS RESOURCES
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

عبد يلعزيز ررشوف
ص ب : 86 ، آقم 168 شاآع يلحسن 

يلثاني يمللعب يلبلدي تنجديد 
يلرشادية ، 52611، تنجديد يملغرب
COMPASS RESOURCES شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي ص ب: 

42 قصر ييت عاصم فركلة يلعلاا - 
52112 تنجديد يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
14939

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

يلقافون) إعديد  تم  (2121 ماي) (16

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.COMPASS RESOURCES

يستغالل) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يملعادن

ـ)با  وشريء)يملعادن

ـ)تصدير و يستي1يد يملعادن.

ص ب:) (: يملقر يالجت اعي) عنوين 

(- قصر ييت عاصم فركلة يلعلاا) (42

52112)تنجديد يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

(: يلعزيز) عاد  ررشوف  يلساد 

511)حصة بقا ة)50.000,00)دآهم)

للحصة.

يلساد يوقريتة ح و):)511)حصة)

بقا ة)50.000,00)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلعزيز) عبد  ررشوف  يلساد 

 52112 قصر ييت عاصم) عنويفه)ي))

تنجديد يملغرب.

عنويفه)ي)) ح و  يوقريتة  يلساد 

 41111  951 آقم) عزوزة  تجزئة 

مريكش يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلعزيز) عبد  ررشوف  يلساد 

 52112 قصر ييت عاصم) عنويفه)ي))

تنجديد يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة بالرشادية بتاآيخ)13)يوفاو)

2121)تحت آقم)-.

552I
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CHETTIOUI AHMED

MGHARA TRAV
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي يملسي1ة يلخضريء,م/ي,شاآع 

11,آقم 34 ، 92151، يلقصر يلكبي1 
يملغرب

MGHARA TRAV شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 

يلسالمة 12 آقم 643 مكرآ - 92151 
يلقصر يلكبي1 يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
3143

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يوفاو) (25
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MGHARA TRAV
يالشغال) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلعامة للبناء.
تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلسالمة)12)آقم)643)مكرآ)-)92151 

يلقصر يلكبي1 يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: يلعطاآ) مح د  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) يلعطاآ  مح د  يلساد 
 92151  643 آقم) تجزئة يلسالمة12)

يلقصر يلكبي1 يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يلعطاآ  مح د  يلساد 

 92151  643 آقم) تجزئة يلسالمة12)

لقصر يلكبي1 يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 19 بتاآيخ) يلكبي1  بالقصر  يالبتديئاة 

يولاوز)2121)تحت آقم)223.

553I

EMBEE CONSULTING

AL HAMAMA IMPERNTA

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

توسا  نشاط يلشركة)

EMBEE CONSULTING

 AV(CHAKIB(ARSALANE(N° 67

 TETOUAN، 93000، TETOUAN

maroc

AL HAMAMA IMPERNTA شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يالجت اعي شاآع 

أمزيان إقامة يلبدي  آقم 51 تطوين 

شاآع أمزيان إقامة يلبدي  آقم 51 

تطوين TETOUAN 93111 يملغرب.

توسا  نشاط يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.3166

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

ت ت) (2121 شتن10) (23 في) يملؤآخ 

نشاط) إلى  يلتالاة  يألنشطة  إضافة 

يلشركة يلحالي):

با ) يلى  يلشركة  غرض  ت ديد 

منتجات يملططهريت)

يألسا�سي) يلقافون  يعت اد  تم 

يلجديد للشركة بناء)على تغي1يت يلتي)

طرأت للشركة..

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

أكتولر) (12 يالبتديئاة بتطوين بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4279.

554I

ACCURCONSULTING

JASMINE TOURS
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تفويت حصص

ACCURCONSULTING
 IMM1 APPT 5 3EME(ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS
 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA يملغرب
JASMINE TOURS شركة

 ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي مرآب آقم 
32 وديدية يلوحدة رريبكة - 25111 

رريبكة يملغرب.
تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.6721

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 أكتولر) (22 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
صباآ) زكرياء) )ة)) يلساد) تفويت 
أصل) من  يجت اعاة  حصة  (1.111
)ة)) يلساد) لفائدة  حصة  (1.111
أكتولر) (22 بتاآيخ) يلطال   ياسين 

.2121
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
يالبتديئاة بخريبكة بتاآيخ)26)أكتولر)

2121)تحت آقم)827.
555I

موثق

MASTRE EXPRESS TRANS
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

موثق
119 شاآع تازة حي موالي عبد هللا 

عين يلشق ، 21441، يلديآ يلباضاء 
يملغرب

MASTRE EXPRESS TRANS شركة 
ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي يلديآ 
يلباضاء يقامة يألمان م س 31 

ع اآة 246 آقم 5 - 21221 يلديآ 
يلباضاء يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.11157

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

ت ت) (2115 ماي) (15 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

يلزهر) مهدي  )ة)) يلساد) تفويت 

أصل) من  يجت اعاة  حصة  (551
آشاد) )ة)) 551)حصة لفائدة يلساد)

لح ودي بتاآيخ)15)ماي)2115.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

 26 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

ماي)2115)تحت آقم)11576283.

556I

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

 SIDI AHMED ABERKANE

DE BATIMENT ET TP
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

قفل يلتصفاة

 CABINET COMPTABLE

TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°10 BD(SULTAN(MY

 M›HAMMED HAY EL HASSANI

BERKANE ، 60300، بركان يملغرب

 SIDI AHMED ABERKANE DE

BATIMENT ET TP شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي : 14 زفقة 

عين يلسلطان حي يلعاون - 63311 

بركان يملغرب.

قفل يلتصفاة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

.1855

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تقرآ حل) (2121 ماي) (17 في) يملؤآخ 

 SIDI AHMED ABERKANE DE

ذيت) شركة  (BATIMENT ET TP

آأس الها) مبلغ  يملحدودة  يملسؤولاة 

مقرها) وعنوين  دآهم  (11.111
يإلجت اعي)14)زفقة عين يلسلطان حي)

يلعاون)-)63311)بركان يملغرب فتاجة)

لقفل يلتصفاة.
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و عين:
يلساد)ة))ي انة وعلي و عنويفه)ي))
يلعاون) يلسلطان حي  زفقة عين  (14
)ة)) ك صفي) يملغرب  بركان  (63311

للشركة.
و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)
زفقة) (14 وفي) (2121 ماي) (17 بتاآيخ)
 63311 (- عين يلسلطان حي يلعاون)

بركان يملغرب.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (11 بتاآيخ) ب10كان  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)2121/576.
557I

karama conseil

STE BENKATRAV
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

karama conseil
آقم 33 يلشقة آقم 1 زفقة يسامة 
يبن زيد شاآع يلجيش يمللكي فاس 
آقم 33 يلشقة آقم 1 زفقة يسامة 
يبن زيد شاآع يلجيش يمللكي فاس، 

31111، فاس يملغرب
STE BENKATRAV شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 14 
زفقة 11 يملرجة بلوك ب ي يلطابق 

يلثاني يلشقة آقم 4 فاس - 31111 
فاس يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
69839

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (14
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.BENKATRAV
مقاول) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
ويلبناء/فقل) يملختلفة  يالشغال 

يلبضائ )/يملتاجرة.

 14 آقم) (: عنوين يملقر يالجت اعي)
يلطابق) ي  ب  بلوك  يملرجة  (11 زفقة)
 31111 (- فاس) (4 يلثاني يلشقة آقم)

فاس يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: يلساد بنقاسم عبد يلغني)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 511 (: مح د) بنقاسم  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلغني) عبد  بنقاسم  يلساد 
بلوك) (11 زفقة) (14 آقم) عنويفه)ي))
فاس) (31111 ب حي ويد فاس فاس)

يملغرب.
بنقاسم مح د عنويفه)ي)) يلساد 
ويد) حي  ب  بلوك  (11 زفقة) (14 آقم)

فاس فاس)31111)فاس يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلغني) عبد  بنقاسم  يلساد 
بلوك) (11 زفقة) (14 آقم) عنويفه)ي))
فاس) (31111 ب حي ويد فاس فاس)

يملغرب
بنقاسم مح د عنويفه)ي)) يلساد 
ويد) حي  ب  بلوك  (11 زفقة) (14 آقم)

فاس فاس)31111)فاس يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (14 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4534/2121.
558I

يملركز يلجهوي لالستث اآ لجهة دآعة تافااللت ملحقة)

وآزيزيت

 SOCIETE ANSIF TRAVAUX
SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

يملركز يلجهوي لالستث اآ لجهة دآعة 
تافااللت ملحقة وآزيزيت

شاآع موالي آشاد ع اآة ديدس 
يلطابق يالول وآزيزيت، 45111، 

وآزيزيت يملغرب

 SOCIETE ANSIF TRAVAUX SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي بلوك 3 
زفقة 2 تابوفت ترماكت - 45111 

وآزيزيت يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

11719

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 ماآس) (25

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SOCIETE ANSIF TRAVAUX SARL

*يلبناء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ويالشغال يملختلفة)
*)آرام

*)با  مويد يلبناء)بالتقساط.

 3 بلوك) (: عنوين يملقر يالجت اعي)
 45111 (- ترماكت) تابوفت  (2 زفقة)

وآزيزيت يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 511.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 4.111 (: لحسن) يهرى  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلساد يهرى هشام):)1.111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) لحسن  يهرى  يلساد 

وآزيزيت) (45111 ترماكت) تابوفت 

يملغرب.

عنويفه)ي)) هشام  يهرى  يلساد 

وآزيزيت) (45111 ترماكت) تابوفت 

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) لحسن  يهرى  يلساد 
وآزيزيت) (45111 ترماكت) تابوفت 

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بوآزيزيت بتاآيخ)27)أكتولر)

2121)تحت آقم)-.
559I

SAFAA

SOCIETE CAB TRAD
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

SAFAA
 N°4 AV(ZARQTOUNI(VN ،

46000، SAFI(MAROC
SOCIETE CAB TRAD شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 13 زفقة 
موالي لحسن يلجريفات شقة آقم 
17 يلطابق يالول يسفي - 46111 

يسفي يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
12113

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (14
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SOCIETE CAB TRAD
(: بإيجاز) يلشركة  غرض 

. CONSTRUCTION BÂTIMENT
زفقة) (13 (: عنوين يملقر يالجت اعي)
آقم) شقة  يلجريفات  لحسن  موالي 
 46111 (- يسفي) يالول  يلطابق  (17

يسفي يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
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 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: يلساد مصروبي حسن)
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد مصروبي حسن عنويفه)ي))
92)زفقة يملطاآ حي منى يسفي)46111 

يسفي يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد مصروبي حسن عنويفه)ي))
92)زفقة يملطاآ حي منى يسفي)46111 

يسفي يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
شتن10) (15 بتاآيخ) بآسفي  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)-.

561I

ديوين يلخدمات

FORTRAV.TANGA
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

ديوين يلخدمات
شاآع مح د يلخامس آقم 94 سادي 

قاسم ، 16111، سادي قاسم 
يملغرب

FORTRAV.TANGA شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 
241 يلحي يلصناعي سادي قاسم - 

16111 سادي قاسم يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

28993
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (15
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.FORTRAV.TANGA

با  مويد) (: غرض يلشركة بإيجاز)
يلبناء)بالتقساط.

عنوين يملقر يالجت اعي):)آقم)241 
يلحي يلصناعي سادي قاسم)-)16111 

سادي قاسم يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد بوشتى طافكة):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
511)حصة) (: يلسادة لبنى يلرديد)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) طافكة  بوشتى  يلساد 
يلطالب) بئ1  تكنة  ح و  ييت  دويآ 

16111)سادي قاسم يملغرب.
عنويفه)ي)) يلرديد  لبنى  يلسادة 
1365)سادي قاسم) حي جوهرة آقم)

16111)سادي قاسم يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) طافكة  بوشتى  يلساد 
يلطالب) بئ1  تكنة  ح و  ييت  دويآ 

16111)سادي قاسم يملغرب
عنويفه)ي)) يلرديد  لبنى  يلسادة 
1365)سادي قاسم) حي جوهرة آقم)

16111)سادي قاسم يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 26 يالبتديئاة بسادي قاسم بتاآيخ)

أكتولر)2121)تحت آقم)284.
561I

موثق

 CREATIVE MOROCCO
DECO

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد
تفويت حصص

موثق
طريق تازة ساحة مح د يلسادس 
بلوك ب يلطابق يألول شقة أ 4 ، 

61111، وجدة يملغرب
 CREATIVE MOROCCO DECO

شركة ذيت مسؤولاة محدودة

 ذيت يلشريك يلوحاد

 HAY وعنوين مقرها يإلجت اعي

 SALAM ROUTE AIN SERRAK

 LOT(BELHOUCINE(D3 N°39

 OUJDA - 60000 OUJDA

.MAROC

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.18833

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

ت ت) (2113 ماي) (18 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

 DRISS )ة)) يلساد) تفويت 

حصة يجت اعاة من) (AYYADI 151

)ة)) حصة لفائدة يلساد) (311 أصل)

 18 بتاآيخ) (SOUFIANE ABBAOUI

ماي)2113.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

يلتجاآية بوجدة بتاآيخ)22)ماي)2113 

تحت آقم)1284.

562I

comptacontrole

BIO FRUITS SECS SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

comptacontrole

2 زيوية شاآع فاس و زفقة ويد يلدهب 

يقامة صفاء 1 يلطابق يالول آقم 1 ، 

93121، طنجة يملغرب

BIO FRUITS SECS SARL شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي زيوية 

موالي يوسف و باغوفاس تعاوفاة 

يلفردوس,يلطابق يالول آقم 13 - 

91111 طنجة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

121149

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (14

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 BIO (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.FRUITS SECS SARL
يستي1يد) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

وتصدير منتجات يألغذية يلزآيعاة.
زيوية) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
تعاوفاة) باغوفاس  و  يوسف  موالي 
 -  13 آقم) يالول  يلفردوس,يلطابق 

91111)طنجة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد مح د لفتيت):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
 511 (: يلقا�سي) مح د  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
 3 يلساد مح د لفتيت عنويفه)ي))
شاآع مح د) (8 زفقة يلصناآيت كلم)
يلرلاط) (11111 يلسوي�سي) يلسادس 

يملغرب.
يلساد مح د يلقا�سي عنويفه)ي))

هوالفدي)99135)هوالفدي هوالفدي.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
 3 يلساد مح د لفتيت عنويفه)ي))
شاآع مح د) (8 زفقة يلصناآيت كلم)
يلرلاط) (11111 يلسوي�سي) يلسادس 

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)9295.
563I

RYS CONSULTING

VISUAL COM
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
آف  آأس ال يلشركة

RYS CONSULTING
215 شاآع يبي ديآ يلغفاآي يلطابق 
يلثاني سادي يل10فو�سي ، 21611، 
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يلديآيلباضاء يملغرب
VISUAL COM شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 92 
تجزئة سادي عبد يلرح ان محل 
يلطابق يالآ�سي يلولفة - 21212 

يلديآ يلباضاء يملغرب.
آف  آأس ال يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.153143

يلوحاد يلشريك  قريآ   ب قت�سى 
تم) (2121 دجن10) (11 في) يملؤآخ 
ب بلغ) يلشركة  آأس ال  آف  
أي) دآهم«) (7.111.111« قدآه)
إلى) دآهم«) (3.111.111« من)
طريق) عن  دآهم«) (11.111.111«
يلشركة) ديون  م   مقاصة  إجريء) (:

يملحددة يملقديآ و يملستحقة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 12 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796236.
564I

KARIMI CONSEIL

ASSA KIT
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

KARIMI CONSEIL
19 زفقة جبل هابري يلخاام 2 ، 

81111، يكادير يملغرب
ASSA KIT شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

يالمام يلشافعي آقم 58 حي يلقدس 
يكادير - 81111 يكادير يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
49289

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (17
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 ASSA (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

.KIT
با ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

مختلف يلسل  ويلبضائ .
شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
حي يلقدس) (58 يالمام يلشافعي آقم)

يكادير)-)81111)يكادير يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد مباآك لكتاف):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
حصة) (511 (: يلساد علي لكتاف)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) لكتاف  مباآك  يلساد 
حي) (58 آقم) يلشافعي  يالمام  شاآع 
يلقدس يكادير)81111)يكادير يملغرب.
عنويفه)ي)) لكتاف  علي  يلساد 
حي) (58 آقم) يلشافعي  يالمام  شاآع 
يلقدس يكادير)81111)يكادير يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) لكتاف  مباآك  يلساد 
حي) (58 آقم) يلشافعي  يالمام  شاآع 
يلقدس يكادير)81111)يكادير يملغرب

عنويفه)ي)) لكتاف  علي  يلساد 
حي) (58 آقم) يلشافعي  يالمام  شاآع 
يلقدس يكادير)81111)يكادير يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 بتاآيخ) باكادير  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)116962.

565I

س-يطلس

ALOUANI SUPER MARKET
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

س-يطلس
يلطابق يالول يلحي يالديآي شاآع 

يلطائف آقم 41 ، 23111، بني مالل 
يملغرب

 ALOUANI SUPER MARKET

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي محل آقم 

8 شاآع عبد يلرحام بوعباد يالمل - 

25111 رريبكة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

7315

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (28

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ALOUANI SUPER MARKET
سوق) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

تجاآي.

عنوين يملقر يالجت اعي):)محل آقم)

(- 8)شاآع عبد يلرحام بوعباد يالمل)

25111)رريبكة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 511.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد علويني عبد يلقادآ):)2.511 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

 2.511 (: يونس) علويني  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلقادآ) عبد  علويني  يلساد 

عنويفه)ي))فاال)6)شاآع يلعلويين م ش)

ف)25111)رريبكة يملغرب.

عنويفه)ي)) يونس  علويني  يلساد 

 25111 ف) ش  م  يلعلويين  حي  (16

رريبكة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلقادآ) عبد  علويني  يلساد 

عنويفه)ي))فاال)6)شاآع يلعلويين م ش)

ف)25111)رريبكة يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بخريبكة بتاآيخ)26)أكتولر)

2121)تحت آقم)518.

566I

GHAZIR COMPTA PRO

LAYAL GESTION
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO
 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
LAYAL GESTION شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي فاال مسك 
آقم 24 برستاجاا مريكش - 41111 

مريكش يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
117759

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 يولاوز) (26
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 LAYAL(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.GESTION
مطعم و) (: غرض يلشركة بإيجاز)

با  يملنتجات ويملشرولات يلكحولاة
فاال) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
(- مريكش) برستاجاا  (24 آقم) مسك 

41111)مريكش يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
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(: محتاج) يلرحام  عبد  يلساد 

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.111

للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

محتاج) يلرحام  عبد  يلساد 

مريكش) (11 آقم) أزلي  حي  عنويفه)ي))

41111)مريكش يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

محتاج) يلرحام  عبد  يلساد 

مريكش) (11 آقم) أزلي  حي  عنويفه)ي))

41111)مريكش يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

غشت) (16 بتاآيخ) ب ريكش  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)126814.

567I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

CUNEO SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

حل شركة

 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER(ÉTAGE

 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR(TALIB 44100 ESSAOUIRA

 APPARTEMENT 10 1ER(ÉTAGE

 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR(TALIB 44100 ESSAOUIRA،

44100، ESSAOUIRA(MAROC

CUNEO SARL AU شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد)في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي ملريب 

يملتويجدة بالطابق يلسفلي آقم 

257 تجزئة يلبحي1ة يلشطر يلريب  

يلصويرة. - 44111 يلصويرة يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.4543

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تقرآ حل) 13)ف10يير) يملؤآخ في)
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت)
 CUNEO SARL يلوحاد) يلشريك 
دآهم) (111.111 آأس الها) مبلغ  (AU
ملريب) يإلجت اعي  مقرها  وعنوين 
آقم) يلسفلي  بالطابق  يملتويجدة 
يلريب ) يلشطر  يلبحي1ة  تجزئة  (257
يلصويرة يملغرب) (44111 (- يلصويرة.)
يملادي) إلى وضعه  بالنظر  (: فتاجة ل)

يملتدهوآ من شهر برر.
يالقتصادي) يلوض   في  يلنظر 
يلحالي يلذي أثر عليها بشكل كامل ولم)

تستط  مويجهته.
تلباة) على  يلقدآة  لعدم  فظري 
ج ا  أفويع يلرسوم))يإليجاآ)،)ويملااه)

،)ويلكهرلاء)،)ويملوظفين)،)إلخ).
يملريب) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 
آقم) يلسفلي  بالطابق  يملتويجدة 
يلريب ) يلشطر  يلبحي1ة  تجزئة  (257
يلصويرة.)-)44111)يلصويرة يملغرب.)

و عين:
مصطفى هللا  سعد   يلساد)ة))

 2 صقالاة) تجزئة  (45 عنويفه)ي)) و  (
 44111 يلباضاء) شقة4) (2 طابق)
)ة)) ك صفي) يملغرب  يلصويرة 

للشركة.
وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)
محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 
يلعقود تبلاغ  محل  و   يملخابرة 

)و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)-
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 27 بتاآيخ) بالصويرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)383.
568I

METREK COMPTA PRO

SABDEG TRAVEL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER(ETAGE(N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
 SABDEG TRAVEL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 59 إقامة 

يملولى عبد يلعزيز شاآع يملولى عبد 

تاعزيز آقم 4 - 14111 يلقناطرة 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

62749

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (14

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SABDEG TRAVEL

فقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملستخدمين.

عنوين يملقر يالجت اعي):)59)إقامة)

عبد) يملولى  شاآع  يلعزيز  عبد  يملولى 

يلقناطرة) (14111  -  4 آقم) تاعزيز 

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

511)حصة) يلساد صابر حفاظ):)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

حصة) (511 (: يلساد ديكا سعاد)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) حفاظ  صابر  يلساد 
669)زفقة تيزفيت حي يلتقدم)61811 

تاوآيرت يملغرب.

يلساد ديكا سعاد عنويفه)ي))دويآ)

 14111 يلسفتاة) عامر  لكريناين 

يلقناطرة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) حفاظ  صابر  يلساد 
669)زفقة تيزفيت حي يلتقدم)61811 

تاوآيرت يملغرب.

يلساد ديكا سعاد عنويفه)ي))دويآ)
 14111 يلسفتاة) عامر  لكريناين 

يلقناطرة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 11 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)4942.
569I

AUDEC EXPERTISE

POCOYO TECHNOLOGIES
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard(Zerktouni, ,223
 7éme(étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc
 POCOYO TECHNOLOGIES

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي ديئرة 
يلويدين بلدية أولد حّسون دويآ ديآ 

باقة - 41111 مريكش يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
119223

 13 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 شتن10)
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.POCOYO TECHNOLOGIES
تأجي1) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلسااآيت.
ديئرة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلويدين بلدية أولد حّسون دويآ ديآ)

باقة)-)41111)مريكش يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
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 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 
دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد مهدي جولاان فجاح):)111 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

فجاح) جولاان  مهدي  يلساد 
يلكالومت1) فاس  طريق  عنويفه)ي))
بلدية) (31 فاال) (3 حديقة يلتفاح) (18
دويآ) حسون  والد  ويلقادة  قروية 

يلويدين)41111)مريكش يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
فجاح) جولاان  مهدي  يلساد 
يلكالومت1) فاس  طريق  عنويفه)ي))
بلدية) (31 فاال) (3 حديقة يلتفاح) (18
دويآ) حسون  والد  ويلقادة  قروية 

يلويدين)41111)مريكش يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (17 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128313.
571I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

ANEM MAROC
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI
 av. Abou(Bakr(Arrazi(n°8 ،

90000، Tanger(MAROC
ANEM MAROC شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة)في طوآ 

يلتصفاة)
وعنوين مقرها يإلجت اعي 8، شاآع 

أبو بكر يلريزي - 91111 طنجة 
يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.53269
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تقرآ حل) 17)شتن10) يملؤآخ في)
يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 
آأس الها) مبلغ  (ANEM MAROC
مقرها) وعنوين  دآهم  (111.111
(- شاآع أبو بكر يلريزي) (،8 يإلجت اعي)
91111)طنجة يملغرب فتاجة ل):)عدم)

وجود مباعات.

8،)شاآع) و حدد مقر يلتصفاة ب)
طنجة) (91111 (- يلريزي) بكر  أبو 

يملغرب.)
و عين:

 EDUARDO GASSO يلساد)ة))
 JOAN COLL((و عنويفه)ي(ESTRADA
 N° 41-1° ETG GRANOLLERES
 18411 BARCELONE ESPAGNE

ك صفي))ة))للشركة.
يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (
يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 
تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 
يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)

: 8،)شاآع أبو بكر يلريزي طنجة)
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)9253.

571I

ficotrad(sarl

ZAHIM CAR RENT
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تعاين مسي1 جديد للشركة

ficotrad(sarl
 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
ZAHIM CAR RENT شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي حي ييت 
عبد يلرحام بومالن ديدس تنغي1 - 

45811 تنغي1 يملغرب.
تعاين مسي1 جديد للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.1437

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تم تعاين) 18)غشت) يملؤآخ في)
مسي1 جديد للشركة يلساد)ة))معدى)

عبد يلص د ك سي1 وحاد
تبعا لقبول يستقالة يملسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
غشت) (24 بتاآيخ) بتنغي1  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)758.

572I

عبد يلعزيز ررشوف

MEL SUD EST
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

عبد يلعزيز ررشوف

ص ب : 86 ، آقم 168 شاآع يلحسن 

يلثاني يمللعب يلبلدي تنجديد 

يلرشادية ، 52611، تنجديد يملغرب

MEL SUD EST شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي قصر يكلي 

مالعب - 52612 تنجديد يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

14697

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 ماآس) (21

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 MEL (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SUD EST

ترلاة) (- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلنحل

لت1باة) يلخاصة  يملعديت  با   ـ)

يلنحل

ـ)يلتفاوض.

عنوين يملقر يالجت اعي):)قصر يكلي)

مالعب)-)52612)تنجديد يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: لغري�سي) يلسادة كري ة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلسادة كري ة لغري�سي عنويفه)ي))

 52612  63 آقم) يلن وذجاة  يلقرية 

تنجديد يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلسادة كري ة لغري�سي عنويفه)ي))

 52612  63 آقم) يلن وذجاة  يلقرية 

تنجديد يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 29 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 

ماآس)2121)تحت آقم)-.

573I

MCG

بانس مالينوسكي
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

MCG

 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

بانس مالانوسكي شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

عالل يلفا�سي، يلع اآة 12، يلشقة 

آقم 5، سين - 41111 مريكش 

يملغرب.

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.88133

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

يملؤآخ في)24)شتن10)2119)تم تحويل)

من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 

(،12 يلع اآة) يلفا�سي،) عالل  »شاآع 

يلشقة آقم)5،)سين)-)41111)مريكش)

إلى)»تقاط  شاآع إبن حنبل) يملغرب«)

(- ماها) تجزئو  يلبنين،) أوم  شاآع  و 

41111)مريكش يملغرب«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (31 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2119)تحت آقم)119214.

574I
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MCG

بانس مالينوسكي
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تعاين مسي1 جديد للشركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
بانس مالانوسكي شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي تقاط  

شاآع إبن حنبل و شاآع أوم يلبنين، 
تجزئة ماها - 41111 مريكش 

يملغرب.
تعاين مسي1 جديد للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.88133

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)24)أكتولر)2121)تم تعاين)
يلساد)ة)) للشركة  جديد  مسي1 

مالانوسكي بااآ أآفو ك سي1 آرر
تبعا لقبول يستقالة يملسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
فوف10) (19 بتاآيخ) ب ريكش  يلتجاآية 

2119)تحت آقم)119619.
575I

Cabinet AGBAR

NEIKAM design
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

Cabinet AGBAR
Casablanca .،.، .

NEIKAM design شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 46، شاآع 
يلزآقطوني، يلطابق يلثاني، يلشقة 

آقم 6. - 21111 يلديآ يلباضاء 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
519831

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (15

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.NEIKAM design

غرض يلشركة بإيجاز):)با  وتوزي )

يملالبس ويألكسسويآيت،)ويملنتوجات)

يلجلدية ويلديكوآيت..

عنوين يملقر يالجت اعي):)46،)شاآع)

يلشقة) يلثاني،) يلطابق  يلزآقطوني،)

يلباضاء) يلديآ  (21111  -  .6 آقم)

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلجوطي) يلطاهري  غاثة  يلسادة 

 111 بقا ة) حصة  (1.111 (: حسني)

دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلجوطي) يلطاهري  غاثة  يلسادة 

آسني،) زفقة  (18 عنويفه)ي)) حسني 

 21111 يلسالم.) حي  فوزية،) تجزئة 

يلديآ يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلجوطي) يلطاهري  غاثة  يلسادة 

آسني،) زفقة  (18 عنويفه)ي)) حسني 

 21111 يلسالم) حي  فوزية،) تجزئة 

يلديآ يلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 21 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797136.

576I

redallah sarl

 BOUDERKA PETROLEUM

AND SERVICES
إعالن متعدد يلقريآيت

redallah sarl

2 زفقة سوآيا يلشقة 15 شاآع 

يلحسن يلثاني يملدينة يلجديدة ، 

31111، فاس يملغرب

 BOUDERKA PETROLEUM AND

 SERVICES

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: يلقط  من 

28 يلى 35 تجزئة ح زة بن سودة - 

31111 فاس يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.43115

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)28)دجن10)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

من) يلشركة  آيس ال  من  يلخفض 

1411111دآهم) 4411111دآهم يلى)

في) يلشركة  رساآيت  بامتصاص 

حدود)3111111دآهم

على) ينص  يلذي  (:2 آقم) قريآ 

من) آيس ال  من  يلرف   مايلي:)

8911111دآهم) 1411111دآهم يلى)

ب قاصة يلديون يملت1تبة على يلشركة)

في حدود)7511111دآهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

6:)يلذي ينص على) بند آقم يلبند)

هو) يلحالي  يلشركة  آيس ال  مايلي:)

8911111دآهم

7:)يلذي ينص على) بند آقم يلبند)

مايلي:)عدد حصص آيس ال يلشركة)

هو)89111)حصة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (15 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4574.

577I

comptacontrole

TL BEACH SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

comptacontrole
2 زيوية شاآع فاس و زفقة ويد يلدهب 
يقامة صفاء 1 يلطابق يالول آقم 1 ، 

93121، طنجة يملغرب
TL BEACH SARL AU شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي زيوية 

موالي يوسف و باغوفاس تعاوفاة 
يلفردوس,يلطابق يالول آقم 13 - 

91111 طنجة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
121147

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 غشت) (16
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 TL (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.BEACH SARL AU
مطوآ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاآي.
زيوية) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
تعاوفاة) باغوفاس  و  يوسف  موالي 
 -  13 آقم) يالول  يلفردوس,يلطابق 

91111)طنجة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: يلري�سي) طائ   يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):



عدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121)الجريدة الرسمية   22106

عنويفه)ي)) يلري�سي  طائ   يلساد 
تجزئة يالمي1ة شاآع عالل بن عبد هللا)

آقم)137 93112)فنادق يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) يلري�سي  طائ   يلساد 
تجزئة يالمي1ة شاآع عالل بن عبد هللا)

آقم)137 93112)فنادق يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)9294.
578I

fiduas

DIALTEX
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

fiduas
 bd gran ceinture hay 54
 mohammadi ، 20570،

casablanca maroc
DIALTEX شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة)في طوآ يلتصفاة)
وعنوين مقرها يإلجت اعي عين 
يلشافا 2 زفقة 51 آقم 284 حي 
يلفرح - 21111 يلديآ يلباضاء 

يملغرب.
حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.69699

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تقرآ حل) 17)شتن10) يملؤآخ في)
يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 
 113.411 آأس الها) مبلغ  (DIALTEX
دآهم وعنوين مقرها يإلجت اعي عين)
يلشافا)2)زفقة)51)آقم)284)حي يلفرح)
- 21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب فتاجة)

ل):)تصفاة يلشركة.
عين) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 
يلشافا)2)زفقة)51)آقم)284)حي يلفرح)

- 21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.)
و عين:

و) يبريش  فاط ة  يلساد)ة))
عنويفه)ي))حي يلفرح زفقة)51)آقم271 
يلباضاء) يلديآ  يلباضاء) يلديآ  (2111

ك صفي))ة))للشركة.

يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (

يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 

تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 

يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)

- :

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797449.

579I

AMAFIDUS

TRANS ROCHDANE SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

AMAFIDUS

148 يلكناني يملح دية ، 21651، 

يملح دية يملغرب

TRANS ROCHDANE SARL شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة)في طوآ 

يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي 274 

يلحي يملح دي عين تكي يملح دية - 

21681 يملح دية يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.11321

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تقرآ حل) (2114 ماي) (21 في) يملؤآخ 

يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 

مبلغ) (TRANS ROCHDANE SARL

وعنوين) دآهم  (111.111 آأس الها)

مقرها يإلجت اعي)274)يلحي يملح دي)

عين تكي يملح دية)-)21681)يملح دية)

يملغرب فتاجة ل):)يملنافسه.

و حدد مقر يلتصفاة ب)274)يلحي)

يملح دي عين تكي يملح دية)-)21681 

يملح دية يملغرب.)

و عين:

يلساد)ة))مريد آشدين و عنويفه)ي))

دويآ زويغات آقم)8)يملح دية)21651 

)ة)) ك صفي) يملغرب  يملح دية 

للشركة.

وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)

محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 

و) يلعقود  تبلاغ  محل  و  يملخابرة 

يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)-

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة بالجديدة بتاآيخ)18)يوفاو)

2114)تحت آقم)832.

581I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

BLUE LIONS
إعالن متعدد يلقريآيت

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 45

20000، Casablanca(Maroc

BLUE LIONS »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: زيوية 

شاآع توفاق يلحكام وفجاب 

محفوظ يلطابق يلسادس - - يلديآ 

يلباضاء يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.313811

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)15)غشت)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  (:1 آقم) قريآ 

من) شركة  في  أسهم  (11 با ) مايلي:)

لشركة) يلدين  فاصر  زكريا  يلساد 

،)وهي شركة مبسطة) (BLUE LIONS

ب وجب حقوق فرنساة)،)ويق  مقرها)

19)شاآع) (، يلرئي�سي في فرنسا باآيس)

في) ومسجلة  (75116 بريسبوآغ) دي 

آقم) تحت  باآيس  يلتجاآي  يلسجل 

797.517.836

قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)

يجت اع ج ا  أقسام يلشركة في يد)

مساهم ويحد وأشاآ إلى أن يلشركة)

أصبحت يبن شركة ذيت مسؤولاة)

محدودة ملساهم ويحد

على) ينص  يلذي  (:3 آقم) قريآ 

مايلي:)إعادة صااغة يلنظام يألسا�سي)

للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)
يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
1

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 17 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)795664.
581I

CKE CONSULTING

EYAK Group
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

CKE CONSULTING
 BD(ZERKTOUNI, RES ,21

 ALBORJ 6EME(ETAGE
 CASABLANCA ، 20560،

CASABLANCA MAROC
EYAK Group شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 32 زفقة 
يلبنفسج يقامة زيتوفة طابق 2 آقم 
21 يلديآ يلباضاء - 21116 يلديآ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

512337
في) مؤآخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 يولاوز) (13
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 EYAK (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

.Group
يلحصول) (: غرض يلشركة بإيجاز)
على حصة بأي شكل من يألشكال وال)
سا ا عن طريق يالكتتاب أو يالست1ديد)
يلقابلة) يملالاة  يألوآيق  لج ا  
أو) يلسنديت  أو  يألسهم  أو  للتحويل 
يألوآيق يملالاة يملدآجة أو غي1 يملدآجة)
في أي شركة صناعاة أو شركة تجاآية)
مسجلة أو سيتم تشكالها بأي شكل)
كافت تجاآية أو) ،)سويء) من يألشكال)

مالاة أو زآيعاة أو عقاآية أو غي1ها.
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زفقة) (32 (: عنوين يملقر يالجت اعي)
آقم) (2 يلبنفسج يقامة زيتوفة طابق)
يلديآ) (21116 (- يلباضاء) يلديآ  (21

يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: يلويدي) يوسف  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
يلخرساني) يلحكام  عبد  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (511  :

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلويدي عنويفه)ي)) يلساد يوسف 
يقامة يلبشي1 م س)5)شقة)7)طابق)1 
حي يلفتح)3)عين يلشق)21111)يلديآ)

يلباضاء)يملغرب.
يلخرساني) يلحكام  عبد  يلساد 
 1 ش) (1 زفقة ملوية ط) (1 عنويفه)ي))

21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلويدي عنويفه)ي)) يلساد يوسف 
يقامة يلبشي1 م س)5)شقة)7)طابق)1 
حي يلفتح)3)عين يلشق)21111)يلديآ)

يلباضاء)يملغرب
يلخرساني) يلحكام  عبد  يلساد 
 1 ش) (1 زفقة ملوية ط) (1 عنويفه)ي))

21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 12 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

غشت)2121)تحت آقم)27966.
582I

ECOCOMPTA

OLIVRAISON
إعالن متعدد يلقريآيت

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:21291
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
 OLIVRAISON

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: 57 شاآع 

جنين حي يلقدس سادي يل10فو�سي - 

21611 يلديآيلباضاء يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.443143

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)15)أكتولر)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

عبديلرح ان) يوعنطر  يلساد  فوت 

يلساد) يلى  إجت اعاة  حصة  (511

يوعنطر يلحسين)

قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)

يستقالة يلساد يوعنطر عبديلرح ان)

من مهامه ك سي1

قريآ آقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

ذيت) شركة  من  يلشركة  تحويل 

يلى شركة ذيت) يملسؤولاة يملحدودة 

يلشريك) ذيت  يملحدودة  يملسؤولاة 

يلوحاد

قريآ آقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)

تحاين يلنظام يالسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

1

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 26 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797666.

583I

مكتب يملحاسبة

AMINA RAMI TRANS
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

مكتب يملحاسبة

شاآع أبي يلحسن يلشادلي يقامة 

شبوط آقم 14 ، 91111، طنجة 

يملغرب

AMINA RAMI TRANS شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

)في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي برج 
بوطاب ع اآة ه2 آقم 8 مركب باتي 

- 91151 أصالة يملغرب.
حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.873

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
2121)تقرآ حل) 16)شتن10) يملؤآخ في)
يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 
مبلغ) (AMINA RAMI TRANS
وعنوين) دآهم  (111.111 آأس الها)
مقرها يإلجت اعي برج بوطاب ع اآة)
 91151 (- باتي) مركب  (8 آقم) ه2)
أصالة يملغرب فتاجة ل):)قريآ يلشريك)

يلوحاد.
برج) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 
8)مركب باتي) بوطاب ع اآة ه2)آقم)

- 91151)أصالة يملغرب.)
و عين:

و) يزعاط  زكرياء) يلساد)ة))
 21 ع اآة) زيز  ويد  زفقة  عنويفه)ي))
يملغرب) طنجة  (91111 كاسطاا)

ك صفي))ة))للشركة.
يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (
يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 
تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 
يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)
:)برج بوطاب ع اآة ه2)آقم)8)مركب)

باتي
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
شتن10) (27 بتاآيخ) يالبتديئاة باصالة 

2121)تحت آقم)191.
584I

FIDUTRACO CONSULTING

CAFE MOIZ
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
CAFE MOIZ شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة)في طوآ يلتصفاة)
وعنوين مقرها يإلجت اعي 31 
زفقة في1دي طابق 1 شقة 2 - - 

يلديآيلباضاء يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.439193
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تقرآ حل) 31)غشت) يملؤآخ في)
يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 
آأس الها) مبلغ  (CAFE MOIZ
مقرها) وعنوين  دآهم  (111.111
طابق) في1دي  زفقة  (31 يإلجت اعي)
يملغرب) يلديآيلباضاء) (- (- (2 شقة) (1

فتاجة ل):)عدم مردودية نشاطها.
 31 ب) يلتصفاة  مقر  حدد  و 
 -  -  2 شقة) (1 طابق) في1دي  زفقة 

يلديآيلباضاء)يملغرب.)
و عين:

يلساد)ة))سعاد فجري و عنويفه)ي))
 -  2 شقة) (1 طابق) في1دي  زفقة  (31
)ة)) ك صفي) يملغرب  يلديآيلباضاء)

للشركة.
يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (
يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 
تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 
يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)

- :
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 29 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

شتن10)2121)تحت آقم)794522.

585I

SCNA AZROU

SCNA AZROU
إعالن متعدد يلقريآيت

SCNA AZROU
مكناس ، 11111، مكناس يملغرب
SCNA AZROU »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة«
وعنوين مقرها يالجت اعي: يلشقة 

11، يلطابق يلثاني، ع اآة 12، شاآع 
يلقناطرة، م.ج - - مكناس يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.53739
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)26)أكتولر)2121)تم يتخاذ)

يلقريآيت يلتالاة:)
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يلذي ينص على) قريآ آقم ويحد:)

عبد) لفائدة  1111حصة  با ) مايلي:)

 511 لغري�سي،) حسان  و  يلرحام 

و تحويل يلشكل) حصة لكل شريك،)

يلقافوني للشركة يلى ش.م.م)

يلذي ينص على) يثنان:) قريآ آقم 

يلرحام) عبد  يلساد  قبول  مايلي:)

لغري�سي و حسان لغري�سي مساي1ين)

يملسي1) يستقالة  و  (، جدد) شركاء) و 

يلسابق)

يلذي ينص على) (: قريآ آقم ثالثة)

لاصبح) يلشركة  نشاط  تغاي1  مايلي:)

يالنعاش) يالشغال يملختلفة و يلبناء،)

يلعقاآي،)با  مويد يلبناء)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)15-6-2:)يلذي ينص على)

يالشغال) (: يلشركة) -2هدف  مايلي:)

يملختلفة و يلبناء،)يالنعاش يلعقاآي،)

(: 6--آأس ال يلشركة) با  مويد يلبناء)

دآهم) (111111.11 آأس ال يلشركة)

حصة يجت اعاة) (1111 مقس ة يلى)

-تساي1) (-15 حصة لكل شريك) (511

يلشركة):)تسي1 يلشركة من طرف عبد)

ج ا ) (، لغري�سي) حسان  و  يلرحام 

طرف) من  توق   يلشركة  معامالت 

يحد يملسي1يين

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (27 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4634.

586I

FIDORO MULTI-SERVICES

TIRESPOST
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC

TIRESPOST شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي 

يملطاآ، شاآع أدآيآسطوف، آقم 11، 

يلديرلة. - 73111 يلديرلة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

19539

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (15

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.TIRESPOST

يإلفتاج) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلس عي يلبصري،)ردمات يالتصال،)

ردمات مختلفة..

حي) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يملطاآ،)شاآع أدآيآسطوف،)آقم)11،)

يلديرلة.)-)73111)يلديرلة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد بهان مح د يلشاخ):)1.111 

حصة بقا ة)100,00)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلشاخ) مح د  بهان  يلساد 

يلديرلة) (73111 يلديرلة) عنويفه)ي))

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلشاخ) مح د  بهان  يلساد 

يلديرلة) (73111 يلديرلة) عنويفه)ي))

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 13 بتاآيخ) يلدهب  بويدي  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)1657.

587I

PRACOFOR SARL

SANITAIRE LAMNAOUAR

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

قفل يلتصفاة

PRACOFOR SARL

31 ، شاآع يلقدس ، 61111، وجدة 

يملغرب

SANITAIRE LAMNAOUAR شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي : حي 

يلقدس تجزئة بنقاشوآ زفقة حولة 

آقم 47 - 61111 وجدة يمل لكة 

يملغرلاة.

قفل يلتصفاة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

.16899

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تقرآ) (2121 أكتولر) (11 في) يملؤآخ 

 SANITAIRE LAMNAOUAR حل)

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة مبلغ)

وعنوين) دآهم  (111.111 آأس الها)

مقرها يإلجت اعي حي يلقدس تجزئة)

 -  47 آقم) حولة  زفقة  بنقاشوآ 

61111)وجدة يمل لكة يملغرلاة فتاجة)

الإلغالق يلنهائي و تصفاة يلشركة

يلتجاآي) يلسجل  من  يلتشطاب 

آقم)16899.

و عين:

و) فويري  فاتحة  يلساد)ة))

عنويفه)ي))حي يلقدس تجزئة بنقاشوآ)

وجدة) (61111  47 آقم) حولة  زفقة 

يمل لكة يملغرلاة ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)

حي) وفي  (2121 أكتولر) (11 بتاآيخ)

بنقاشوآ زفقة حولة) يلقدس تجزئة 

يمل لكة) وجدة  (61111  -  47 آقم)

يملغرلاة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (25 بتاآيخ) بوجدة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3647.

588I

KARIMI CONSEIL

 GROSSISTE NEGOCE ET
DISTRIBUTION
إعالن متعدد يلقريآيت

KARIMI CONSEIL
19 زفقة جبل هابري يلخاام 2 ، 

81111، يكادير يملغرب
 GROSSISTE NEGOCE ET

DISTRIBUTION »شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد«
وعنوين مقرها يالجت اعي: بلوك د3 
آقم 23 شقة آقم 5 حي يلديرلة 

يكادير - 81111 يكادير يملغرب.
»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 
.39845

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)28)شتن10)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)
قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
يلساد) طرف  من  حصص  تفويت 
1111)حصة) معاد بنل علم وعددها)
لفائدة) للحصة  دآهم  (111 بقا ة)

يلساد موالي مني1 ييت يلن ر.
قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)
قبول يستقالة يلساد معاد بنل علم)
يلساد) وتعاين  يلشركة  تساي1  من 
يلن ر مساي1 جديد) ييت  مني1  موالي 

ووحاد للشركة ملدة غي1 محدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
ينص) يلذي  و7:) (6 آقم) بند 
يلشركة) آأس ال  قا ة  مايلي:) على 
 1111 ل) مقسم  دآهم  (111111
للحصة) دآهم  (111 بقا ة) حصة 
فقًدي) ومدفوع  بالكامل  مكتتب 
يلساد) يلوحاد  للشريك  ومخصص 

موالي مني1 ييت يلن ر.)
بند آقم)43:)يلذي ينص على مايلي:)
تعاين يلساد موالي مني1 ييت يلن ر)

مساي1 للشركة ملدة غي1 محدودة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (27 بتاآيخ) باكادير  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)116979.
589I



22109 الجريدة الرسميةعدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121) 

يألستاذ مح د يلحديد محام

 MIXTA AFRICA

STRUCTURAL SYSTEMS
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

يألستاذ مح د يلحديد محام

شاآع يالمام يلغزيلي يلطابق 11 آقم 

-1ي ، 91111، طنجة يملغرب

 MIXTA AFRICA STRUCTURAL

SYSTEMS شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي زيوية 

شاآع عبد هللا كنون و زفقة يبي جرير 

ط10ي تسنام بالزي ع اآة أ يلطابق 2 - 

91111 طنجة يملغرب.

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.27135

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

يملؤآخ في)15)يولاوز)2121)تم تحويل)

من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
زفقة) و  »زيوية شاآع عبد هللا كنون 

يبي جرير ط10ي تسنام بالزي ع اآة أ)

طنجة يملغرب«) (91111  -  2 يلطابق)

منطقة) يلبحريويين  »ج اعة  إلى)

آقم) ع اآة  تطوين  طريق  صناعاة 

 -  11 يلشقة) طابق يألآ�سي آقم  (29

91111)طنجة يملغرب«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (25 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)247165.

591I

يألستاذ مح د يلحديد محام

MIXARM
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

يألستاذ مح د يلحديد محام

شاآع يالمام يلغزيلي يلطابق 11 آقم 

-1ي ، 91111، طنجة يملغرب

MIXARM شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 157, شاآع 

يلقدس تجزئة يملجد يلطابق 1 شقة 

6 - 91111 طنجة يملغرب.

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.92419

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

يملؤآخ في)15)يولاوز)2121)تم تحويل)

من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 

يملجد) تجزئة  يلقدس  شاآع  (,157«

طنجة) (91111  -  6 شقة) (1 يلطابق)

يلبحريويين) »ج اعة  إلى) يملغرب«)

منطقة صناعاة طريق تطوين ع اآة)
أ طابق يألآ�سي آقم يلشقة) (29 آقم)

11 - 91111)طنجة يملغرب«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (25 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)247166.

591I

FIDUGRA

AL BASSAR IMMO
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FIDUGRA

شاآع مح د يلخامس ع اآة يمناآ 
آقم 24 يلطابق يلثالث يفزكان ، 

86151، يكادير يملغرب

AL BASSAR IMMO شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي محل 
آقم 11 فوفتي يلعلاا 88 بنسركاو - 

81114 يكادير يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

49293

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (12

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 AL (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.BASSAR IMMO
غرض يلشركة بإيجاز):)1))يلت1ويج)

يلعقاآي.
2))يع ال يلبناء.

3))زررفة و تزيين يلشقق.
محل) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
(- بنسركاو) (88 فوفتي يلعلاا) (11 آقم)

81114)يكادير يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
(: يلعلام) عبد  عدآيوي  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.111

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلعلام) عبد  عدآيوي  يلساد 
يلعلاا) فوفتي  (838 آقم) عنويفه)ي))

بنسركاو)81114)يكادير يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلعلام) عبد  عدآيوي  يلساد 
يلعلاا) فوفتي  (838 آقم) عنويفه)ي))

بنسركاو)81114)يكادير يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 بتاآيخ) باكادير  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)116964.
592I

FIDUSCAL

 AG« أ جي اكسبيرتيز
«EXPERTISE

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
 »AG EXPERTISE« أ جي يكسبي1تيز

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 
134 شاآع ت اآة تجزئة عين يلشق 
بلوك 13 بقعة 67 يلطابق يلتاني 

عين يلشق - 21541 يلديآ يلباضاء 
يملغرب.

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.465165
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)14)أكتولر)2121)تم تحويل)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
عين) تجزئة  ت اآة  شاآع  (134 »آقم)
يلطابق) (67 بقعة) (13 بلوك) يلشق 
يلديآ) (21541 (- يلشق) عين  يلتاني 
ويد) »شاآع  إلى) يملغرب«) يلباضاء)
آقم) (51 ملوية تجزئة سلوين ع اآة)
5)يلطابق يألول يللفة)-)21211)يلديآ)

يلباضاء)يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 27 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797867.
593I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

Sté ETOILE GNOUR CAR
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

Sté ETOILE GNOUR CAR شركة 
ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي ع اآة د، 
محل 1، 4س، يلبستان، ويسالن - 

51181 مكناس يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

54515
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (31
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
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ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 Sté (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ETOILE GNOUR CAR
كريء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلسااآيت بدون سائق.
عنوين يملقر يالجت اعي):)ع اآة د،)
(- ويسالن) يلبستان،) 4س،) (،1 محل)

51181)مكناس يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 511.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 451 (: يلساد فوآ يلدين يلغزيال)

حصة بقا ة)1.111)دآهم للحصة.
يلساد يلحسين عزيزي):)51)حصة)

بقا ة)1.111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلغزيال) يلدين  فوآ  يلساد 
عنويفه)ي))14،)زفقة آومان،)ع اآة9،)

13311)سان ماآتان دو كرو فرنسا.
يلساد يلحسين عزيزي عنويفه)ي))
ويسالن) (،8 آقم) أو،) ع اآة  يملجد9،)

51181)مكناس يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلسادة غزالن يملريض عنويفه)ي))
يلقدس،) حي  عائشة،) تجزئة  آقم2،)

ويسالن)51181)مكناس يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (22 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4557.
594I

FIDUSCAL

Dimaplast ديمابالست
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

مالءمة يلنظام يألسا�سي للشركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
دي ابالست Dimaplast »شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: 21، 

طريق بافوين، عين يلسب  - 21581 

يلديآيلباضاء يملغرب.

»مالءمة يلنظام يألسا�سي للشركة«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.31727

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)24)دجن10)2121

يألسا�سي) يلنظام  مالءمة  تقرآ 

للشركة م  مقتضاات يلقافون:)•)

3455)حصة من) يإلشهاد على توزي )

يلسادة) وآثة  بين  يلشركة  حصص 

 MEKOUAR Fatima فاط ة) مكويآ 

بتاآيخ) حدثت  يلتي  وفاتها  بسبب 

25/19/2121

لذلك) فتاجة  تعديل  (•

من يلقويفين) (7 و) (6 صااغة يملادتين)

يألساساة،

يلقويفين) صااغة  إعادة  (•

يألساساة للشركة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

 19 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

ف10يير)2121)تحت آقم)764719.

595I

DAKHLA SOUTH ASSISTANCE

 DAKHLA SOUTH
ASSISTANCE

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

DAKHLA SOUTH ASSISTANCE

حي يلسالم زفقة 55 آقم 1616 ، 

7311، يلديرلة يملغرب

 DAKHLA SOUTH ASSISTANCE

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي يلسالم 
زفقة 55 آقم 1616 - 73111 

يلديرلة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

18515

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يوفاو) (18
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
. DAKHLA SOUTH ASSISTANCE

ماكافاكي) (: غرض يلشركة بإيجاز)
مصلح يستكشاف يألرطاء)وإصالحها

يغاثة يملركبات
تحصال يلديون

يلنقل للغي1
غااآ) قط   ج ا   ولا   شريء)

يملركبات يلجديدة أو يملستع لة
توآيد يلوقود لل ركبات ويملولديت)

ومضخات
توآيد قط  غااآ

أع ال يلتجديد ويلصاافة
ويألمن) يملريقبة  ردمات  تنفاذ 

وفظافة يملبنى
يقتناء)،)معديت)،)تأجي1)،)تشغال)

،)موق )،)إديآة ج ا  يملركبات
توآيد وصاافة معديت يملركبات)/)

يلسااآيت.)يلوساط بين يملهناين
راصة يلقوى يلعاملة

يلتجاآية) يملعاآض  تنظام 
من) ويملعاآض  ويلندويت  ويألحديث 

أجل يلت1ويج ويلتسويق.
يملكتباة) ويملعديت  يألثاث  تزويد 
ومعديت) يالستهالكاة  يملويد  وتوآيد 

تكنولوجاا يملعلومات
ج ا ) وصاافة  وردمة  إصالح 
وتكنولوجاا) يملكتباة  يملعديت  أفويع 

يملعلومات وأثاث يملكاتب يلفني
وراصة) يملهناين  بين  يلوساط 

يلقوى يلعاملة..
حي) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلسالم زفقة)55)آقم)1616 - 73111 

يلديرلة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

يلشايب) يلعزيز  عبد  يلساد 
آقم) (55 زفقة) يلسالم  حي  عنويفه)ي))

16 73111)يلديرلة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلشايب) يلعزيز  عبد  يلساد 
آقم) (55 زفقة) يلسالم  حي  عنويفه)ي))

16 73111)يلديرلة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 18 بتاآيخ) يلدهب  بويدي  يالبتديئاة 

يوفاو)2121)تحت آقم)-.
596I

comptacontrole

CITY PROM
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تعاين م ثل قافوني للشركة

comptacontrole
2 زيوية شاآع فاس و زفقة ويد يلدهب 
يقامة صفاء 1 يلطابق يالول آقم 1 ، 

93121، طنجة يملغرب
CITY PROM »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة«
وعنوين مقرها يالجت اعي: كم 11 
زيوية طريق يلرلاط و طريق يملطاآ 
بورالف كزفاية - - طنجة يملغرب.

»تعاين م ثل قافوني للشركة«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.61469
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
وتبعا) (2121 أكتولر) (15 في) يملؤآخ 
تعاين) تقرآ  جدد  لتعاين مسي1)ين))

يمل ثل)ين))يلقافوني)ين):)
-)يدآو يلبقالي رالد

-)يلخااطي يسامة
ذيت) شركة  بروم  ساتي  (- (
مقرها) يلكائن  يملحدودة  يملسؤولاة 
طريق) زيوية  (11 كم) ب:) يإلجت اعي 
يلرلاط و طريق يملطاآ بورالف كزفاية)

91111)طنجة يملغرب
عند) يلتجاآي  يلسجل  آقم 

يالقتضاء:)61469
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باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (27 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)9315.
597I

universal gestion

 ACHIRAA AL AHMAR
IMPORT&EXPORT

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

universal gestion
يقامة يبن عطاة يلطابق يلثاني آقم 
7 جليز مريكش ، 41111، مريكش 

يملغرب
 ACHIRAA AL AHMAR

IMPORT&EXPORT شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 
تادلي آحال آقم 214 يالمتديد 

مريكش - 41111 مريكش يملغرب 
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

119555
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (14
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
 ACHIRAA AL AHMAR  :

.IMPORT&EXPORT
غرض يلشركة بإيجاز):)*)يستي1يد)

وتصدير
*)صناعة و توزي  زيوت يلتشحام)
يلسااآيت) لصناعة  يملضافة  ويملويد 

ويبلة.
تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
تادلي آحال آقم)214)يالمتديد مريكش)

- 41111)مريكش يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد مح د عبد يلعزيز يعقوب)

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (511  :

للحصة.

 511 (: يلعبا�سي) عبد هللا  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد مح د عبد يلعزيز يعقوب)

يلرياض) (11461 يلرياض) عنويفه)ي))

يمل لكة يلعرلاة يلسعودية..

يلساد عبد هللا يلعبا�سي عنويفه)ي))

مبنى)21)يلشقة)2)مرجان11 51111 

مكناس يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد مح د عبد يلعزيز يعقوب)

يلرياض) (11461 يلرياض) عنويفه)ي))

يمل لكة يلعرلاة يلسعودية.

يلساد عبد هللا يلعبا�سي عنويفه)ي))

مبنى)21)يلشقة)2)مرجان11 51111 

مكناس يملغرب)

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (18 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128628.

598I

jilovta sarl

اكسا سكرتي
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

يكسا سكرتي شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 2 زفقة 

يح د دفدين وجدة - 61111 وجدة 

يملغرب 

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

38279

 29 في  مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 

يلقافون  إعديد  تم   2121 يولاوز 

يملسؤولاة  ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

يكسا) (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

سكرتي.

غرض يلشركة بإيجاز):)أمن يملباني)

يلعامة أو يلخاصة.

زفقة) (2 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

وجدة) (61111 (- يح د دفدين وجدة)

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (511 (: يلساد مري ج ال)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

 511 (: يوسف) شهابة  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) ج ال  مري  يلساد 

 rue schweitzer hem  211/33

france 61111)وجدة يملغرب.

عنويفه)ي)) يوسف  شهابة  يلساد 

 61111 دآيوش) (1 يلغربي) حي يالمل 

وجدة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) ج ال  مري  يلساد 

 rue schweitzer hem  211/33

france 61111)وجدة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (22 بتاآيخ) بوجدة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3639.

599I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 INSTUTUT SUPERIEUR
 D’INGENIERIE ET DES
AFFAIRES PRIVE-ISGA

 يملعهد يلعالي للهندسة ويألع ال
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES
185 شاآع زآقطوني يقامة 

يلزآقطوني يلطابق يلسادس ، 
21111، يلديآ يلباضاء يملغرب
 INSTUTUT SUPERIEUR

 D’INGENIERIE ET DES AFFAIRES
PRIVE-ISGA يملعهد يلعالي للهندسة 

ويألع ال شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 8 زفقة 
ماآتانز بيشوآ-ويزيس - 21111 

يلديآيلباضاء يملغرب.
تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.36491

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 شتن10) (21 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
أمين) س ي1  )ة)) يلساد) تفويت 
ديوآي)31)حصة يجت اعاة من أصل)
مح د) )ة)) حصة لفائدة يلساد) (31

ديوآي بتاآيخ)21)شتن10)2121.
 31 زينب بريدة) )ة)) تفويت يلساد)
حصة يجت اعاة من أصل)31)حصة)
ديوآي) مح د  )ة)) يلساد) لفائدة 

بتاآيخ)21)شتن10)2121.
ياسين ديوآي) )ة)) تفويت يلساد)
 271 حصة يجت اعاة من أصل) (45
مح د) )ة)) يلساد) لفائدة  حصة 

ديوآي بتاآيخ)21)شتن10)2121.
ديوآي) كنزة  )ة)) يلساد) تفويت 
 271 حصة يجت اعاة من أصل) (45
مح د) )ة)) يلساد) لفائدة  حصة 

ديوآي بتاآيخ)21)شتن10)2121.
)ة))صوفاا ديوآي) تفويت يلساد)
 271 حصة يجت اعاة من أصل) (45
مح د) )ة)) يلساد) لفائدة  حصة 

ديوآي بتاآيخ)21)شتن10)2121.
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باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797453.
611I

ZHAR AHMED

HACHAMIPROMO
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تحويل يلشكل يلقافوني للشركة

ZHAR AHMED
 HAY(QODS(BENSOUDA ، 11

30030، FES(MAROC
HACHAMIPROMO شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
و عنوين مقرها يالجت اعي يلقطعة 

آقم 415 تجزئة يملنتزه 3 طريق 
مكناس - 31191 فاس.

تحويل يلشكل يلقافوني للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.51575
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)19)غشت)2121)تم تحويل)
يلشكل يلقافوني للشركة من)»شركة)
ذيت يملسؤولاة يملحدودة«)إلى)»شركة)
ذيت مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك)

يلوحاد«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (17 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4443/2121.
611I

ZHAR AHMED

HACHAMIPROMO
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

ZHAR AHMED
 HAY(QODS(BENSOUDA ، 11

30030، FES(MAROC
HACHAMIPROMO شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي يلقطعة 
آقم 415 تجزئة يملنتزه 3 طريق 
مكناس - 31131 فاس يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.51575

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 غشت) (19 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
تفويت يلساد))ة))عبد هللا هشامي)
311)حصة يجت اعاة من أصل)311 
مح د) )ة)) يلساد) لفائدة  حصة 

هشامي بتاآيخ)31)غشت)2121.
يلغني) عبد  )ة)) يلساد) تفويت 
من) يجت اعاة  حصة  (411 هشامي)
)ة)) حصة لفائدة يلساد) (411 أصل)
غشت) (31 بتاآيخ) هشامي  مح د 

.2121
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (17 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4443/2121.

612I

FIDUSCAL

BO YI بويي
إعالن متعدد يلقريآيت

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
بويي BO YI »شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة ذيت يلشريك يلوحاد«
وعنوين مقرها يالجت اعي: شاآع 

يلروديني 13 يلزفقة أح د يملجاتي 
يلتجزئة ياللب يلطابق يألول آقم 

8 معاآيف يلديآ يلباضاء - 21111 
يلديآ يلباضاء يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.514671
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)14)أكتولر)2121
تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

يلحصص:) تفويت  آقم  قريآ 
 YAO يلساد) يلذي ينص على مايلي:)
حصة) (211 يفوت) (JIANZHONG
لفائدة) دلك  دآهم  (111.11 بقا ة)
يلساد) (-- (CHEN TIANYI يلساد)
 211 يفوت) (YAO JIANZHONG
دلك) دآهم  (111.11 بقا ة) حصة 

 YAO XIAOFEI(لفائدة يلساد

يملال) آأس  تخصاص  آقم  قريآ 
قرآ) يلذي ينص على مايلي:) يلجديد:)

(، مسي1يها) يقت1يح  على  بناًء) يلج   

في) أدفاه  يملحددة  يلحصص  حجز 

 YAO....611(يملقت1حات يلتالاة:)-سهم

-)سهم211....  يلساد) (JIANZHONG

 211 يلساد) (-.YAO XIAOFEI

يلساد أو ما) (-CHEN TIANYI سهم)

مج وعه...)..)1111)سهم)

قريآ آقم تعاين مسي1ين مشاآكين)

جديدين:)يلذي ينص على مايلي:)عين)

 YAO JIANZHONG يلساد) يلج   

ويلساد) (YAO XIAOFEI ويلساد)

مديرين) بصفتهم  (CHEN TIANYI

مشاآكين للشركة لفت1ة غي1 محدودة.)

يعلن يملديرون يلجدد أنهم على دآيية)

بأصول ويلتزيمات يلشركة يملذكوآة

يلذي) قريآ آقم صالحاات يإلديآة:)

ينص على مايلي:)تت ت  يإلديآة بأوس )
دون) (، ويلتصرف) يإلديآة  صالحاات 
باسم) للتصرف  (، تحفظ) أو  قاود 

يتعلق) فا ا  عنها  وفاابة  يلشركة 

ج ا ) في  (، يلثالثة) يألطريف  بج ا  

يلصالحاات) مريعاة  م   (، يلظروف)

يلتي تخص يلج   عام عادي ولالتالي)

يتعلق) ع ل  بأي  يلشركة  ستلتزم  (،

بتوقا ) يملالاة  يلع لاات  وكذلك  بها 

يلساد)YAO JIANZHONG،)بصفته)

يملدير يملشاآك

قريآ آقم تحويل يلشكل يلقافوني:)

تحويل) تم  مايلي:) على  ينص  يلذي 

من) محدودة  مسؤولاة  ذيت  شركة 

شريك وحاد إلى شركة ذيت مسؤولاة)

محدودة.)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

يلذي ينص) (:6 بند آقم بند آقم)

على مايلي:)يملساه ات

يلذي ينص) (:12 بند آقم بند آقم)

على مايلي:)تعاين و صالحاات يإلديآة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 28 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)781219.

613I

FLASH ECONOMIE

JLM FOOD
إعالن متعدد يلقريآيت

شركة » ج ل م فود«
آقم يلتقااد يلتجاآي 487185

تفويت يلحصص
تحويل يلشركة من ذيت مسؤولاة 

محدودة
إلى ذيت شريك وحاد

ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ يوم) (
مساهمي) قرآ  (2121 أكتولر) (13

يلشركة يملس اة)
ذيت) شركة  (» فود) م  ل  ج  (« (
آأس الها) محدودة،) مسؤولاة 

1.111.111)دآهم مقرها يالجت اعي
)بالديآ يلباضاء،)غافدي مول م ج)
-آقم)1)زفقة يلط10ي)،)شاآع غافدي ما)

يلي):
4911)حصة) -)يملصادقة على با )
يل10كاني،) حسن  يلساد  طرف  من 
لفائدة يلساد ج ال يملكيس بسعر)

111.11)دآهم للحصة،
 «  7 (« و) (« (6 (« تعديل يلفصلين) (-

من يلقافون يألسا�سي،
تحويل يلشركة إلى شركة ذيت) (-
وحاد،) لشريك  محدودة  مسؤولاة 
يألسا�سي) يلقافون  على  ويملصادقة 

يلجديد.
تم يإليديع يلقافوني في يملحك ة) (
 27 يوم) في  يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797898.
مقتطف من أجل إشهاآ.

614I

FLASH ECONOMIE

DLC INDUSTRIE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
قفل يلتصفاة

«د ل س يفدوست1ي ش.م.م.ش.و»
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

134113
مؤآخ) عرفي  عقد  ب قت�سى 
قرآ يلشريك يلوحاد) (2121/11/18
يفدوست1ي) س  ل  يملس اةد  للشركة 
محدودة،) مسؤولاة  ذيت  شركة  (»
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آأس الها) يلوحاد  يلشريك  ذيت 
100.000,00)دآهم مقرها يالجت اعي)
أفزآين) بئ1  شاآع  يلباضاء،) بالديآ 
-ع اآة إشبالاة آقم) إقامة آومافدي)

1),)ما يلي):
)-)يملريجعة ويملويفقة على حساب)

يلتصفاة يلنهائاة
ذمة يملصفي و إعفاؤه من) إبريء) (-

مهامه
-)معاينة إرتتام يلتصفاة

-)يلصالحاات لإلجريءيت يلقافوفاة)
تم يإليديع يلقافوني في يملحك ة) (
يوم) في  بالديآيلباضاء) يلتجاآية 

2121/11/27)تحت آقم)797831
مقتطف من أجل إشهاآ.

615I

FLASH ECONOMIE

LARUS SCHOOL PRIVÉ
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LARUS SCHOOL PRIVÉ شركة 
ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي يقامة 
يلبدآ ع اآة 114 يلطابق 2 عين 
يلسب  - 21111 يلديآ يلباضاء 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

459611
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يناير) (16
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 LARUS(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.SCHOOL PRIVÉ
-يلتعلام) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يالولي يلخاص)

-)يلتعلام يالبتديئي يلخاص

-)تعلام ثافوي راص بالكلاة

-)تأهال يلتعلام يلثافوي يلخاص

تعلام يللغات وتنظام يلدوآيت) (-

يملسافدة.

يقامة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

عين) (2 يلطابق) (114 ع اآة) يلبدآ 

يلباضاء) يلديآ  (21111 (- يلسب )

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

مبلغ آأس ال يلشركة:)3.111.111 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 11.111 (: يلساد ح اد يلشعباء)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

(: مستعد) ياسين  مح د  يلساد 

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (11.111

للحصة.
يلساد موالي عبد يلعزيز يلعلوي)
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (11.111  :

للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يلشعباء) يلساد ح اد 
15)آقم) يقامة يلفجر شطر ف ع اآة)

يلديآ) (21111 يل10فو�سي) سادي  (4

يلباضاء)يملغرب.

مستعد) ياسين  مح د  يلساد 

عنويفه)ي))يقامة يالفدلساة ع اآة)21 

ش)3 21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
يلساد موالي عبد يلعزيز يلعلوي)
 11 مدرل) (19 يفا�سي) عنويفه)ي))
يلديآ) (21111 يهل يلغالم) (116 آقم)

يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يلشعباء) يلساد ح اد 
15)آقم) يقامة يلفجر شطر ف ع اآة)

يلديآ) (21111 يل10فو�سي) سادي  (4

يلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 19 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

ماآس)2121)تحت آقم)7927.

616I

FLASH ECONOMIE

KOSPRO

إعالن متعدد يلقريآيت

KOSPRO SA

شركة ذيت مسؤولاة محدودة

آأس الها:12.244.200,00 دآهم

مقرها يالجت اعي:11 زفقة يبو معتز 

يلفلكي معاآيف يلديآ يلباضاء

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

317959:

ب قت�سى عقد عرفي مؤآخ بتاآيخ)

21)غشت)2118)قرآ ما يلي):

يلسادة) تفويت  يلى  يالشاآة 

أفاس) يلساد  يلى  قوصي1ي  رديجة 

بناني)5)حصص يجت اعاة

تفويت يلسادة رديجة قوصي1ي)

حصص) (5 بناني) ييناس  يلسادة  يلى 

يجت اعاة

للشركة) يلقافوني  يلشكل  تحويل 

من شركة ذيت مسؤولاة محدودة إلى)

شركة يملساه ة ب جلس يالديآة

تعديل يلفصول)6)و)7)من يلنظام)

يألسا�سي للشركة

للشركة) حسابات  مدقق  تعاين 

ي ثل) بعقالي  أمين  يلساد  يملتحولة:)

يلشركة)»AB Consulting«)ملدة سنة)

مالاة ويحدة))1).

تعاين أعضاء)مجلس يإلديآة:)يعين)

للشركة) مسي1يين  كأول  يالجت اع 

)3))سنويت تنتهي في نهاية) ملدة ثالث)

ويلتي) يلعادي  يلعام.) يلج    يجت اع 

حسابات) العت اد  يستدعائها  ستتم 

يلسنة يملنتهاة)31/12/2121:

*)يلسادة رديجة قوصي1ي.

*)يلساد عث ان ففخ لزآق

*)يبنسة يم كلثوم ففخ لزآق.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 24 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

شتن10)2118)تحت آقم)677126

617I

fisc(orient

 TRAVAUX ET SERVICES
DAHBI

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

توسا  نشاط يلشركة)

fisc(orient
شاآع يدآيس يالك10 ع اآة ملنوآ 
يلطابق يالول آقم 1 ، 61111، 

وجدة يملغرب
 TRAVAUX ET SERVICES DAHBI
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يالجت اعي 451 
تجزئة بلالوي طريق يلجامعة - 

61111 وجدة يملغرب.
توسا  نشاط يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.32343

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
ت ت) (2121 ف10يير) (27 في) يملؤآخ 
نشاط) إلى  يلتالاة  يألنشطة  إضافة 

يلشركة يلحالي):
منعش عقاآي.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
ماآس) (12 بتاآيخ) بوجدة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)1476.
618I

لادآ فولل

 شركة عقاقير جالل
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

لادآ فولل
شقة 5 زفقة نسام 46 شاآع يملصلى 

يزموآ ، 24111، يزموآ يملغرب
 شركة عقاقي1 جالل شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 

يلكريمة 35 محل آقم 3 دويآ يلديئرة 
سادي علي يبن ح دوش يزموآ - 

24111 أزموآ يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
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آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

18549

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 يولاوز) (27

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

شركة) (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

عقاقي1 جالل.

با ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلعقاقي1.

تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

3)دويآ يلديئرة) 35)محل آقم) يلكريمة)

(- يزموآ) ح دوش  يبن  علي  سادي 

24111)أزموآ يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلجلال) عبد  يلبوشري  يلساد 

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.111  :

للحصة.

(: يلجلال) عبد  يلبوشري  يلساد 

بقا ة) (100.000,00=111*1111

111)دآهم.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلجلال) عبد  يلبوشري  يلساد 
يلشويي) دآب  (5 زفقة) (6 عنويفه)ي))

يزموآ)24111)أزموآ يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلجلال) عبد  يلبوشري  يلساد 
يلشويي) دآب  (5 زفقة) (6 عنويفه)ي))

يزموآ)24111)أزموآ يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة بالجديدة بتاآيخ)31)غشت)

2121)تحت آقم)26883.

619I

NOUSSAH CONSULTING

كالسيك برومو
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD(ZERKTOUNI(ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

كالساك برومو شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 44 زيوية 
شاآع يعقوب يملنصوآزفقة يلقرففل 
حي يلريحة - 21111 يلديآ يلباضاء 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

497945
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 ف10يير) (22
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

كالساك برومو.
منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاآي.
44)زيوية) (: عنوين يملقر يالجت اعي)
يلقرففل) يملنصوآزفقة  يعقوب  شاآع 
يلباضاء) يلديآ  (21111 (- يلريحة) حي 

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد جحوح مح د):)611)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
 311 (: جحوح) فاط ة  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
يلساد سعاد جحوح):)111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) مح د  جحوح  يلساد 
شقة) يلطابق5) (1 زفقة يبن كتي1 دآج)

25 21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
يلسادة فاط ة جحوح عنويفه)ي))
حي) (2 يلطابق) يلبنفسج  زفقة  (11
يلريحة)21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
عنويفه)ي)) جحوح  سعاد  يلساد 
شقة) (4 زفقة يلت1مادي دآج ب ط) (9
يلديآ يلباضاء) (21111 يملعاآيف) (21

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) مح د  جحوح  يلساد 
شقة) يلطابق5) (1 زفقة يبن كتي1 دآج)

25 21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 16 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أبريل)2121)تحت آقم)773429.
611I

EL FACHTALI CONSEIL

MILKOMEDA TPT
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس يلطابق يلتاني شقة آقم 
9 شاآع موالي عبد هللا مريكش ، 

41111، مريكش يملغرب
MILKOMEDA TPT شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي حديقة 
يبويب كاليز 8 دويآ أكاود بلوك 

ياس ين يلطابق يلسفلي آقم م 12 - 
41111 مريكش يملغرب.

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.71757
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)27)شتن10)2121)تم تحويل)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
أكاود) دويآ  (8 كاليز) يبويب  »حديقة 
آقم) يلسفلي  يلطابق  ياس ين  بلوك 
إلى) مريكش يملغرب«) (41111  -  12 م)
»مكتب أ2-)شقة)13)يلطابق)1)ع اآة)

3)إقامة كاملاا ديآ يلض افة)-)41111 

MARRAKECH)يملغرب«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (28 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128855.

611I

FIDUCIAIRE

2A MHR TRAV
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

2A MHR TRAV شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

 N°32 وعنوين مقرها يإلجت اعي

 LOT(ISMAILIA 60 HAY(SSMBA

Ville 50000 MEKNES(MAROC

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

54551

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (12

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 2A (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MHR TRAV

 TRAVAUX(:(غرض يلشركة بإيجاز

 DIVERS OU CONSTRUCTION-

.NEGOCE - IMPORT EXPORT

 N°32 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

 LOT ISMAILIA 61 HAY SSMBA

.Ville 51111 MEKNES MAROC

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
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 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد بنعلي عالء)يلدين):)1.111 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

يلدين) عالء) بنعلي  يلساد 
عنويفه)ي))32)تجزئة يالس اعالاة)61 
حي يلسلطان سادي مح د بن عبد)

هللا)51111)مكناس يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلدين) عالء) بنعلي  يلساد 
عنويفه)ي))32)تجزئة يالس اعالاة)61 
حي يلسلطان سادي مح د بن عبد)

هللا)51111)مكناس يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (27 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4621.
612I

FIDUSCAL

دي ابالست

DIMAPLAST 
إعالن متعدد يلقريآيت

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
دي ابالست Dimaplast »شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة«
وعنوين مقرها يالجت اعي: 21، 

طريق بافوين، عين يلسب  - 21581 
يلديآيلباضاء يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.31727
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)11)غشت)2121
تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
يلعرفي) يلعقد  مقتضاات  على  بناء)
بتاآيخ) يلباضاء،) يلديآ  في  يملؤآخ 
ت10ع يلساد عزيز) (،2121 غشت) (11
317)حصة) بـ) (،(Aziz BRICHAبريشة
 Mohammed بريشة) للساد مح د 

123)حصة للساد عبد) BRICHA)ب)

و) (Abdelhaq BRICHA يلحق بريشة)

122)حصة للساد عبد يإلله بريشة)

حصص) (7 و) (،Abdelilah BRICHA

 Youness بريشة) يونس  للساد 

للساد) حصص  (7 و) (،BRICHA

 Abderrahimبريشة يلرحام  عبد 

 566 مج وعه) ما  أي  (،BRICHA

حصة.

على) ينص  يلذي  (:2 آقم) قريآ 

بناء)على يلعقد يلعرفي يملؤآخ) مايلي:)

غشت) (11 بتاآيخ) بالديآيلباضاء)

بريشة يلسادةنعا ة  2121،ت10عت 

34)حصة ملح د) Naima BRICHAبـ)

بريشةMohammed BRICHAو)

حصة للساد عبد يلحق بريشة) (13

حصة) (14 Abdelhaq BRICHAو)

 Abdelilah بريشة) عبديإلله  للساد 

للساد) ويحدة  وحصة  (BRICHA

 Youness BRICHAبريشة يونس 

لرحام) عبدي  للساد  ويحدة  وحصة 

أي) (،Abderrahim BRICHAبريشة

ما مج وعه)63)حصة

قريآ آقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

يلعرفي) يلعقد  مقتضاات  على  بناء)

2121،فوتت) غشت) (11 في) يملؤآخ 

 37 يلسادة يلصقلي حساني يس اء)

 15 و) بريشة  مح د  للساد  حصة 

 15 حصة للساد عبد يلحق بريشة)

يإلله) عبد  للساد  ويحدة  وحصة 

يونس) للساد  ويحد  وحصة  بريشة 

بريشة،)أي ما مج وعه)68)حصة.

على) ينص  يلذي  (:4 آقم) قريآ 

بناء)على يلعقد يلعرفي يملؤآخ) مايلي:)

غشت) (11 بتاآيخ) يلديآيلباضاء) في 

بريشة) زينة  يبنسة  2121،فوتت 

للساد) حصة  (Zina( BRICHA،( 68

مح د بريشة،)27)حصة للساد عبد)

27)حصة للساد عبد) يلحق بريشة،)

يإلله بريشة،)وحصتين للساد يونس)

عبد) للساد  ويحدة  وحصة  بريشة 

يلرحام بريشة،)أي ما مج وعه)125 

حصة.

على) ينص  يلذي  (:5 آقم) قريآ 

بناء)على يلعقد يلعرفي يملؤآخ) مايلي:)

غشت) (11 بتاآيخ) يلباضاء) يلديآ  في 

بريشة زهرة  يبنسة  2121،فوتت 

حصة للساد) (Zahra( BRICHA،( 68

مح د بريشة،)27)حصة للساد عبد)

27)حصة للساد عبد) يلحق بريشة،)

للساد) ويحدة  بريشة،وحصة  يإلله 

يونس بريشة،)وحصتين للساد عبد)

يلرحام بريشة،)أي ما مج وعه)125 

حصة

قريآ آقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)

يلعرفي) يلعقد  مقتضاات  على  بناء)

 11 بتاآيخ) يلباضاء) يلديآ  في  يملؤآخ 

فوتت يلسادة سلمى) (،2121 غشت)

مح د) للساد  حصة  (68 بريشة)

بريشة و)27)حصة للساد عبد يلحق)

27)حصة للساد عبد يإلله) بريشة و)

بريشة و حصة ويحدة للساد يونس)

بريشة وحصتين للساد عبد يلرحام)

بريشة،)أي ما مج وعه)125)حصة.

قريآ آقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)

بتاآيخ) يالستثنائي  يلعام  يلج    قرآ 

على) يإلشهاد  11)غشت)2121):-)•)

بين) يلحصص  تفويتات  و  هبات 

يلشركاء،

مت1يبط) بشكل  تعديل  (•(

يملادتان)6)و)7)من يلقويفين يألساساة،

يلتأكاد على صفة يلساد) (•(

يلحق) عبد  ويلساد  بريشة  مح د 

للشركة) شريكين  ك سي1ين  بريشة 

صااغة) إعادة  ملدة غي1 محددة،-)•)

يلقويفين يألساساة للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)

مساه ات

بند آقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)
آأس ال يلشركة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 31 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

شتن10)2121)تحت آقم)794711.

613I

FUTURE CONSEIL

EFFORTLESS EVENT 
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

51 زفقة يوسف بن تاشفين يلطابق 

يألول ، 26111، برشاد يملغرب

 EFFORTLESS EVENT شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 11 زفقة 

يلحرية يلطابق يلثالث يلشقة 5 

يلديآيلباضاء - 21121 يلديآيلباضاء 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

521313

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (15

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.EFFORTLESS EVENT

تنظام) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلحفالت و ج ا  يملناسبات.
زفقة) (11 (: عنوين يملقر يالجت اعي)

 5 يلشقة) يلثالث  يلطابق  يلحرية 

21121)يلديآيلباضاء) يلديآيلباضاء)-)

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: يلوهابي) يسامة  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):



عدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121)الجريدة الرسمية   22116

يلوهابي عنويفه)ي)) يسامة  يلساد 
 26111 تعاوفاة يلشاوية برشاد) (46

برشاد يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلوهابي عنويفه)ي)) يسامة  يلساد 
 26111 تعاوفاة يلشاوية برشاد) (46

برشاد يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 27 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797753.

614I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE MEDIA COURSES
TRANSPORT

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc
 STE MEDIA COURSES

TRANSPORT شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 11 ب43 
تجزئة يلفتح ظهر ملحلة وجدة - 

61111 وجدة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
38291

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (23
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
.MEDIA COURSES TRANSPORT

فقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلبضائ  لحساب يلغي1.

عنوين يملقر يالجت اعي):)11)ب43 
(- وجدة) ملحلة  ظهر  يلفتح  تجزئة 

61111)وجدة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: جلولي مصطفى) يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد جلولي مصطفى عنويفه)ي))
ملحلة) ظهر  يلفتح  تجزئة  ب43) (11

وجدة)61111)وجدة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد جلولي مصطفى عنويفه)ي))
ملحلة) ظهر  يلفتح  تجزئة  ب43) (11

وجدة)61111)وجدة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 بتاآيخ) بوجدة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3677.

615I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

يملعهد يلعالي للهندسة ويألع ال 
بالديآ يلباضاء

 INSTITUT SUPERIEUR 
 D’INGENIERIE ET

 DES AFFAIRES PRIVE
 CASABLANCA- ISGA

CASABLANCA
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES
185 شاآع زآقطوني يقامة 

يلزآقطوني يلطابق يلسادس ، 
21111، يلديآ يلباضاء يملغرب

يملعهد يلعالي للهندسة ويألع ال 
 INSTITUT بالديآ يلباضاء

 SUPERIEUR D’INGENIERIE
 ET DES AFFAIRES PRIVE

 CASABLANCA- ISGA
CASABLANCA

 شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 277 شاآع 
بئ1 آفزآين يمتديد يملعاآيف - 21111 

يلديآيلباضاء يملغرب.
تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.36489

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 شتن10) (21 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
أمين) س ي1  )ة)) يلساد) تفويت 
من) يجت اعاة  حصة  (161 ديوآي)
يلساد) لفائدة  حصة  (761 أصل)
شتن10) (21 بتاآيخ) ديوآي  مح د  )ة))

.2121
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797452.
616I

AB RED1 COMPTA

MORIVAL IMMOBILIERE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

AB(RED1 COMPTA
 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
MORIVAL IMMOBILIERE شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي يعقوب 
يملنصوآ آقم 2يلطابق يلثاني آقم 4 

طنجة 91171 طنجة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
121139

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (12
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MORIVAL IMMOBILIERE
يملطوآ) (* (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلعقاآي)
تن اة يالستث اآيت يملتحركة و
يلثابت)،)ويقتناء)أو با  ج ا 

وج ا ) يألآي�سي،) و  يلعقاآيت 
يألفويع

يلعقاآيت..
يعقوب) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 4 2يلطابق يلثاني آقم) يملنصوآ آقم)

طنجة)91171)طنجة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد عالل يلسباعي):)111)حصة)

بقا ة)1.111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) يلسباعي  عالل  يلساد 
 15411  1181 آقم) يالفدلس  حي 

تافلت يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) يلسباعي  عالل  يلساد 
 15411  1181 آقم) يالفدلس  حي 

تافلت يملغرب)
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)247228.
617I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE FATEH EL BARAKA
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تعاين مسي1 جديد للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE FATEH EL BARAKA شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد
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وعنوين مقرها يإلجت اعي قصر 
يلسافة يآفود - 52111 يلرشادية 

يملغرب.
تعاين مسي1 جديد للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي -.
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)26)أكتولر)2121)تم تعاين)
مسي1 جديد للشركة يلساد)ة))عالوي)

يلعاباد مح د يملهدي ك سي1 وحاد
تبعا لقبول يستقالة يملسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 28 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)487.
618I

AB RED1 COMPTA

COUPEVILLE IMMOBILIERE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

AB(RED1 COMPTA
 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
 COUPEVILLE IMMOBILIERE

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي يعقوب 
يملنصوآ آقم 2يلطابق يلثاني آقم 4 

طنجة 91171 طنجة يملغرب 
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
121157

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (12
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.COUPEVILLE IMMOBILIERE
*يملطوآ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلعقاآي)

يملتحركة) يالستث اآيت  تن اة 
ويلثابت)،)ويقتناء)أو با  ج ا 

وج ا ) يألآي�سي،) و  يلعقاآيت 
يألفويع

يلعقاآيت..
يعقوب) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 4 2يلطابق يلثاني آقم) يملنصوآ آقم)

طنجة)91171)طنجة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (111 (: يلساد كريم شديد)

بقا ة)1.111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
 3 عنويفه)ي)) شديد  كريم  يلساد 
يقامة مروين ساتي فاو سافت1 طابق)

11)آقم)72 91171)طنجة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
 3 عنويفه)ي)) شديد  كريم  يلساد 
يقامة مروين ساتي فاو سافت1 طابق)

11)آقم)72 91171)طنجة يملغرب)
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)247237.

619I

EUREXMA

RENE LAURENT MAROC
شركة يلتوصاة باألسهم 

تغاي1 تس اة يلشركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
RENE LAURENT MAROC شركة 

يلتوصاة باألسهم 
وعنوين مقرها يالجت اعي يملنطقة 
يلصناعاة حد يلسويلم - 26111 

يلسطات يملغرب.

تغاي1 تس اة يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

1113
 ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي
تم) (1998 يوفاو) (18 في) يملؤآخ 
 RENE« من) يلشركة  تس اة  تغاي1 
إلى) (« (LAURENT MAROC

.»ERELEM«
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
18)دجن10) يالبتديئاة بسطات بتاآيخ)

1998)تحت آقم)131.

621I

مكتب يلساد يلحسني يوسف

ALIVITO BUSINESS
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

»ALIVITO(BUSINESS »SARL
بلوك 5 طريق 1113 آقم 57 حي 

يملح دي يكادير
 18 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يولاوز)
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ALIVITO BUSINESS(:(يلتس اة

ذيت) شركة  (: يلقافوني) يلشكل 
مسؤولاة محدودة

طريق) (5 بلوك) يالجت اعي:) يملقر 
1113)آقم)57)حي يملح دي يكادير

عقاآي) ومطوآ  يملباني  (: يلنشاط)
(/ يإلنشاءيت) أو  يملتنوعة  يألع ال  (/

تساي1 يملباني ويإلقامات
111111دآهم مكوفة) (: يلرأس ال)
دآهم) (111 ب بلغ) حصة  (1111 من)

للويحدة)
)بنعبد هللا علي:)511)حصة بقا ة)

111)دآهم للويحدة
بقا ة) حصة  (511 هناء:) سكاآو 

111)دآهم للويحدة
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

للشركاء:
بأوالد) يلساكن  علي  هللا  بنعبد  (

برحال تاآوديفت
بتكوين) يلساكنة  هناء) سكاآو  (

أكادير.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
ملسي1ي يلشركة:

بأوالد) يلساكن  علي  هللا  بنعبد 
برحال تاآوديفت

بتكوين) يلساكنة  هناء) سكاآو 
أكادير

يملدة):)99)سنة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي):)

49287/يكادير
يإليديع) تم  (: يلقافوني) يإليديع 
باملحك ة يلتجاآية بأكادير تحت آقم)

116961)بتاآيخ)26/11/2121

621I

FT CONSULTING SARL AU

LUSAIL CARS
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FT CONSULTING SARL AU
 Mesnana(residence(aziz(bloc 6 ،

90000، tanger(maroc
LUSAIL CARS شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 31 زفقة 
مح د بن أح د بقالي ، يلبوغاز محل 

2 - 91111 طنجة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
121173

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (25
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.LUSAIL CARS
كريء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلسااآيت بدون سائق.
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زفقة) (31 (: عنوين يملقر يالجت اعي)

مح د بن أح د بقالي)،)يلبوغاز محل)

2 - 91111)طنجة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: مح د) صدآي  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) مح د  صدآي  يلساد 

 91111  8 شاآع آوسالون آقم) (121

طنجة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
صدآي) يس اعال  يلساد 

عنويفه)ي))121)شاآع آوسالون آقم)8 

91111)طنجة يملغرب

عنويفه)ي)) صدآي  مح د  يلساد 

 91111  8 شاآع آوسالون آقم) (121

طنجة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (26 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)247245.

622I

FOUZMEDIA

LE MONDE SOCIAL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

LE MONDE SOCIAL شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 59 شاآع 

موالي عبديلعزيز إقامة موالي 

عبديلعزيز يلرقم 4 - 14111 

يلقناطرة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

62941

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (21
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 LE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MONDE SOCIAL
يالفتاج) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلسين ائي ويلتويصل
توظاف يملنشطين يلسين ائاين.

 59 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
إقامة) عبديلعزيز  موالي  شاآع 
 14111  -  4 موالي عبديلعزيز يلرقم)

يلقناطرة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلسادة يوفضام فاط ة عنويفه)ي))
مج وعة يلسعادة يلرقم)19 14111 

يلقناطرة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلسادة يوفضام فاط ة عنويفه)ي))
مج وعة يلسعادة يلرقم)19 14111 

يلقناطرة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 26 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)-.
623I

FOUZMEDIA

RAYES VOYAGES SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 RAYES VOYAGES SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 59 شاآع 

موالي عبديلعزيز إقامة موالي 

عبديلعزيز يلرقم 4 - 14111 

يلقناطرة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

62939

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (15

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 RAYES(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.VOYAGES SARL AU

فقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملستخدمين

.
ً
فقل يلسل  وطناا ودولاا

 59 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

إقامة) عبديلعزيز  موالي  شاآع 

 14111  -  4 موالي عبديلعزيز يلرقم)

يلقناطرة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) لعزيب  مح د  يلساد 

 14111 سالمة) يوالد  يلحديدة  دويآ 

يلقناطرة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) لعزيب  مح د  يلساد 

 14111 سالمة) يوالد  يلحديدة  دويآ 

يلقناطرة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 26 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)-.

624I

FOUZMEDIA

PROBUSINESS CENTER
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

PROBUSINESS CENTER شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 31 شاآع 

يإلمام علي مكتب آقم 2 - 14111 

يلقناطرة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

62957

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (16

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.PROBUSINESS CENTER

مركز) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

لإلتصاالت يلهاتفاة.

31)شاآع) عنوين يملقر يالجت اعي):)

 14111  -  2 آقم) يإلمام علي مكتب 

يلقناطرة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) بوهالي  أنس  يلساد 

235)حي) 4)يلشقة) ع اآة يإلمل بلوك)

آياض يلسالم)---)أكادير يملغرب.

عنويفه)ي)) يلريفاعي  طاآق  يلساد 

زفقة موالي عبديلحفاظ يلشقة) (11

 21111 حسان) يألول  يلطابق  (5

يلرلاط يملغرب.
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ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) بوهالي  أنس  يلساد 
235)حي) 4)يلشقة) ع اآة يإلمل بلوك)

آياض يلسالم)---)أكادير يملغرب
عنويفه)ي)) يلريفاعي  طاآق  يلساد 
زفقة موالي عبديلحفاظ يلشقة) (11
 21111 حسان) يألول  يلطابق  (5

يلرلاط يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 27 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)-.
625I

Atlas Valora Conseil

MAGHRIBI MOOD
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

Atlas Valora Conseil
 N°8, Immeuble 186, Ibn
 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH يملغرب
MAGHRIBI MOOD شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 345 يملساآ 

- طريق أسفي - 41111 مريكش 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
119723

 16 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 أكتولر)
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MAGHRIBI MOOD
غرض يلشركة بإيجاز):)يلخااطة و)

صناعة يلنساج و تسويقه.

 345 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

 41111 (- أسفي) طريق  (- يملساآ)

مريكش يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 111 (: يلسادة أوفا مي1ين دوماآي)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

 Oona Mairin يلسادة)

فوآ) إقامة  عنويفه)ي)) (DEMARET

عين إطي) (17 شقة) (6 يلنخال ع اآة)

41161)مريكش يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

 Oona Mairin يلسادة)

فوآ) إقامة  عنويفه)ي)) (DEMARET

عين إطي) (17 شقة) (6 يلنخال ع اآة)

41161)مريكش يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (26 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128818.

626I

HORIZON LINES SARL

 MR COMMUNICATION

NEW TECHNOLOGY
إعالن متعدد يلقريآيت

HORIZON LINES SARL

شاآع مح د يليزيدي، إقامة 

يألفدلس، بلوك H، يلطابق يألآ�سي، 
آقم 3 ، 93141، تطوين يملغرب

 MR COMMUNICATION NEW

TECHNOLOGY »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: شاآع 
آيبي1ي، ع اآة عين زهرين، يلطابق 

يألآ�سي - 91111 طنجة يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.72769

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

تم يتخاذ) (2121 ماآس) (12 يملؤآخ في)

يلقريآيت يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  (:1 آقم) قريآ 

ما) تفويت  على  يملصادقة  مايلي:)

حصة) ((511( ر س ائة) مج وعه 

 (1.111( ألف) أصل  من  يجت اعاة 

ملج وع) يمل ثلة  يجت اعاة  حصة 
طرف) من  ت ت  يلشركة،) آأس ال 

لفائدة) بنعبود  مصطفى  يلساد 

شريكه يلساد آضوين يغبالو،)مغربي)

ويلذي) يألهلاة،) كامل  يلجنساة،)

يلشريك) يلتفويت  هذي  إثر  أصبح 

يلحصص) لج ا   يملالك  يلوحاد 

آأس ال) ملج وع  يمل ثلة  يالجت اعاة 

يلشكل) تحويل  تم  ولذلك  يلشركة.)

ذيت) شركة  من  للشركة  يلقافوني 

يملسؤولاة يملحدودة متعددة يلشركاء)

إلى شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)

بشريك وحاد.

قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)

يملصادقة على إستقالة يملسي1 يلساد)

يلجنساة،) مغربي  يلسعود،) إلااس 

يملح دية،) شاآع  بتطوين،) يلقاطن 

يلشقة) يلطابق يلريب ،) إقامة يملجد،)

ومتصرف) ك سي1  مهامه  من  (،13

باسم يلشركة وتعاين يلساد آضوين)

كامل) يلجنساة،) مغربي  يغبالو،)

يلقاطن بتطوين،)شاآع يبن) يألهلاة،)
ك سي1) (،3 طابق) (،7 ع اآة) زيدون،)

غي1) ملدة  يلشركة  باسم  ومتصرف 

يلتوقا ) صالحاة  وتخويله  محددة 

باسم يلشركة.

قريآ آقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

يألسا�سي) يلقافون  على  يملصادقة 

يلتعديلي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

يلشكل يلقافوني)

بند آقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)

يملساه ات وآأس ال يلشركة

بند آقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)

يلتساي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
ماآس) (19 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)241163.

627I

IB PARTNERS

FBT LOGISTIC
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

IB PARTNERS
 BD(LA(CORNICHE ، 20040، 47

CASABLANCA MAROC
FBT LOGISTIC شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 96 زفقة 
بالي ي س س 3 يقامة يالستقريآ - 

21451 يلديآ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
521525

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 FBT (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.LOGISTIC
يلنقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملحلي و يلدولي.
زفقة) (96 (: عنوين يملقر يالجت اعي)
(- يقامة يالستقريآ) (3 بالي ي س س)

21451)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 51.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: يلسادة فايزة بن توهامي)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
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ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) بنتهامي  فايزة  يلسادة 
 341 آقم) (3 ع اآة) سكني  يقامة 

يلديآ) (21411 يل10فو�سي) (1 يلشطر)

يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) بنتهامي  فايزة  يلسادة 
 341 آقم) (3 ع اآة) سكني  يقامة 

يلديآ) (21411 يل10فو�سي) (1 يلشطر)

يلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 28 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)37127.

628I

FIDUCO TANTAN

LAVAGE ET GRAISSAGE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
حل شركة

FIDUCO TANTAN

 AVENUE(HASSAN(II ، 82010،

TAN-TAN maroc

LAVAGE ET GRAISSAGE شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد)في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 166 

مكرآ زفقة 11 حي عين يلرح ة - 

82111 طافطان يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.4147

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
تقرآ) (2121 أكتولر) (21 في) يملؤآخ 

ذيت مسؤولاة محدودة) حل شركة 

 LAVAGE يلوحاد) يلشريك  ذيت 

آأس الها) مبلغ  (ET GRAISSAGE

مقرها) وعنوين  دآهم  (111.111

 11 مكرآ زفقة) (166 يإلجت اعي آقم)

طافطان) (82111 (- يلرح ة) حي عين 

نشاط) وقف  (: ل) فتاجة  يملغرب 

يلشركة.

و حدد مقر يلتصفاة ب آقم)166 
(- يلرح ة) عين  حي  (11 زفقة) مكرآ 

82111)طافطان يملغرب.)
و عين:

و) مسعود  حسناء) يلساد)ة))
عين) حي  (16 زفقة) (17 عنويفه)ي))
يملغرب) طافطان  (82111 يلرح ة)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)
محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 
و) يلعقود  تبلاغ  محل  و  يملخابرة 

يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)-
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بطافطان بتاآيخ)27)أكتولر)

2121)تحت آقم)241/2121.

629I

COMPTA PLUS

BOULOT CASH
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

COMPTA PLUS
 BD(MOHAMED(V 2° ETAGE 319
، 23000، BENI(MELLAL(MAROC

BOULOT CASH شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 
أبادو ج اعة موالي عي�سى بن 

إدآيس مركز أيت يعتاب أزالل - 
22111 أزالل يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
4783

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (27
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.BOULOT CASH
تحويل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

أألمويل.

تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
أبادو ج اعة موالي عي�سى بن إدآيس)
 22111 (- أزالل) يعتاب  أيت  مركز 

أزالل يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد بوطلب مح د):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
حصة) (511 (: يلساد لطفي ع اد)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) مح د  بوطلب  يلساد 
حي يلكعيشاة طريق يلزيوية بني مالل)

23111)بني مالل يملغرب.
يلساد لطفي ع اد عنويفه)ي))يوالد)
بني) (72 آقم) (2 عااد يوالد زهرة بلوك)

مالل)23111)بني مالل يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) مح د  بوطلب  يلساد 
حي يلكعيشاة طريق يلزيوية بني مالل)

23111)بني مالل يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (16 يالبتديئاة بازيالل بتاآيخ)

2121)تحت آقم)333/2121.
631I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 2B 2 ب ماناجمنت
MANAGEMENT

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد
تفويت حصص

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES
185 شاآع زآقطوني يقامة 

يلزآقطوني يلطابق يلسادس ، 
21111، يلديآ يلباضاء يملغرب

 2B 2 ب مافاج نت
MANAGEMENT شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 131، 
شاآع أففا، إقامة أزوآ، مكتب 

آقم 11 ب - 21111 يلديآيلباضاء 

يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.36491

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

ت ت) (2121 شتن10) (22 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

 Didier Claude((تفويت يلساد))ة

ديديي كلود)BERNARDEAU)برفاآدو)

أصل) من  يجت اعاة  حصة  (1.111

)ة)) يلساد) لفائدة  حصة  (1.111

يآسالن) مادين  إليزي  (Elisa Medine

ARSLAN)بتاآيخ)21)شتن10)2121.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797454.

631I

sahara decision

STE DAMA TRAC SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

sahara decision

شاآع مكة ع اآة مباآك ولد يلخلال 

طابق2 يلحي يالديآي يلعاون. ، 

71111، يلعاون يملغرب

 STE DAMA TRAC SARL AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع مكة 

ع اآة مباآك ولد يلخلال شقة 12 

يلطابق يلثاني يلحي يالديآي يلعاون. 

- 71111 يلعاون يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

38111

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (11

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
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ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.DAMA TRAC SARL AU
غرض يلشركة بإيجاز):)با  وشريء)
بالتقساط) ويملاشاة  يلفالحاة  يملويد 

ويلج لة وتزويد يالسويق بها..
عنوين يملقر يالجت اعي):)شاآع مكة)
 12 شقة) يلخلال  ولد  مباآك  ع اآة 
يلطابق يلثاني يلحي يالديآي يلعاون.)-)

71111)يلعاون يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: دآقوش) ملاكة  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلسادة ملاكة دآقوش عنويفه)ي))
زفقة)31)مصر شقة)19)إقامة بلكوط)

يلقناطرة)14111)يلقناطرة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلسادة ملاكة دآقوش عنويفه)ي))
زفقة)31)مصر شقة)19)إقامة بلكوط)

يلقناطرة)14111)يلقناطرة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
شتن10) (21 يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)5755/21.
632I

comptoir expertise du maroc

 LES FLEURS DE BOUZNIKA
SARLAU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

قفل يلتصفاة

comptoir expertise du maroc
 n°36 CITE(EL(HANAA
 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC
 LES FLEURS DE BOUZNIKA
SARLAU شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي : يلع اآة 
آقم 119 يآيك صخي1يت ت اآة - 

114745 ت اآة يملغرب.
قفل يلتصفاة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
.114745

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تقرآ حل) 19)غشت) يملؤآخ في)
 LES FLEURS DE BOUZNIKA
مسؤولاة) ذيت  شركة  (SARLAU
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد مبلغ)
وعنوين) دآهم  (111.111 آأس الها)
 119 آقم) يلع اآة  يإلجت اعي  مقرها 
يآيك صخي1يت ت اآة)-)114745)ت اآة)
في) وفقص  ملنافسة  فتاجة  يملغرب 

يملويآد يملالاة.
و عين:

يلساد)ة))سالم يلتامة و عنويفه)ي))
بوسكوآة) يلدحامنة  ع ر  بن  يوالد 
ك صفي) يملغرب  بوسكوآة  (12111

)ة))للشركة.
و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)
وفي يلع اآة) (2121 غشت) (19 بتاآيخ)
(- ت اآة) صخي1يت  يآيك  (119 آقم)

114745)ت اآة يملغرب.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (14 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)9691.
633I

STE ANGLE DE GESTION SARL

 EL MADIAQ PRINTING
GROUPE

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شاآع أح د يلحريزي تجزئة 

يلت س اني آقم 6 يقامة باآيس- أ 
تطوين ، 93111، تطوين يملغرب

 EL MADIAQ PRINTING
GROUPE شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي كريج بحي 
بو غالل يملضاق - 93211 تطوين 

مغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
31435

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (13
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 EL (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MADIAQ PRINTING GROUPE
(: بإيجاز) يلشركة  غرض 

.IMPRIMERIE PAPETRIE
عنوين يملقر يالجت اعي):)كريج بحي)
تطوين) (93211 (- يملضاق) غالل  بو 

مغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 251 (: يلفضالي) سلا ان  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 251 (: يح د) بن  كريم  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
يلساد صابر يملريبط):)251)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
 251 (: يلفح�سي) عدفان  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 251 (: يلفضالي) سلا ان  يلساد 

بقا ة)111)دآهم.
 251 (: يح د) بن  كريم  يلساد 

بقا ة)111)دآهم.
يلساد صابر يملريبط):)251)بقا ة)

111)دآهم.
 251 (: يلفح�سي) عدفان  يلساد 

بقا ة)111)دآهم.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد سلا ان يلفضالي عنويفه)ي))
 3 زفقة) حي يلسالم شاآع يبن سيناء)
آقم)2)يملضاق)93211)تطوين مغرب.
يلساد كريم بن يح د عنويفه)ي))
 13 آقم) حي يلسالم شاآع يبن سيناء)

يملضاق)93211)تطوين مغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يملريبط  صابر  يلساد 
 7 آقم) يبن سيناء) حي يلسالم شاآع 

يملضاق)93211)تطوين مغرب

يلساد عدفان يلفح�سي عنويفه)ي))

 11 آقم) يلعوني  شاآع  يلسالم  حي 

يملضاق)93211)تطوين مغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (26 يالبتديئاة بتطوين بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4496.

634I

NKH CONSULTING SARL

TRANS Z.M.C
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL

 LOT(TALAA 8 APP 1 TEMARA

 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC

TRANS Z.M.C شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي شقة آقم 

4 يلطابق يالول يقامة قادآ مرس 

يلخي1 ت اآة ت اآة 12111 ت اآة 

يملغرب 

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

134543

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (15

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 TRANS(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.Z.M.C
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فقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
(– يملختلفة) –يالشغال  يلبضائ )

يلتصدير و يالستي1يد)
عنوين يملقر يالجت اعي):)شقة آقم)
4)يلطابق يالول يقامة قادآ مرس يلخي1)

ت اآة ت اآة)12111)ت اآة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: مح د) شريف  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) مح د  شريف  يلساد 
 1 4)يمل) 6)مج وعة) 21)شقة) ع اآة)

تامسنا)12111)ت اآة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) مح د  شريف  يلساد 
 1 4)يمل) 6)مج وعة) 21)شقة) ع اآة)

تامسنا)12111)ت اآة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (28 بتاآيخ) بت اآة  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)6715.

635I

HOUSSAM EDDINE

ترانسبور شمال افريقيا
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

HOUSSAM EDDINE
 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN(IMM2 1
 ERE(ETAGE(N 1 PRET(DE
 PHARMACIE(BAB(TOUT ،
93000، TETOUAN(MAROC

ترينسبوآ ش ال يفريقاا شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي دكان 
آقم 8 محالت يلسالم شاآع مح د 
يلبوزيدي زفقة ج آقم 15 حي موالي 

يلحسن - 93111 تطوين يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
31433

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (21
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

ترينسبوآ ش ال يفريقاا.
فقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلنقل) ؛) يبررين) عن  فاابة  يألفريد 
يلنقل) ؛) يلسااحي فاابة عن يبررين)

يملدآ�سي فاابة عن يبررين.
دكان) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلسالم شاآع مح د) محالت  (8 آقم)
15)حي موالي) يلبوزيدي زفقة ج آقم)

يلحسن)-)93111)تطوين يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد يلحسين ح زي):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
حصة) (511 (: يلساد يعقى عزيز)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) ح زي  يلحسين  يلساد 
قرب) (351 آقم) حزماآ  بني  شاآع 
 93111 كويل ا) مكالتة  يلقنطرة 

تطوين يملغرب.
يلساد يعقى عزيز عنويفه)ي))شاآع)
يلعويمرة زفقة)2)دآب ي آقم)13)كويل ا)

93111)تطوين يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) ح زي  يلحسين  يلساد 
حزماآ آقم)351)قرب يلقنطرة مكالتة)

كويل ا)93111)تطوين يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 يالبتديئاة بتطوين بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4498.

636I

FOREIGN CONSULTING

فارم�سي املستقبل كازابالنكا
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

FOREIGN CONSULTING

 RUE(ALLAL(AL(FASSI,1ER ,8

 ETAGE, MERS(SULTAN ، 20490،

CASABLANCA MAROC

فاآم�سي يملستقبل كازيبالفكا شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

يآفود حي يملستقبل يلديآيلباضاء - 

21611 يلديآ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

521161

في) مؤآخ  موثق  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 ماآس) (19

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها):)فاآم�سي)

يملستقبل كازيبالفكا.

غرض يلشركة بإيجاز):)صادلاة.

شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

(- يلديآيلباضاء) يملستقبل  حي  يآفود 

21611)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)2121)سنة.

يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

3.900.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

(: يلهادي) عبد  غريب  يلساد 

39.111)بقا ة)111)دآهم.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلهادي) عبد  غريب  يلساد 

عنويفه)ي))جنان كالافوآفاا يسرى)18 

 21611 عين يلشق يلباضاء) (7 شقة)

يلديآ يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلهادي) عبد  غريب  يلساد 

عنويفه)ي))جنان كالافوآفاا يسرى)18 

 21611 عين يلشق يلباضاء) (7 شقة)

يلديآ يلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 27 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797938.

637I

BUMICA

TUFAWAT PRODUCTION
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

BUMICA

 BD(MOHAMED 6 N° 533

 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

TUFAWAT PRODUCTION شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي زفقة 

لابوآن، إقامة كنزة، يلطابق يالول، 
آقم 3، الجي1وفد، - 21111 يلديآ 

يلباضاء يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.248161

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

ت ت) (2121 يولاوز) (11 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

يملنوغ) ملاكة  )ة)) يلساد) تفويت 

أصل) من  يجت اعاة  حصة  (2.111

)ة)) يلساد) لفائدة  حصة  (2.111
يولاوز) (17 بتاآيخ) مح د  فضريني 

.2121

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

 12 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796345.

638I
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FIDECOM SARL

ECOLE SAADIA
يففصال أوإدماج)

FIDECOM SARL
46، شاآع باستوآ ، حي يللا ون - 

يلرلاط
 ECOLE SAADIA

SARL.AU
Et

 INSTITUTS CARMEL SAINT 
 DOMINIQUE SARLAU

إدماج يلشركتين
يوم) يلوحاد  يلشريك  قرآ 
شركة) إدماج  (2121 غشت) (31
(، (ECOLE SAADIA sarlau
تجزئة) ب  يالجت اعي  مقرها  يلكائن 
يلسعدية-41111-)مريكش)-)يملغرب،)
ب ريكش) يلتجاآي  بالسجل  مسجلة 

تحت آقم)48697،
 INSTITUTS CARMEL شركة) و 
 SAINT DOMINIQUE sarlau

يلكائن مقرها يإلجت اعي)
سال،) (، يملاء) آيس  زفقة  ب31،)
(، يملغرب) يلباضاء-21661-) يلديآ 
بالديآ) يلتجاآي  بالسجل  مسجلة 

يلباضاء)تحت آقم)44161.
مزيولة) (: يلشركتين) إدماج  دويعي 
 ECOLE SAADIA يلديمجة) يلشركة 
 INSTITUTS يملدمجة) يلشركة  و 
 CARMEL SAINT DOMINIQUE
لنفس يلنشاط و هو يستغالل و تساي1)
مؤسسات للتعلام يلحر،)و له ا أيضا)
ففس يلشريك يلوحاد و ففس يملسي1)

يلوحاد.
أهديفه):)يلرغبة في تبساط و إعادة)
هاكلة يملؤسسات يلتعلا اة يملسي1ة)
يلكاتولاكاة) يلكنيسة  طرف  من 
م ا سا كن من تبساط و) باملغرب،)

تطوير يلتساي1 يلعام لل ديآس.
تقدم يلشركة يملدمجة) (: شروطه)
للشركة يلديمجة مج وع ذمتها يملالاة)
فيها) ب ا  عليها،) هي  يلتي  يلحالة  على 
يلتزيماتها) و  حقوقها  و  م تلكاتها  كل 
دون) رصومها  و  أصولها  مج وع  و 

يستثناء.

)تعاين و تقديم يألصول و يلخصوم)

يملزم  فقلها للشركة يلديمجة):

(: يملقدمة) يألصول  مج وع 

14.174.295)دآهم

 4.761.194 (: يلخصوم) مج وع 

دآهم

يلقا ة يلصافاة لألصول يملقدمة)

: 9.413.211)دآهم

ك ا تم تسلام يلحصص بالكافاة)

حصة) (21.211 رلق) تم  (: يلتالاة)

دآهم) ((111( مائة) بقا ة  جديدة 

بأك لها) محرآة  يلويحدة،) للحصة 

يلشركة) طرف  من  يإلكتتاب،) عند 

يلعاناة) لإليريديت  يلديمجة ك قابل 

يملدمجة،) يلشركة  بها  قامت  يلتي 

برف ) يلديمجة  يلشركة  ستقوم  و 
آأس الها ب بلغ)2.121.111)دآهم.)

يلحصص) هذه  رصصت  وقد 

يلوحاد) للشريك  مباشرة  يلجديدة 

 ECOLE SAADIA يلديمجة) للشركة 

للشركة) ((1( ويحدة) حصة  بنسبة 

للشركة) حصص  (2 مقابل) يملدمجة 

يلديمجة.

و يفحصرت قا ة يلحصة يلويحدة)

دآهم،) (511 في) يلديمجة  للشركة 

للشركة) يلويحدة  يلحصة  قا ة  و 

يملدمجة في)1.111)دآهم.

في) يلحق  يلحصص  إعطاء) وتم 

يألآلاح بتاآيخ):)31)غشت)2121

من) يملنجزة  يلع لاات  صالحاة 
يملنظوآ) يملدمجة من  يلشركة  طرف 

يملحاسباتي يبتديء)من تاآيخ)11)شتن10)

2121.)و حصرت حسابات يلشركتين)

إلعديد) يملستع لة  باألمر  يملعنيتين 

شروط يلع لاة بالتويآيخ يلتالاة):

بتاآيخ) (ECOLE SAADIA شركة)

31)غشت)2121

 INSTITUTS CARMEL شركة)

 31 بتاآيخ) (SAINT DOMINIQUE

غشت)2121.

وفتاجة لهذي يإلدماج تقرآ فسخ)

 INSTITUTS يملدمجة) يلشركة 

 CARMEL SAINT DOMINIQUE

دون تصفاتها.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  و 
بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 
عدد) تحت  (2121 أكتولر) (15
يملدمجة) للشركة  بالنسبة  (796812
 INSTITUTS CARMEL SAINT
يلتجاآية) ولاملحك ة  (DOMINIQUE
 2121 أكتولر) (28 بتاآيخ) ب ريكش 
تحت عدد)128911)بالنسبة للشركة)

 .ECOLE SAADIA(يلديمجة
639I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

آيي هاد إلكطرو

RAY-HID ELECTRO 
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شاآع يملغرب يلعربي آقم 2 يلطابق 
يألول تطوين ، 93111، تطوين 

يملغرب
 RAY-HID آيي هاد إلكطرو

ELECTRO شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 
يملعتصم زفقة يلبقالي آقم 3 تطوين - 

93111 تطوين يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

31313
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (13
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
آيي) (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.RAY-HID ELECTRO(هاد إلكطرو
إصالح) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

وتركاب يألجهزة يملنزلاة.
شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يملعتصم زفقة يلبقالي آقم)3)تطوين)-)

93111)تطوين يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 61.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد هشام جناتي):)611)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) جناتي  هشام  يلساد 

 93111  54 آقم) يملعتصم  شاآع 

تطوين يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) جناتي  هشام  يلساد 

تطوين) (54 آقم) يملعتصم  شاآع 

93111)تطوين يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

شتن10) (22 يالبتديئاة بتطوين بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3729.

641I

STE ANGLE DE GESTION SARL

SERVICE 75
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شاآع أح د يلحريزي تجزئة 

يلت س اني آقم 6 يقامة باآيس- أ 

تطوين ، 93111، تطوين يملغرب

SERVICE 75 شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي يملرجة 

شاآع مو�سى يبن فصي1 آقم 88 

يلفنادق - 93211 تطوين مغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

31313

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (11

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
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ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SERVICE 75
 LES (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

.ACTIVITES INTERIMAIRES
حي) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يملرجة شاآع مو�سى يبن فصي1 آقم)88 

يلفنادق)-)93211)تطوين مغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: يلرهوني) يفاس  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 1111 (: يلرهوني) يفاس  يلساد 

بقا ة)111)دآهم.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) يلرهوني  يفاس  يلساد 
حي يملرجة شاآع مو�سى يبن فصي1 آقم)

88)يلفنادق)93211)تطوين مغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) يلرهوني  يفاس  يلساد 
حي يملرجة شاآع مو�سى يبن فصي1 آقم)

88)يلفنادق)93211)تطوين مغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
شتن10) (24 يالبتديئاة بتطوين بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3862.
641I

sacompta sarl au

 STE PARC AQUATIQUE
MISSOUR

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

sacompta sarl au
244 شاآع يلجيش يمللكي ميسوآ ، 

33251، ميسوآ يملغرب
 STE PARC AQUATIQUE

MISSOUR شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي يلطريق 

يالقلا اة P5118مزيآع والد عباد 
يلبطام ميسوآ - 33251 ميسوآ 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

2143

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 غشت) (19

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.PARC AQUATIQUE MISSOUR

(: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ويالنشاءيت+أماكن) يلبناء) أع ال 

لالجت اعات) يملناسبات  يقامة 

ويلحفالت+تنظام يالحديث.

يلطريق) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

عباد) والد  P5118مزيآع  يالقلا اة)
ميسوآ) (33251 (- ميسوآ) يلبطام 

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: يس انة) مح د  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلساد آشاد ح وني):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يس انة  يلساد مح د 
آين فرنسا)75111)آين فرنسا.

ح وني) آشاد  يلساد 
يلحنصالي) مح د  9زفقة  عنويفه)ي))

 33251 يلرلاط) يلشقة2يلقبيبات 

ميسوآ يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يس انة  يلساد مح د 
آين فرنسا)75111)آين فرنسا.

عنويفه)ي)) ح وني  آشاد  يلساد 
 2 يلشقة) يلحنصالي  مح د  زفقة  (9
يلرلاط) (33251 يلرلاط) يلقبيبات 

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (28 يالبتديئاة ببوملان بتاآيخ)

2121)تحت آقم)25/11/2121.

642I

sacompta sarl au

 STE CENTRAL
 EQUIPEMENT ET TRAVAUX

 DE CONSTUCTION ET
ROUTIER (C.E.T.C.R(

إعالن متعدد يلقريآيت

sacompta sarl au
244 شاآع يلجيش يمللكي ميسوآ ، 

33251، ميسوآ يملغرب
 STE CENTRAL EQUIPEMENT ET
 TRAVAUX DE CONSTUCTION
ET(ROUTIER (C.E.T.C.R) »شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة 
ذيت يلشريك يلوحاد«

 n°496 :وعنوين مقرها يالجت اعي
شاآع يلحسن يلثاني حي يلقدس 
صندوق يل10يد -188ميسوآ - 

33251 ميسوآ يملغرب.
»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 
.1519

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)27)أكتولر)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)
قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
يضافة يالنشطة يلتالاة):كريء)ياللاات)
يلصناعاة))شاحنة,)يالالت))+)مقاولة)
ملقل يلسل  لحساب يلغي1)+يستغالل)

شاحنة يالفتعاش للسااآيت
قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)
 111111 آف  آيس مال يلشركة من)
و) (551111 فقذي) (،1511111 إلى)

يلحساب جاآ للشريك)849111
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  (:6 آقم) بند 
هو) يلجديد  يلشركة  آأس ال  مايلي:)

1511111
بند آقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)
ما) في  هي  يلوحاد  يلشريك  حصص 

مج وعه)15111
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (27 يالبتديئاة ببوملان بتاآيخ)

2121)تحت آقم)343/2121.

643I

rouchi distributions

 ROUCHI DISTRIBUTIONS
(SARL AU(

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

rouchi distributions
 route de kinitra said hajji 144

sale ، 11000، sale(maroc
 ROUCHI DISTRIBUTIONS

SARL AU)) شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 144 طريق 
يلقناطرة سعاد حجي سال - 11111 

سال يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
34723

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (18
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
 ROUCHI DISTRIBUTIONS

.((SARL AU
هدف) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
لحساب) أو  لحسابها  سويء) يلشركة 

يلغي1،)باملغرب أو بالخاآج).
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*)تجاآة بالج لة،)بنصف يلج لة)
ولالتقساط

*ردمات وأشغال مختلفة
*إستي1يد وتصدير

يلع لاات) كل  عامة  ولصفة 
يملالاة،) يلصناعاة،) يلتجاآية،)
عالقة) لها  يلتي  ويملنقولة،) يلعقاآية 
مباشرة أو غي1 مباشرة بهدف يلشركة،)
أو يلتي من شأنها آف  وتوسا  نشاط)

يلشركة.
 144 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
(- يلقناطرة سعاد حجي سال) طريق 

11111)سال يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: يلرو�سي) سعاد  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) يلرو�سي  سعاد  يلساد 

سال)11111)سال يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) يلرو�سي  سعاد  يلساد 

سال)11111)سال يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (18 بتاآيخ) بسال  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)1159.
644I

FIDUCIAIRE EL HANSALI SARL AU

 STE MOURABIT KAMILIA
IMMOBILIER SARL AU

إعالن متعدد يلقريآيت

 FIDUCIAIRE EL HANSALI SARL
AU

21 شاآع يملتنبي يلطابق يألول بني 
مالل ، 23111، بني مالل يملغرب
 STE MOURABIT KAMILIA

IMMOBILIER SARL AU »شركة 
ذيت يملسؤولاة يملحدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد«
وعنوين مقرها يالجت اعي: شاآع 

يلحسن 2 ع اآة آقم 385 يلطابق 

يلسفلي - 23111 بني مالل يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.11927

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)17)يوفاو)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  (:1 آقم) قريآ 

يلشركة) تس اة  تغاي1  مايلي:)

 MOURABIT KAMILIA من)

 FASSIA إلى) (IMMOBILIER

MOBILIA

على) ينص  يلذي  (:1 آقم) قريآ 
ب قديآ) يلشركة  آف  آأس ال  مايلي:)

 111111 3111111)دآهم لنقله من)

عاني) بإتاان  ودلك  (3111111 إلى)

آقم) تحت  محفضة  عاآية  ألآض 

25787/11)يملس اة فطومة مساحتها)

3131m2)ويلكائنة بحي أوالد ح دين)

شاآع مح د يلسادس بني مالل)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  (:2 آقم) بند 

 FASSIA هي) يلشركة  تس اة  مايلي:)

MOBILIA

على) ينص  يلذي  (:6-7 آقم) بند 
مايلي:)آأس ال يلشركة هو)3111111 

دآهم مقس ة إلى)31111)سهم بقا ة)

دآهم للحصة مسجلة ومحرآة) (111

كاملة)

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 28 بتاآيخ) مالل  ببني  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)1118.

645I

SOCIETE FIDAV SARL

STE HDACOT SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

SOCIETE FIDAV SARL
زفقة يلسعديين ع اآة 13 شقة 3 

يملدينة يلجديدة ، 51111، مكناس 

يملغرب

STE HDACOT SARL AU شركة 
ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 79 
دآب يلفرين صحريوة بني مح د - 

51111 مكناس يملغرب.
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.38353

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)12)يولاوز)2121)تم تحويل)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
بني) يلفرين صحريوة  دآب  (79 »آقم)
يملغرب«) مكناس  (51111 (- مح د)
يلبناية) (4 آقم) يلتجاآي  »يملحل  إلى)
مكناس) (51111  -  2 319)جنان) آقم)

يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (21 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4545.
646I

HORICOM

 ABRAJ MEKNES
 DE PROMOTION

IMMOBILIERE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 ABRAJ MEKNES DE

 PROMOTION IMMOBILIERE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)في 

طوآ يلتصفاة)
وعنوين مقرها يإلجت اعي متجر آقم 
5 يقامة يلحسني يي تجزئة يلديرلة - 

51141 مكناس يملغرب.
حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.28675

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
 2116 دجن10) من  (12 في) يملؤآخ 
يملسؤولاة) ذيت  شركة  حل  تقرآ 
 ABRAJ MEKNES DE يملحدودة)

 PROMOTION IMMOBILIERE
دآهم) (1.611.111 آأس الها) مبلغ 
وعنوين مقرها يإلجت اعي متجر آقم)
يلديرلة) تجزئة  يي  يلحسني  يقامة  (5
(: مكناس يملغرب فتاجة ل) (51141  -

يزمة يلقطاع.
و حدد مقر يلتصفاة ب متجر آقم)
(- يقامة يلحسني يي تجزئة يلديرلة) (5

51141)مكناس يملغرب.)
و عين:

يلساد)ة))يلحاج مح د يالفصاآي)
و عنويفه)ي))261)يلزآهوفاة توسا )4 
يلشطر يلتاني)51141)مكناس يملغرب)

ك صفي))ة))للشركة.
يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (
يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 
تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 
يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)

- :
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)18)من يناير)

2117)تحت آقم)261.
647I

pro med bati sarl

POWER TRA MED
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

pro med bati sarl
 N° 290 marjane 2 ، 50050،

meknes maroc
POWER TRA MED شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي زفقة 12 

آقم 31 يلطابق يالول حي يلوحدة 1 - 
51151 مكناس يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
52743

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 ماآس) (11
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
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ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.POWER TRA MED
 TRAVAUX(:(غرض يلشركة بإيجاز

DIVERS OU CONSTRUCTION
NEGOCE

 O R G A N I S A T I O N
.D’EVENEMENT

 12 زفقة) (: عنوين يملقر يالجت اعي)
آقم)31)يلطابق يالول حي يلوحدة)1 - 

51151)مكناس يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد طاآق رنافي):)1.111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) رنافي  طاآق  يلساد 
شقة) يالول  يلطابق  (1 بس ة) يقامة 
مكناس) (51151 يلزيتون) آياض  (4

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) رنافي  طاآق  يلساد 
شقة) يالول  يلطابق  (1 بس ة) يقامة 
مكناس) (51151 يلزيتون) آياض  (4

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
ماآس) (22 بتاآيخ) ب كناس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)1477.
648I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

EL FADL GRAINS
إعالن متعدد يلقريآيت

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC
EL FADL GRAINS »شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد«
وعنوين مقرها يالجت اعي: 146 

تجزئة يلن اء يلحي يلصناعي بنسودة 
- 31131 فاس يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.51575
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)31)دجن10)2121
تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
آف  آأس ال يلشركة)

قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)
توسا  نشاط يلشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)
يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

يلذي ينص على) (:7 و) (6 بند آقم)
ب بلغ) يلشركة  آأس ال  آف   مايلي:)
دآهم«) (21412411.11-« قدآه)
إلى) دآهم«) (111111.11-« من) أي 
عن طريق) دآهم«) (21512411.11-«
يلشركة) ديون  م   مقاصة  إجريء) (:

يملحددة يملقديآ و يملستحقة.
بند آقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)
نشاط) إلى  يلتالاة  يألنشطة  إضافة 
و) يلسل   فقل  (1- (: يلحالي) يلشركة 
بج ا ) يملاشاة  علف  (- (2 يلبضائ )

أفويعها.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يوفاو) (23 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3158.
649I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 SOCIÉTÉ D›INDUSTRIE DE
 COMMERCE D›ENGRAIS ET
 DE PRODUITS AGRICOLES

))SICEPA
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

آف  آأس ال يلشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 SOCIÉTÉ D›INDUSTRIE DE

 COMMERCE D›ENGRAIS ET

 DE PRODUITS AGRICOLES

SICEPA)) شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 71-

71 يلحي يلصناعي بنسودة - 31131 

فاس يملغرب.
آف  آأس ال يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.16435

يلعام) يلج    ب قت�سى 

ماي) (31 في) يملؤآخ  يإلستثنائي 

يلشركة) آأس ال  آف   تم  (2121

دآهم«) (12.111.111« قدآه) ب بلغ 

إلى) دآهم«) (5.511.111« من) أي 

طريق) عن  دآهم«) (17.511.111«

يلشركة) ديون  م   مقاصة  إجريء) (:

يملحددة يملقديآ و يملستحقة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يوفاو) (23 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3169.

651I

MOROCCAN CONSULTING CENTER

موروكان دوميسيلياري
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

 MOROCCAN CONSULTING

CENTER

 Rés. Khadija(Rue(Loubnane 65

 Bureau(N°1- N ، 14000،

KENITRA MAROC

موآوكان دوميسالااآي شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي مكتب آقم 

1 يقامة رديجة آقم 65 شاآع لبنان 

- 14111 يلقناطرة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

61711

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

يلقافون) إعديد  تم  (2121 أبريل) (11

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

موآوكان دوميسالااآي.

شركة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلتوطين

)كريء)يلقاعات)

يلتكوين يملست ر.

مكتب) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

شاآع) (65 يقامة رديجة آقم) (1 آقم)

لبنان)-)14111)يلقناطرة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: يلساد فخريلدين كريم)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد فخريلدين كريم عنويفه)ي))

يلقناطرة) (14111 يفويل) زفقة  (52

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد فخريلدين كريم عنويفه)ي))

يلقناطرة) (14111 يفويل) زفقة  (52

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

تحت) (- بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

آقم)-.

651I
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FICOSAGE

STE TAIMATE FRUIT

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

FICOSAGE

 Rue Lalla Amina Ville Nouvelle

 Rce(Triangle(D›or 30000 Fes

Agdal ، 30000، fes(maroc

STE TAIMATE FRUIT شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة)في طوآ 

يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي 14 كلم 

طريق صفرو عين مرو يغبالو يقوآيآ 

صفرو - 31111 صفرو يملغرب.

حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.495

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تقرآ حل) (2121 19)ماآس) يملؤآخ في)

 STE(شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

آأس الها) مبلغ  (TAIMATE FRUIT

مقرها) وعنوين  دآهم  (111.111

14)كلم طريق صفرو عين) يإلجت اعي)

 31111 (- مرو يغبالو يقوآيآ صفرو)

صفرو يملغرب فتاجة ل):)يزمة مالاة.

كلم) (14 و حدد مقر يلتصفاة ب)

طريق صفرو عين مرو يغبالو يقوآيآ)

صفرو)-)31111)صفرو يملغرب.)

و عين:

يلساد)ة))لحسن زعباآ و عنويفه)ي))

7)زفقة يلخروب)2)يلن1جس ب)3111 

فاس يملغرب ك صفي))ة))للشركة.

وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)

محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 

و) يلعقود  تبلاغ  محل  و  يملخابرة 

يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)-

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يولاوز) (13 يالبتديئاة بصفرو بتاآيخ)

2121)تحت آقم)364/2121.

652I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

SONAFAR
إعالن متعدد يلقريآيت

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

SONAFAR »شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: آقم 

13 يلحي يلصناعي سادي يبريهام 
زفقة يلااس ين 813 - 31111 فاس 

يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.61713

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)16)يوفاو)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص

قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)

تعاين مسي1 جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

يلذي ينص على) (:7 و) (6 بند آقم)

لزآق) فادية  يلسادة  تفويت  مايلي:)

211)حصة يجت اعاة من أصل)211 

يلساد) لفائدة  ت لكها  يللتي  حصة 

مح د آضوين كبي1ي بتفويتها له)111 

حصة يجت اعاة ويلساد كريم بقي)

يجت اعاة) حصة  (111 له) بتفويتها 

يملتبقاة.

على) ينص  يلذي  (:35 آقم) بند 

مايلي:)تعاين يلساد كريم بقي ك سي1)

تعاينه) لقبول  تبعا  للشركة  ثاني 

ك سي1 آرر للشركة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

غشت) (16 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3689.

653I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

MAXFOR SYSTEME
إعالن متعدد يلقريآيت

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

MAXFOR SYSTEME »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد«

وعنوين مقرها يالجت اعي: 18 شاآع 

كبوآ يملنكاد محل آقم 14 يملدينة 

يلجديدة - 31111 فاس يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.48117

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)16)يولاوز)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  (:1 آقم) قريآ 

مايلي:)تحرير ثالت أآلاع)3/4)آأس ال)

يلشركة يملسجل.

قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)

آف  آأس ال يلشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

ينص) يلذي  (:7 و) (6 آقم) بند 

 3/4 أآلاع) ثالت  تحرير  مايلي:) على 

يملحدد) يملسجل  يلشركة  آأس ال 

إضافة) دآهم.) (375111.11 في)

ب بلغ) يلشركة  آأس ال  آف   إلى 

أي) دآهم«) (511111.11-« قدآه)

إلى) دآهم«) (511111.11-« من)

طريق) عن  دآهم«) (1111111.11-«

يلشركة) ديون  م   مقاصة  إجريء) (:

يملحددة يملقديآ و يملستحقة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

غشت) (25 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3849.

654I

STE INTERFIRA SARL AU

STE INTERFIRA SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

STE INTERFIRA SARL AU
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 EME(ETAGE(AVE(MED(V
 TINGHIR 45800 TINGHIR ،

45811، تنغي1 يملغرب
STE INTERFIRA SARL AU شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي دويآ ييت 
يبريهام يماضر تنغي1 - 45811 تنغي1 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
2163

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 ماآس) (22
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.INTERFIRA SARL AU
و) -يلبناء) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يالشغال يملختلفة)
-مفاوض

-وآشة يللحام.
:)دويآ ييت) عنوين يملقر يالجت اعي)
يبريهام يماضر تنغي1)-)45811)تنغي1)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

500.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:
 5.111 (: راشا) مح د  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
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عنويفه)ي)) راشا  مح د  يلساد 
تنغي1) يماضر  يبريهام  ييت  دويآ 

45811)تنغي1 يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) راشا  مح د  يلساد 
تنغي1) يماضر  يبريهام  ييت  دويآ 

45811)تنغي1 يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
غشت) (19 بتاآيخ) بتنغي1  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)1111.

655I

FINANCES.NET

MANARA ALAILM SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI(TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

MANARA ALAILM SARL شركة 
ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 
13 يلطابق يالول تجزئة يلح د 

يلصخي1يت - 12151 يلصخي1يت 
يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.117877
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2118 شتن10) (12 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
تفويت يلساد))ة))مح د يقلي)25 
حصة يجت اعاة من أصل)25)حصة)
طاوبي) فوآيلدين  )ة)) يلساد) لفائدة 

بتاآيخ)12)شتن10)2118.
لطفي) يس اء) )ة)) يلساد) تفويت 
 25 أصل) من  يجت اعاة  حصة  (25
فوآيلدين) )ة)) يلساد) لفائدة  حصة 

طاوبي بتاآيخ)12)شتن10)2118.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
ف10يير) (15 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2119)تحت آقم)99438.

656I

MOROCCAN CONSULTING CENTER

ويستراب
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

 MOROCCAN CONSULTING
CENTER

 Rés. Khadija(Rue(Loubnane 65
 Bureau(N°1- N ، 14000،

KENITRA MAROC
ويست1يب شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي يملكتب 
آقم 1 إقامة رديجة آقم 65 زفقة 
لبنان, - 14111 يلقناطرة يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

62831
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 غشت) (24
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

ويست1يب.
أع ال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

متنوعة أو يلبناء,
)با  مويد يلبناء،

)إستشاآيت يلتساي1..
يملكتب) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
زفقة) (65 إقامة رديجة آقم) (1 آقم)

لبنان,)-)14111)يلقناطرة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:
يلعويسات) يلدين  صالح  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (511  :

للحصة.
 511 (: يلشخ اني) ولاد  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلعويسات) يلدين  صالح  يلساد 
آقم) يلشرقي  بل كي  دويآ  عنويفه)ي))

842 12111)ت اآة يملغرب.
يلساد ولاد يلشخ اني عنويفه)ي))
بلوك ج) (87 حي يملغرب يلعربي آقم)

12111)ت اآة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلعويسات) يلدين  صالح  يلساد 
آقم) يلشرقي  بل كي  دويآ  عنويفه)ي))

842 12111)ت اآة يملغرب
يلساد ولاد يلشخ اني عنويفه)ي))
بلوك ج) (87 حي يملغرب يلعربي آقم)

12111)ت اآة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
تحت) (- بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

آقم)-.

657I

SARL AUH-DEV CONSULTANTS 

ABDOUL INFO
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

SARL AUH-DEV CONSULTANTS
34 زفقة زمزم إقامة زمزم مكتب آقم 

8، 14111، يلقناطرة يملغرب
ABDOUL INFO شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي أوالد 
وجاه بلوك ج 1 آقم 66 - 14111 

يلقناطرة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
34611

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2119 شتن10) (28
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ABDOUL INFO
و) با   (- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

إصالح يألجهزة يملعلوماتاة
أوالد) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 14111  -  66 آقم) (1 وجاه بلوك ج)

يلقناطرة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد عبد يلرحٰ ن غزوين):)111 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
غزوين) يلرحٰ ن  عبد  يلساد 
عنويفه)ي))ع اآة)17)يلشقة)11)إقامة)
إبتسام أوالد يوجاه)14111)يلقناطرة)

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
غزوين) يلرحٰ ن  عبد  يلساد 
عنويفه)ي))ع اآة)17)يلشقة)11)إقامة)
إبتسام أوالد يوجاه)14111)يلقناطرة)

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
تحت) (- بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

آقم)-.

658I

FICOSAGE

STE INVESTIR CHADIA
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

FICOSAGE
 Rue Lalla Amina Ville Nouvelle
 Rce(Triangle(D›or 30000 Fes

Agdal ، 30000، fes(maroc
STE INVESTIR CHADIA شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 3 
متجر 2 حي سادي يلةيدي زويغة 

فاس - 31111 فاس يملغرب.
تفويت حصص
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آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.52737

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

ت ت) (2121 يوفاو) (14 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

يلويحد) عبد  )ة)) يلساد) تفويت 

من) يجت اعاة  حصة  (21 بويحااوي)

يلساد) لفائدة  حصة  (2.111 أصل)

)ة))مح د بويحااوي بتاآيخ)14)يوفاو)

.2121

يلويحد) عبد  )ة)) يلساد) تفويت 

من) يجت اعاة  حصة  (21 بويحااوي)

أصل)2.111)حصة لفائدة يلساد))ة))

يوفاو) (14 بتاآيخ) بويحااوي  يلطاب 

.2121

يلويحد) عبد  )ة)) يلساد) تفويت 

من) يجت اعاة  حصة  (21 بويحااوي)

يلساد) لفائدة  حصة  (2.111 أصل)

يوفاو) (14 فبال بويحااوي بتاآيخ) )ة))

.2121

يلويحد) عبد  )ة)) يلساد) تفويت 

من) يجت اعاة  حصة  (11 بويحااوي)

يلساد) لفائدة  حصة  (1.111 أصل)

يوفاو) (14 مريم بويحااوي بتاآيخ) )ة))

.2121

يلويحد) عبد  )ة)) يلساد) تفويت 

من) يجت اعاة  حصة  (11 بويحااوي)

يلساد) لفائدة  حصة  (1.111 أصل)

يوفاو) (14 فزهة بويحااوي بتاآيخ) )ة))

.2121

يلويحد) عبد  )ة)) يلساد) تفويت 

من) يجت اعاة  حصة  (11 بويحااوي)

يلساد) لفائدة  حصة  (1.111 أصل)

يوفاو) (14 كوثر بويحااوي بتاآيخ) )ة))

.2121

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

يوفاو) (28 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3145.

659I

SWDI AGRI

LIZAGRI CONSEIL SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
توسا  نشاط يلشركة)

LIZAGRI CONSEIL SARL AU
 MASSIRA 2 N° °363 D
 MARRAKECH ، 4000،
MARRAKECH MAROC

 LIZAGRI CONSEIL SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يالجت اعي يملسي1ة 2 
آقم 363 د - 41111 مريكش يملغرب.

توسا  نشاط يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.83421
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 شتن10) (16 في) يملؤآخ 
نشاط) إلى  يلتالاة  يألنشطة  إضافة 

يلشركة يلحالي):
-يلبناء)و يالشغال يملختلفة)

-مكتب يلدآيسات.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
شتن10) (29 بتاآيخ) ب ريكش  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)11917.

661I

SAVOIR EXPERT

CHRITA AZIZI
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE(IBN(BATTOUTA
 VILLE(NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
CHRITA AZIZI شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 473 حي 
بودآهم صفرو 473 حي بودآهم 

صفرو 31111 صفرو يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة

 ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

3449

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.CHRITA AZIZI

فقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبضائ 

)فقل يلبضائ  لحساب آرر

يلنقل يلوطني ويلدولي للبضائ 

مقاول أع ال متنوعة..

 473 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

حي بودآهم) (473 حي بودآهم صفرو)

صفرو)31111)صفرو يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: شريطة) ج ال  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) شريطة  ج ال  يلساد 

 31111 صفرو) بودآهم  حي  (473

صفرو يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) شريطة  ج ال  يلساد 

 31111 صفرو) بودآهم  حي  (473

صفرو يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (11 يالبتديئاة بصفرو بتاآيخ)

2121)تحت آقم)625.

661I

CAGECO

EXPERT ARTDECOR
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

CAGECO

29 شاآع مح د يلسادس ع اآة ف2 

يلرقم 11 يلديآ يلباضاء ، 21511، 

يلديآيلباضاء يملغرب

EXPERT ARTDECOR شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي مج وعة 

يلتقدم ع اآة 2-17 يلطابق 2 

يل10فو�سي - 21611 يلديآ يلباضاء 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

518685

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (17

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.EXPERT ARTDECOR

أع ال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبناء.

عنوين يملقر يالجت اعي):)مج وعة)

 2 يلطابق) (2-17 ع اآة) يلتقدم 

يلباضاء) يلديآ  (21611 (- يل10فو�سي)

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: يلعلاوي) عبدهللا  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

 511 (: يلعلاوي) يوسف  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
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يلساد عبدهللا يلعلاوي عنويفه)ي))

مالك) أوالد  يلشريقة  يلبي1يت  دويآ 

يلباضاء) يلديآ  (27182 بوسكوآة)

يملغرب.

يلساد يوسف يلعلاوي عنويفه)ي))

مالك) يوالد  يلبي1يت  يلشريقة  حي 

 27182 بوسكوآة) يلخضريء) يملدينة 

يلديآ يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد عبدهللا يلعلاوي عنويفه)ي))

مالك) أوالد  يلشريقة  يلبي1يت  دويآ 

يلباضاء) يلديآ  (27182 بوسكوآة)

يملغرب

يلساد يوسف يلعلاوي عنويفه)ي))

مالك) يوالد  يلبي1يت  يلشريقة  حي 

 27182 بوسكوآة) يلخضريء) يملدينة 

يلديآ يلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 18 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)795928.

662I

CAGECO

MAXIPROBAT
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

CAGECO

29 شاآع مح د يلسادس ع اآة ف2 

يلرقم 11 يلديآ يلباضاء ، 21511، 

يلديآيلباضاء يملغرب

MAXIPROBAT شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 12 زفقة 

ص10ي بوج عة يلطابق يألول آقم 6 

- 21251 يلديآيلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

518389

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 غشت) (31

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MAXIPROBAT

أع ال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبناء.

زفقة) (12 (: عنوين يملقر يالجت اعي)

ص10ي بوج عة يلطابق يألول آقم)6 - 

21251)يلديآيلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 511.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

(: يلدلامي) يلدين  صالح  يلساد 

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (2.511

للحصة.

 2.511 (: يلدلامي) ياسين  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلدلامي) يلدين  صالح  يلساد 

عنويفه)ي))حي يملازإقامة ع 10)4)م س)

11)ع اآة د شقة)24)طابق)2 21451 

يلديآيلباضاء)يملغرب.

يلدلامي عنويفه)ي)) ياسين  يلساد 

سعادة) (2 آقم) (2 ع اآة) ديآيلسالم 

41161)مريكش يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلدلامي) يلدين  صالح  يلساد 

عنويفه)ي))حي يملازإقامة ع 10)4)م س)

11)ع اآة د شقة)24)طابق)2 21451 

يلديآيلباضاء)يملغرب

يلدلامي عنويفه)ي)) ياسين  يلساد 

سعادة) (2 آقم) (2 ع اآة) ديآيلسالم 

41161)مريكش يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 16 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)795463.

663I

BMA PARTNERS

DIX VINS

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

حل شركة

BMA PARTNERS

 CONSEIL(JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DIX VINS شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد)في 

طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي 1 زفقة 

يملاناء يملح دية - 21651 يملح دية 

يملغرب.

حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.13275

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

تقرآ حل) (2121 يوفاو) (15 يملؤآخ في)

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت)

مبلغ) (DIX VINS يلوحاد) يلشريك 

وعنوين) دآهم  (111.111 آأس الها)

يملاناء) زفقة  (1 يإلجت اعي) مقرها 

21651)يملح دية يملغرب) (- يملح دية)

فتاجة ل):)تصفاة مسبقة.

زفقة) (1 و حدد مقر يلتصفاة ب)

يملح دية) (21651 (- يملح دية) يملاناء)

يملغرب.)

و عين:

يلساد)ة))باسكال أآفو و عنويفه)ي))

يملح دية) منيس ان  شاطئ  (119

ك صفي) يملغرب  يملح دية  (21651

)ة))للشركة.

يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (

يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 

تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 

يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 17 بتاآيخ) باملح دية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)2111.

664I

ELBOUMAHDI FBS

INSTANT SAISONS
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

ELBOUMAHDI FBS
 Cym Cité Des Émirats arabes 33

Unis ، 10050، Rabat(MAROC
INSTANT SAISONS شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي ع الة 

يلصخي1يت ت اآة، ج اعة صباح، 
دويآ أوالد ه10ي - 14111 يلصخي1يت 

ت اآة يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

133983
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 يولاوز) (27
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.INSTANT SAISONS
ديآ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلضاافة.
ع الة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
صباح،) ج اعة  ت اآة،) يلصخي1يت 
دويآ أوالد ه10ي)-)14111)يلصخي1يت)

ت اآة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 711 (: يلع ريني) آفاق  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
يلساد آضا يلع ريني):)111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
 111 (: يلسادة ياس ين يلع ريني)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 111 (: يلضحى) ش س  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 711 (: يلع ريني) آفاق  يلساد 

بقا ة)111)دآهم.
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يلساد آضا يلع ريني):)111)بقا ة)
111)دآهم.

 111 (: يلسادة ياس ين يلع ريني)
بقا ة)111)دآهم.

 111 (: يلضحى) ش س  يلسادة 
بقا ة)111)دآهم.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يلع ريني  آضا  يلساد 
 92511 هاغو) فاكتوآ  شاآع  (113
زفقة مامليزون فرنسا)92511)فاكتوآ)

هاغو فرنسا.
يلع ريني) ياس ين  يلسادة 
ديول) فاال  (46 آقم) يلديآ  عنويفه)ي))
يلصخي1يت) (17511 يلصخي1يت)

يملغرب.
يلسادة ش س يلضحى عنويفه)ي))
فاال ديول يلصخي1يت) (46 يلديآ آقم)

17511)يلصخي1يت يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) يلع ريني  آفاق  يلساد 
فاال ديول يلصخي1يت) (46 يلديآ آقم)

17511)يلصخي1يت يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
غشت) (17 بتاآيخ) بت اآة  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)1718.

665I

CABINET BADREDDINE

S.A.H.O.TRAVAUX
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسي1ة 1 يقامة هني يلشقة 

آقم 1 ، 1، مريكش يملغرب
S.A.H.O.TRAVAUX شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 

69 دويآ فويجي يلعطاوية - * قلعة 
يلسريغنة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
4839

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.S.A.H.O.TRAVAUX
مقاولة) (- (: غرض يلشركة بإيجاز)

للهندسة يملدفاة.
-)با  مويد يلبناء)بالتقساط.

-)يلتجاآة.
يلع لاات) ج ا   يلع وم  وعلى  (-
يملدفاة،)يلتجاآية،)يملالاة،)يلصناعاة)
ترتبط بصفة) يلتي قد  ويلعقاآية 
مباشرة أو غي1 مباشرة بغرض يلشركة)
ويلتي من شأنها تطوير غرض يلشركة.
آقم) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
قلعة) (* (- يلعطاوية) فويجي  دويآ  (69

يلسريغنة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 S.A.H.O.TRAVAUX يلشركة)
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (: 1.111

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) يلسعاد  يلهابة  يلساد 
(* يلعطاوية) يلنويجي قرب سوق  حي 

يلعطاوية يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) يلسعاد  يلهابة  يلساد 
(* يلعطاوية) يلنويجي قرب سوق  حي 

يلعطاوية يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بقلعة يلسريغنة بتاآيخ)14 
أكتولر)2121)تحت آقم)461/2121.
666I

BMA PARTNERS

 AL FAJR DE CHASSE 
TOURISTIQUE

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
قفل يلتصفاة

BMA PARTNERS

 CONSEIL(JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 AL FAJR DE CHASSE 

TOURISTIQUE شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي : 12 زفقة 

ص10ي بوج عة شقة 6 يلطابق 

1 يلديآ يلباضاء - 21251 يلديآ 

يلباضاء يملغرب.

قفل يلتصفاة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

.483933

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

 AL(يملؤآخ في)31)يناير)2121)تقرآ حل

 FAJR DE CHASSE TOURISTIQUE

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت)

آأس الها) مبلغ  يلوحاد  يلشريك 

مقرها) وعنوين  دآهم  (51.111
بوج عة) زفقة ص10ي  (12 يإلجت اعي)

(- يلباضاء) يلديآ  (1 يلطابق) (6 شقة)

يلديآ يلباضاء)يملغرب فتاجة) (21251

لتصفاة مسبقة.

و عين:

يلساد)ة))يي ال جون ماآي كوكان)

ياس انة) تجزئة  (141 عنويفه)ي)) و 

ك صفي) يملغرب  يملح دية  (21651

)ة))للشركة.

و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)
زفقة) (12 وفي) (2121 يناير) (31 بتاآيخ)

 1 يلطابق) (6 شقة) بوج عة  ص10ي 

يملح دية) (21251 (- يلباضاء) يلديآ 

يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 11 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796185.

667I

BMA PARTNERS

SZ INVEST

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

BMA PARTNERS

 CONSEIL(JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SZ INVEST شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة)في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي زيوية زفقة 

فوآمافدي وأبو يعال إفريني - 21311 

يلديآيلباضاء يملغرب.

حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.324841

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تقرآ حل) (2121 يوفاو) (31 يملؤآخ في)

 SZ شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)

 111.111 آأس الها) مبلغ  (INVEST

دآهم وعنوين مقرها يإلجت اعي زيوية)

(- إفريني) يعال  وأبو  فوآمافدي  زفقة 

يملغرب فتاجة) يلديآيلباضاء) (21311

ل):)تصفاة مسبقة.

و حدد مقر يلتصفاة ب زيوية زفقة)

 21311 (- فوآمافدي وأبو يعال إفريني)

يلديآ يلباضاء)يملغرب.)

و عين:

و) مح د عادل هاثمي  يلساد)ة))

بعلبك) تجزئة  (5 زفقة) (97 عنويفه)ي))

يلباضاء) يلديآ  (21331 يلدئاب) عين 

يملغرب ك صفي))ة))للشركة.

يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (

يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 

تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 

يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 16 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)795425.

668I
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BMA PARTNERS

TISSU MOUSTAKBAL
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
حل شركة

BMA PARTNERS

 CONSEIL(JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

TISSU MOUSTAKBAL شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد)في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

غافدي إقامة ياس ين آقم 18 - 

21126 يلديآ يلباضاء يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.269119

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

تقرآ) (2121 دجن10) (24 في) يملؤآخ 

ذيت مسؤولاة محدودة) حل شركة 

 TISSU يلوحاد) يلشريك  ذيت 

آأس الها) مبلغ  (MOUSTAKBAL

مقرها) وعنوين  دآهم  (11.111

إقامة) غافدي  شاآع  يإلجت اعي 

يلديآ) (21126  -  18 آقم) ياس ين 

تصفاة) (: ل) فتاجة  يملغرب  يلباضاء)

مسبقة.

شاآع) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 

 -  18 آقم) ياس ين  إقامة  غافدي 

21126)يلديآ يلباضاء)يملغرب.)

و عين:

و) بنل لاح  سعد  يلساد)ة))

عنويفه)ي))8)شاآع يلحديئق كلافوآفاا)

يلباضاء) يلديآ  (21151 مكة) شاآع 

يملغرب ك صفي))ة))للشركة.

يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (

يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 

تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 

يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 12 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

غشت)2121)تحت آقم)788618.

669I

BMA PARTNERS

TISSU MOUSTAKBAL

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

قفل يلتصفاة

BMA PARTNERS

 CONSEIL(JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

TISSU MOUSTAKBAL شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي : شاآع 

غافدي إقامة ياس ين آقم 18 - 

21126 يلديآ يلباضاء يملغرب.

قفل يلتصفاة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

.269119

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

2121)تقرآ حل) 31)دجن10) يملؤآخ في)

TISSU MOUSTAKBAL)شركة ذيت)

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

 11.111 آأس الها) مبلغ  يلوحاد 

يإلجت اعي) مقرها  وعنوين  دآهم 

شاآع غافدي إقامة ياس ين آقم)18 - 

يلديآ يلباضاء)يملغرب فتاجة) (21126

لتصفاة مسبقة.

و عين:

و) بنل لاح  سعد  يلساد)ة))

إقامة حديئق كلافوآفاا) (8 عنويفه)ي))

يلباضاء) يلديآ  (21151 مكة) شاآع 

يملغرب ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)

شاآع) وفي  (2121 دجن10) (31 بتاآيخ)

 -  18 آقم) ياس ين  إقامة  غافدي 

21126)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 18 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)795814.

671I

 SOCIETE MEROUAN DES SERVICES

FINANCIER

شركة مروين للخدمات يملالاة

 SOCIETE MEROUAN DES 
SERVICES FINANCIERS
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MEROUAN DES
SERVICES FINANCIER
 TROUGOUT CENTRE

DRIOUCH ، 32-، يلدآيوش يملغرب
شركة مروين للخدمات يملالاة 
 SOCIETE MEROUAN DES

SERVICES FINANCIERS شركة 
ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي تروكوت 
يملركز يلدآيوش - 32375 يلدآيوش 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

235
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يناير) (17
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
شركة) (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)
 SOCIETE يملالاة) للخدمات  مروين 
 MEROUAN DES SERVICES

.FINANCIERS
 SERVICE(:(غرض يلشركة بإيجاز
ردمة) (/ (TRANSFERT D’ARGENT

تحويل يالمويل.
تروكوت) (: عنوين يملقر يالجت اعي)
يلدآيوش) (32375 (- يلدآيوش) يملركز 

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
511)حصة) (: يلساد يثاآي يلا ني)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

حصة) (511 (: يلساد يثاآي فوفل)
بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يلا ني  يثاآي  يلساد 
 32251 يلدآيوش) يملركز  تروكوت 

يلدآيوش يملغرب.
عنويفه)ي)) فوفل  يثاآي  يلساد 
 32251 يلدآيوش) يملركز  يلت1وكوت 

يلدآيوش يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) يلا ني  يثاآي  يلساد 
 3251 يلدآيوش) يملركز  تروكوت 

يلدآيوش يملغرب
عنويفه)ي)) فوفل  ثاآي  يلساد 
 32251 يلدآيوش) يملركز  تروكوت 

يلدآيوش يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بالدآيوش بتاآيخ)13)ف10يير)

2121)تحت آقم)42.

671I

GHALMY CONSEILS SARL AU

 INSTITUT SPECIALISE
 DE GESTION

 D’INFORMATIQUE ET DE
COMMERCE SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
حل شركة

GHALMY CONSEILS SARL AU
 HAY(EL(BAHJA(N° 231 EL

 KELAA(DES(SRAGHNA ، 43000،
 EL KELAA DES SRAGHNA

MAROC
 INSTITUT SPECIALISE DE

 GESTION D’INFORMATIQUE
ET DE COMMERCE SARL شركة 
ذيت يملسؤولاة يملحدودة)في طوآ 

يلتصفاة)
وعنوين مقرها يإلجت اعي يملركب 
يالجت اعي ويالقتصادي آقم 33 
قلعة يلسريغنة - 43111 قلعة 

يلسريغنة يملغرب.
حل شركة
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آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.1853

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تقرآ حل) 23)شتن10) يملؤآخ في)
يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 
 INSTITUT SPECIALISE DE
 GESTION D’INFORMATIQUE
مبلغ) (ET DE COMMERCE SARL
وعنوين) دآهم  (111.111 آأس الها)
يالجت اعي) يملركب  يإلجت اعي  مقرها 
ويالقتصادي آقم)33)قلعة يلسريغنة)
يملغرب) يلسريغنة  قلعة  (43111  -
مزيولة) عن  يلتوقف  (: ل) فتاجة 

يلنشاط يلتجاآي.
يملركب) يلتصفاة ب  و حدد مقر 
 -  33 آقم) ويالقتصادي  يالجت اعي 

43111)قلعة يلسريغنة يملغرب.)
و عين:

و) بوحافة  رديجة  يلساد)ة))
عنويفه)ي))آقم)21)زفقة يلحاج يلا ني)
يملغرب) يلسريغنة  قلعة  (43111

ك صفي))ة))للشركة.
يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (
يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 
تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 
يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)
:)يملركب يالجت اعي ويالقتصادي آقم)

33)قلعة يلسريغنة
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بقلعة يلسريغنة بتاآيخ)23 

شتن10)2121)تحت آقم)432/2121.
672I

SWDI AGRI

SWID AGRI
إعالن متعدد يلقريآيت

SWDI AGRI
يملسي1ة 2 آقم 363 د ، 41111، 

مريكش يملغرب
SWID AGRI »شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة ذيت يلشريك يلوحاد«
وعنوين مقرها يالجت اعي: يملسي1ة 2 
آقم 363 د - 41111 مريكش يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.86211

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)16)شتن10)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

يضافة مسي1 جديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  (:17 آقم) بند 

يديرها) (SWID AGRI شركة) مايلي:)

يلساد أح د ليزول و يلسادة زينب)

س اح ملدة غي1 محدودة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

شتن10) (29 بتاآيخ) ب ريكش  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)11914.

673I

يئت افاة فاديكا،)شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

SAP NG
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

يئت افاة فاديكا، شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

شاآع يلعركوب آقم 7724-11 

صندوق يل10يد آقم 146، 73111، 

يلديرلة يملغرب

SAP NG شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي يلحي 

يلصناعي حي يلسالم - 73111 

يلديرلة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

19559

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (15

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 SAP (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.NG
تجاآة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ج ا  يفويع يلس ك.
يلحي) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 73111 (- يلسالم) حي  يلصناعي 

يلديرلة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 STE BLEEN يلشركة)
 INVESTMENT GROUP SARL
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (: 1.111

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
 STE BLEEN يلشركة)
 INVESTMENT GROUP SARL
عنويفه)ي))شاآع)11)يناير آقم)17)زفقة)

يزيالل)71111)يلعاون يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد آ�سى يلسنتي�سي يالدآي�سي)
 13 آقم) يلخرطوم  زفقة  عنويفه)ي))
يكادير) (81111 يلسويسري) يلحي 

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 15 بتاآيخ) يلدهب  بويدي  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)1671.
674I

GHALMY CONSEILS SARL AU

 ETABLISSEMENT
ARRACHAD Sarl

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
إنشاء)فرع تاب  للشركة

GHALMY CONSEILS SARL AU
 HAY(EL(BAHJA(N° 231 EL

 KELAA(DES(SRAGHNA ، 43000،
 EL KELAA DES SRAGHNA

MAROC
 ETABLISSEMENT ARRACHAD
Sarl شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 882 

تجزئة يالمل - 34111 يلعطاوية 
يملغرب.

إنشاء فرع تاب  للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.1969
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)18)دجن10)2118)تقرآ إنشاء)
يلتس اة) تحت  للشركة  تاب   فرع 
 ETABLISSEMENT ARRACHAD
و يلكائن بالعنوين زيوية سادي) (Sarl
يلعطاوية) (34111 (- أح د يلعطاوية)
يملغرب و يملسي1 من طرف يلساد)ة))

يجعا10 يلزيهاة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بقلعة يلسريغنة بتاآيخ)11 
أكتولر)2121)تحت آقم)455/2121.
675I

DARAA AUDIT

FDI INVEST
إعالن متعدد يلقريآيت

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET
 GREEN(WORK(IMM(A(N°7،
21111، يلديآ يلباضاء يملغرب
FDI INVEST »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد«

وعنوين مقرها يالجت اعي: 4 زفقة 
مولاي1 يلطابق 1 - 21111 يلديآ 

يلباضاء يملغرب.
»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 
.339433

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)11)شتن10)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)
قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
ك سي1) ديدي  مح د  يلساد  تعاين 

ثاني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
على) ينص  يلذي  (:43 آقم) بند 
مايلي:)على يلرغم من أحكام يملادة)15 
يتم تعاين يلتالاة أس اؤهم) (، أعاله)
ك سي1ين للشركة لفت1ة غي1 محدودة:)
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يلساد مح د ديدي)،)مغربي)،)ولد في)

ويقام) بالديآ يلباضاء) (12/16/1944

كالافوآفاا حامل) بشاآع كالافوآفاا،)

 B397618 آقم) يلوطناة  للبطاقة 

ولد) (، مغربي) (، ديدي) دآيس  يلساد 

يلباضاء) بالديآ  (14/18/1982 في)

 11 فاال) (4 ويقام بإقامة باال مدينة)

شاآع تطوين حامل للبطاقة يلوطناة)

يلشركة) ستلتزم  (BK217937 آقم)

بشكل صحاح بج ا  يلع لاات يلتي)

رالل) من  هدفها  فطاق  ض ن  تق  

يلتوقاعات يملنفصلة لل سي1ين.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 22 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797325.

676I

tensiftconsultant

NOBLE AUTO

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تغاي1 تس اة يلشركة

tensiftconsultant

يملكتب 2 ع اآة يلطنطاوي زفقة 

يلصناعة ، 46111، آسفي يملغرب

NOBLE AUTO شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يالجت اعي يلرقم 13 

حي يالمي1 عبد يلقادآ - 46111 يسفي 

يملغرب.

تغاي1 تس اة يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

4445

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تم تغاي1) (2115 ف10يير) (14 يملؤآخ في)

 NOBLE« من) يلشركة  تس اة 

 DROGUERIE EL« إلى) (»AUTO

.»MAHJOUB SAFI

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

ف10يير) (26 بتاآيخ) بآسفي  يالبتديئاة 

2115)تحت آقم)115.

677I

يئت افاة فاديكا،)شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

TAYSSIR FRERE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

يئت افاة فاديكا، شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

شاآع يلعركوب آقم 7724-11 

صندوق يل10يد آقم 146، 73111، 

يلديرلة يملغرب

TAYSSIR FRERE شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي يملنتزه 

1 آقم 82 - 73111 يلديرلة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

19517

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (15

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.TAYSSIR FRERE

غرض يلشركة بإيجاز):)با  وشريء)

يلس ك بالج لة.

عنوين يملقر يالجت اعي):)حي يملنتزه)
1)آقم)82 - 73111)يلديرلة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 551 (: يلهادي هامي) يلساد عبد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

451)حصة) (: يلساد يملكي عزوزي)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد عبد يلهادي هامي عنويفه)ي))

11)عين) 75)شقة) تجزئة يلجد ع اآة)

عتاق)73111)ت اآة يملغرب.

عنويفه)ي)) عزوزي  يملكي  يلساد 
حي يملنتزه)1)آقم)82 73111)يلديرلة)

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد عبد يلهادي هامي عنويفه)ي))

11)عين) 75)شقة) تجزئة يلجد ع اآة)

عتاق)73111)ت اآة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 12 بتاآيخ) يلدهب  بويدي  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)1641.

678I

يئت افاة فاديكا،)شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

 LOGISTIQUE ET
 TRAITEMENT INDUSTRIEL
DES PRODUITS DE LA MER
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
توسا  نشاط يلشركة)

يئت افاة فاديكا، شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

شاآع يلعركوب آقم 7724-11 

صندوق يل10يد آقم 146، 73111، 

يلديرلة يملغرب

 LOGISTIQUE ET TRAITEMENT

 INDUSTRIEL DES PRODUITS

DE LA MER شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يالجت اعي 234&235 

يلحي يلصناعي حي يلسالم - 73111 

يلديرلة يملغرب.

توسا  نشاط يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.16315

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

ت ت) (2121 شتن10) (17 في) يملؤآخ 

نشاط) إلى  يلتالاة  يألنشطة  إضافة 

يلشركة يلحالي):

فقل يلبضائ  لحساب يلغي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

 23 بتاآيخ) يلدهب  بويدي  يالبتديئاة 

شتن10)2121)تحت آقم)1552.

679I

MAY CONSULTING

SAGRISUP
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

MAY CONSULTING
7 زفقة يملالزم فرفافد الفالات ، 
21311، يلديآيلباضاء يملغرب

SAGRISUP شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي يقامة 
يلبستان 2 يلع اآة 1 يملحل 1 سادي 

يل10فو�سي - 21111 يلديآيلباضاء 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
513733

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 ماي) (13
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SAGRISUP
يلع لاة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
وتشغال) ويستئجاآ  يقتناء) يلزآيعاة 

أي عقاآ زآيعي.
يقامة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلبستان)2)يلع اآة)1)يملحل)1)سادي)
يلديآيلباضاء) (21111 (- يل10فو�سي)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد لق ان فوفل):)1.111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
يلساد لق ان فوفل):)1111)بقا ة)

111)دآهم.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
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عنويفه)ي)) فوفل  لق ان  يلساد 
ياليوبي) يلدين  شاآع صالح  (12 آقم)

11111)يلعريئش يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) فوفل  لق ان  يلساد 
ياليوبي) يلدين  شاآع صالح  (12 آقم)

11111)يلعريئش يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 21 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

ماي)2121)تحت آقم)-.
681I

CABINET BADREDDINE

 SANITAIRE DIAMAND
BLEU

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
قفل يلتصفاة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسي1ة 1 يقامة هني يلشقة 

آقم 1 ، 1، مريكش يملغرب
 SANITAIRE DIAMAND BLEU
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي : محاماد 
5 ع اآة 41 محل آقم 3 - 41111 

مريكش يملغرب.
قفل يلتصفاة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
.114151

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تقرآ حل) 21)شتن10) يملؤآخ في)
 SANITAIRE DIAMAND BLEU
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة مبلغ)
وعنوين) دآهم  (111.111 آأس الها)
ع اآة) (5 محاماد) يإلجت اعي  مقرها 
مريكش) (41111  -  3 آقم) محل  (41
و) (34 للبندين) فتاجة لطبقا  يملغرب 

.35
و عين:

و) بنشويف  بوج عة  يلساد)ة))
عنويفه)ي))تجزئة محاماد)9)آقم)141 
يملغرب) مريكش  (41111 أسكجوآ)

ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)
وفي محاماد) (2121 21)شتن10) بتاآيخ)
 41111  -  3 محل آقم) (41 ع اآة) (5

مريكش يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (25 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128751.

681I

CABINET BADREDDINE

MYM COMPUTER
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
قفل يلتصفاة

CABINET BADREDDINE

279 أ مسي1ة 1 يقامة هني يلشقة 
آقم 1 ، 1، مريكش يملغرب

MYM COMPUTER شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي : مسي1ة 

2 آقم 576 أ محل آقم 2 - 41111 

مريكش يملغرب.

قفل يلتصفاة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

.88655

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

2121)تقرآ حل) 21)شتن10) يملؤآخ في)

ذيت) شركة  (MYM COMPUTER

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

 111.111 آأس الها) مبلغ  يلوحاد 

يإلجت اعي) مقرها  وعنوين  دآهم 
 -  2 أ محل آقم) (576 آقم) (2 مسي1ة)

41111)مريكش يملغرب فتاجة لطبقا)

يالسا�سي) يلقافون  من  (68 للبند)

للشركة..

و عين:

و) يلهويوي  مصطفى  يلساد)ة))

 41111  2 مسي1ة) أ  (576 عنويفه)ي))

مريكش يملغرب ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)

وفي مسي1ة) (2121 شتن10) (21 بتاآيخ)
 41111  -  2 أ محل آقم) (576 آقم) (2

مريكش يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (25 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128752.

682I

MOORISH

 EMZO GROUP
 INTERNATIONAL TRADING

COMPANY LTD
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
39 شاآع لال ياقوت يلطابق 5 شقة د 

، 21181، يلديآ يلباضاء يملغرب
 EMZO GROUP

 INTERNATIONAL TRADING
COMPANY LTD شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 411 شاآع 
يلزآقطوني إقامة حامد يلشقة 1 - 

21141 يلديآ يلباضاء يملغرب 
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

519627
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (26
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 EMZO(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها
 GROUP INTERNATIONAL

.TRADING COMPANY LTD
تجاآة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملعادن ويملاس.
 411 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
شاآع يلزآقطوني إقامة حامد يلشقة)

1 - 21141)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (511 (: يلساد زهي1 يلعلوي)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
 EMİR(ŞENGÜNEŞ(:(500(يلساد

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد زهي1 يلعلوي عنويفه)ي))زفقة)
ياللفة) (2 يلعالاة) (1 ط) (16 آقم) (55
يلباضاء) يلديآ  (21141 يلباضاء)

يملغرب.
 EMİR( ŞENGÜNEŞ يلساد)

.TUR 99218 TUR TUR((عنويفه)ي
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد زهي1 يلعلوي عنويفه)ي))زفقة)
ياللفة) (2 يلعالاة) (1 ط) (16 آقم) (55
يلباضاء) يلديآ  (21141 يلباضاء)

يملغرب)
 EMİR( ŞENGÜNEŞ يلساد)

TUR 99218 TUR TUR((عنويفه)ي
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 18 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796881.

683I

HOLMARCOM

 HOLMARCOM
INSURANCE ACTIVITIES

شركة يملساه ة
آف  آأس ال يلشركة

HOLMARCOM
21 زفقة مصطفى يملعاني ، 21181، 

يلديآ يلباضاء يملغرب
 HOLMARCOM INSURANCE

ACTIVITIES شركة يملساه ة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 181 شاآع 
أففا - 21111 يلديآ يلباضاء يملغرب.

آف  آأس ال يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.441143
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تم) (2121 يولاوز) (29 في) يملؤآخ 
قدآه) ب بلغ  يلشركة  آأس ال  آف  
من) أي  دآهم«) (257.168.111«
إلى) دآهم«) (1.868.136.111«
»2.125.114.111)دآهم«)عن طريق):)

تقديم حصص فقدية أو عاناة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 16 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

شتن10)2121)تحت آقم)792876.

684I
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ste(cofiguer(sarl

STE CHIGUER ENERGIE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تغاي1 نشاط يلشركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc
STE CHIGUER ENERGIE شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يالجت اعي يمللك 
يملسمى شهاب 4 تجزئة شهاب - 

35111 جرساف يملغرب.
تغاي1 نشاط يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.1897

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تم) (2121 شتن10) (27 في) يملؤآخ 
»وساط) من) يلشركة  نشاط  تغاي1 
»تركاب ويصالح يلطاقة) إلى) تجاآي«)

يلش ساة«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بجرساف بتاآيخ)11)أكتولر)

2121)تحت آقم)1176/2121.

685I

MOORE CASABLANCA

أسك
إعالن متعدد يلقريآيت

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

أسك »شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: 17 ساحة 
شاآل فكول إقامة باستوآ بويلد 

يلشقة 2 يلطابق 7 - 21251 يلديآ 
يلباضاء يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.411493
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
2121)تم يتخاذ) 26)غشت) يملؤآخ في)

يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:
يقر يلشركاء)بأنهم قد يطلعوي قبل)
 (51( هبة) مشروع  على  يلاوم  هذي 
سلمى) يلسادة  قبل  من  حصص 
يلشامي يمل لوكة لها بامللكاة يلرقبة في)
لصالح أرتها:يلسادة) »أسك«) شركة)
(، مغرلاة يلجنساة) (، عايدة يلشامي)
في يلشاآقة) (2112 أبريل) (19 مويلاد)
يإلماآيت يلعرلاة يملتحدة)،)مقا ة في)
يلعرلاة) يإلماآيت  (BP 122792 دبي)
يملتحدة)،)حاصلة على بطاقة يلهوية)

DU811916(يلوطناة آقم
قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)
قرآ يلشركاء)تحاين يلنظام يألسا�سي)
للشركة ب ا في ذلك ج ا  يلتغاي1يت)

يلقافوفاة يلتي تم إجريؤها حتى يبن
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
بند آقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)
يملساه ات) بتقديم  يلشركاء) يقوم 
يلشامي) حسن  يلساد  وهي:) (

ً
فقدي

سلمى) يلسادة  دآهم  (111 ب ج وع)
دآيهم) (4951 ب ج وع) يلشامي 
ب ج وع) يلشامي  عايدة  يلسادة 
دآيهم وهذي يعني في يملج وع) (4951

11111)دآيهم
بند آقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)
تم تحديد آأس يملال ب بلغ))11111) 
 (111( مائة) إلى  مقس ة  دآهم 
حصص بقا ة مائة))111.11))دآهم)
مدفوع بالكامل) (، مكتتب بالكامل) (،
ومخصص للشركاء) (، عند يالكتتاب)
)111))حصص في حق) ب بلغ إج الي)
يالفتفاع للساد حسن يلشامي وج ا )
يلرقبة) يمللكاة  في  ((111( يلحصص)
يلساد) وهي:) يلشامي  سلمى  للسادة 
مالك) حصص  (111 يلشامي) حسن 
يلحصص) للج ا   يالفتفاع  حق  في 
يلسادة) يلشركة  مال  لرأس  يملكوفة 
سلمى يلشامي يملالكة يلرقبة لخ سين)
حصة يلسادة عايدة يلشامي يملالكة)

يلرقبة لخ سين حصة
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 22 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797317.
686I

FIDWAY CONSEIL

ANC PS

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

قفل يلتصفاة

FIDWAY CONSEIL

 AVENUE ESSAADIYNE

 RESIDENCE(L›OLIVIER 1er

 ETAGE(APPT(N°2 (EN(FACE

 CAFE(LA(TERRASSE(، 50000،

MEKNES MAROC

ANC PS شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي : شقة 11 

ع اآة 3 يقامة يلزيتوفة يلزيتون - 

51111 مكناس يملغرب.

قفل يلتصفاة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

.36327

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تقرآ حل) (2121 ماي) (13 في) يملؤآخ 

يملسؤولاة) ذيت  شركة  (ANC PS

 111.111 آأس الها) مبلغ  يملحدودة 

دآهم وعنوين مقرها يإلجت اعي شقة)

11)ع اآة)3)يقامة يلزيتوفة يلزيتون)-)

51111)مكناس يملغرب فتاجة لقريآ)

حل يلشركة قبل يألوين بطريقة ودية.

و عين:

يلجزولي) يمين  مح د  يلساد)ة))

عدد) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 

 11 شقة) عنويفه)ي)) و  (D739914

يلزيتون) يلزيتوفة  يقامة  (3 ع اآة)

)ة)) 51111)مكناس يملغرب ك صفي)

للشركة.

و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)

بتاآيخ)31)شتن10)2121)وفي شقة)11 

(- يلزيتون) يلزيتوفة  يقامة  (3 ع اآة)

51111)مكناس يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (26 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)341.

687I

ste(cofiguer(sarl

STE REGA TRAVAUX
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

حل شركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

STE REGA TRAVAUX شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد)في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي زفقة 

تافااللت آقم 179 تجزئة بخوشة - 

35111 جرساف يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.465

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

تقرآ) (2121 شتن10) (18 في) يملؤآخ 

ذيت مسؤولاة محدودة) حل شركة 

 STE REGA يلوحاد) يلشريك  ذيت 

 11.111 آأس الها) مبلغ  (TRAVAUX

دآهم وعنوين مقرها يإلجت اعي زفقة)

(- تجزئة بخوشة) (179 تافااللت آقم)

(: جرساف يملغرب فتاجة ل) (35111

لم تحقق يي آلح.

زفقة) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 

(- تجزئة بخوشة) (179 تافااللت آقم)

35111)جرساف يملغرب.)

و عين:

و) شعباني  مح د  يلساد)ة))

 35111 يلوفاق) تجزئة  عنويفه)ي))

)ة)) ك صفي) يملغرب  جرساف 

للشركة.

يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (

يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 

تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 

يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة بجرساف بتاآيخ)11)أكتولر)

2121)تحت آقم)1175/2121.

688I
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SUD INVEST CONSULTING

 CAPRICE LUXURY PRIVATE
SERVICES

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زفقة يلقبطان يآيكي يقامة ييزيس 

 GUELIZ، 11 يلطابق 2 يلشقة آقم
40000، MARRAKECH(MAROC
 CAPRICE LUXURY PRIVATE

SERVICES شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 
عبد يلكريم يلخطابي يقامة جويد 

119 يلطابق يلثالث يلشقة 43 جليز 
مريكش 41111 مريكش يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

119685
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (21
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
 CAPRICE LUXURY PRIVATE

.SERVICES
غرض يلشركة بإيجاز):)يلخدمات)

يلخاصة لالفريد ويلشركات
يألحديث) وتنشاط  تنظام 
ويلفناة) ويلرياضاة  يلسااحاة 

يلخاصة ويلعامة
(، حفالت) (، فدويت) (، )مؤت ريت) (

أعريس)،)أعااد ماالد…)..
شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
جويد) يقامة  يلخطابي  يلكريم  عبد 
43)جليز) 119)يلطابق يلثالث يلشقة)

مريكش)41111)مريكش يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

فجاب) يلعلوي  يسرى  يلسادة 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (751  :

للحصة.
 251 (: ص10ي) يلحق  عبد  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
فجاب) يلعلوي  يسرى  يلسادة 
عنويفه)ي))عرصة علي يوح اد آقم)78 

جليز)41111)مريكش يملغرب.
يلساد عبد يلحق ص10ي عنويفه)ي))
يمرشيش زفقة يلريزي آقم)72 41171 

مريكش يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
فجاب) يلعلوي  يسرى  يلسادة 
عنويفه)ي))عرصة علي يوح اد آقم)78 

MAROC(جليز)41111)مريكش
يلساد عبد يلحق ص10ي عنويفه)ي))
يمرشيش زفقة يلريزي آقم)72 41171 

مريكش يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (25 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128758.
689I

يئت افاة فاديكا،)شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

DAK PROMO
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

يئت افاة فاديكا، شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة

شاآع يلعركوب آقم 7724-11 
صندوق يل10يد آقم 146، 73111، 

يلديرلة يملغرب
DAK PROMO شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 
يلعركوب آقم 7724-11 - 73111 

يلديرلة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
18445

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 ماي) (19
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 DAK (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

.PROMO
يلت1ويج) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلعقاآي.
شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 73111  -  11-7724 آقم) يلعركوب 

يلديرلة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
حساني) رااطي  آشاد  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.111  :

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
حساني) رااطي  آشاد  يلساد 
 11111 يففا) لا10  زفقة  (7 عنويفه)ي))

يلديآيلباضاء)يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
حساني) رااطي  آشاد  يلساد 
 11111 يففا) لا10  زفقة  (7 عنويفه)ي))

يلديآيلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 13 بتاآيخ) يلدهب  بويدي  يالبتديئاة 

يوفاو)2121)تحت آقم)953.
691I

IL PITRA BEDLING SARL

STE IL PITRA BEDLING SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

IL PITRA BEDLING SARL
 Lot(marzouga(erfoud ، 52200،

Arfoud Maroc
 STE IL PITRA BEDLING SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي قصر 

يملحريكاة يملعاضاد عرب يلصباح 
زيز يآفود يآفود 52211 يآفود 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

15349
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 STE IL(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.PITRA BEDLING SARL
يالشغال) (: غرض يلشركة بإيجاز)
يلسااآيت) وشريء) يلعامة.با  

يملستع لة ويلتجاآة.
قصر) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يملحريكاة يملعاضاد عرب يلصباح زيز)

يآفود يآفود)52211)يآفود يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 411 (: يالدآي�سي) يلحسن  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
يالدآي�سي) مباآك  موالي  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (411  :

للحصة.
يلساد عبد يلح اد يلغريبي):)211 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلغريبي) يلح اد  عبد  يلساد 
عنويفه)ي))قصر يملكابر عرب يلصباح)

زيز)52211)يآفود يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يالدآي�سي) يلحسن  يلساد 
قصر يملحريكاة يملعاضاد) عنويفه)ي))

ع ص ز)52211)يآفود يملغرب
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يالدآي�سي) مباآك  موالي  يلساد 
قصر يملحريكاة يملعاضاد) عنويفه)ي))

ع ص ز)52211)يآفود يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 25 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)1598.
691I

مغرب تدبي1

TABLEMAC
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تعاين مسي1 جديد للشركة

مغرب تدبي1
شاآع مريكش إقامة يلنجد يلطابق 1 

آقم 14 ، 91111، طنجة يملغرب
TABLEMAC شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي حي مباآكة 
تجزئة 58 شاآع ج آقم 12 - 91111 

طنجة يملغرب.
تعاين مسي1 جديد للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.89855

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تم تعاين) (2121 يوفاو) (12 يملؤآخ في)
يلساد)ة)) للشركة  جديد  مسي1 

يالح دي عبد يلويحد ك سي1 وحاد
تبعا لقبول يستقالة يملسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
غشت) (12 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)7311.
692I

MSEFER & ASSOCIES

 YARA - يارا بروديكسيون
PRODUCTION

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

MSEFER & ASSOCIES
شاآع يبن سينا ، 21381،  ( 88

يلديآ يلباضاء يملغرب
 YARA - ياآي بروديكساون

PRODUCTION شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 86 شاآع 

جبل يزوآكي٠ يلديآ يلباضاء - 

21371 يلديآ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

519157

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (26

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

 YARA (- بروديكساون) ياآي  (:

.PRODUCTION

يفتاج) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملصنفات يلسين ائاة.)إفتاج يألع ال)

يلفاديو) مقاط   إفتاج  يلتلفزيوفاة.)
؛يملوساقى وج ا  يإلفتاجات يألررى)

يلسين ائاة) يملصنفات  توزي   ؛)

وتكااف يلكتب لدع ها بريمج وأفالم)

لج ا ) وكبسوالت  وتقاآير  وثائقاة 

أجهزة يلتلفزيون ويلسين ا ويلوسائط)

يلرق اة.)مرحلة ما بعد يإلفتاج..

86)شاآع) عنوين يملقر يالجت اعي):)

جبل يزوآكي٠)يلديآ يلباضاء)-)21371 

يلديآ يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 311.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 3.111 (: مسفر) لالى  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

 7 عنويفه)ي)) مسفر  لالى  يلسادة 

شاآع ديت1وة دو يغ وز)،)عين يلدياب)

21181)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

 7 عنويفه)ي)) مسفر  لالى  يلسادة 
شاآع ديت1وة دو يغ وز)،)عين يلدياب)

21181)يلديآ يلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 12 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796135.

693I

FINANCE CENTER

«CAPITAL GUARDS« شركة
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV(ALLAL(EL(FASSI(N° 598

 CM(UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
شركة »Capital Guards« شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي يل10 
ويإلحسان 18 ع اآة 1 شقة 18 - 

41111 مريكش يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
119619

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
شركة) (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

.»Capital Guards«
غرض يلشركة بإيجاز):)شركة أمن)

يملباني يلع وماة أو يلخاصة.
يل10) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 -  18 شقة) (1 ع اآة) (18 ويإلحسان)

41111)مريكش يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: يلساد مصطفى يلطالبي)
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد مصطفى يلطالبي عنويفه)ي))
 24 ح م تجزئة يملناآ زفقة لاباا آقم)

شقة)1 41111)مريكش يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد مصطفى يلطالبي عنويفه)ي))
 24 ح م تجزئة يملناآ زفقة لاباا آقم)

شقة)1 41111)مريكش يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (22 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128685.

694I

LM HYGIENE

LM HYGIENE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

LM HYGIENE
تجزئة الكولين 11 يلرقم 11 سادي 
معروف ، 21151، يلديآ يلباضاء 

يملغرب
LM HYGIENE شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 
 131Boulevard(d’Anfa,
 résidence(Azur, Bureau

 n°11 B, Casablanca- - 20000
CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
519189

في) مؤآخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (21
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
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ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 LM (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.HYGIENE

غرض يلشركة بإيجاز):)-)يلتنظاف)

ويلتطهي1) ويلتطهي1  لل باني  يلروتاني 

ومكافحة يلفئ1ين ولصفة عامة ج ا )

وتنظاف) يألررى  يلتنظاف  أنشطة 

يملباني ويلتنظاف يلصناعي.

-)با  منتجات يلتنظاف ويلتطهي1.

-)يستي1يد وتصدير..

(: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

 131Boulevard(d’Anfa,(résidence

 Azur,(Bureau(n°11(B,(Casablanca-

.- 21111 CASABLANCA MAROC

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (111 (: يلساد ملوني مح د)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) مح د  ملوني  يلساد 

سادي) (11 يلرقم) (11 تجزئة الكولين)

يلباضاء) يلديآ  (21151 معروف)

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) مح د  ملوني  يلساد 

سادي) (11 يلرقم) (11 تجزئة الكولين)

يلباضاء) يلديآ  (21151 معروف)

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 12 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)-.

695I

A. SAAIDI CONSULTANTS

CAPITAL TRUST EQUITY
تأسيس صندوق مشت1ك للتوظاف

A. SAAIDI(CONSULTANTS

 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL(MAROC، 20070،

CASABLANCA MAROC

 CAPITAL TRUST EQUITY

»صندوق مشت1ك للتوظاف«

وعنوين مقره يإلجت اعي: 51، شاآع 

يلريشدي - 21111 يلديآ يلباضاء 

يملغرب

»تأسيس صندوق مشت1ك 

للتوظاف«

 18 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
تقرآ تأسيس صندوق) (2121 أكتولر)

يلباافات) ذي  للتوظاف  مشت1ك 

يلتالاة:

 CAPITAL (: يلصندوق) تس اة  (-

.TRUST EQUITY

(،51 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين  (-

يلديآ) (21111 (- يلريشدي) شاآع 

يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسس  يلتي  يملدة  (-

يلصندوق:)99)سنة.

-)مبلغ آأس ال يلصندوق))دآهم):)

1.111.111

شركة) يلتدبي1:) مؤسسة  (-

(،»CAPITAL TRUST GESTION«

شركة مساه ة ويلكائن مقرها بالديآ)

يلباضاء-)51،)شاآع يلريشدي)

يلبنك) يلوديعة:) يملؤسسة  (-

(،111 يلكائن مقره) يلشعبي يملركزي،)

يلزآقطوني-يلديآ) مح د  شاآع 

يلباضاء

-)يملنتدب يألول للحسابات:)مكتب)

ت ثله) (»A. SAAIDI & ASSOCIES«

يلسادة بهاء)يلسعادي

وحصص) يملوجوديت  (-

دآهم) ملاون  يملشت1كة:) يمللكاة 

إلى) مقسـم  ((1.000.000,00(

ألف) ذيت  حصة  ((1.111( ألف)

إس اة) كقا ة  دآهم  ((1.000,00(

للحصـة يلويحدة،)يملكتتبة كلاـا.

الست1ديد) يلالزم  يألدنى  يملبلغ  (-

يلحصص:500.000,00

-)تاآيخ وآقم يعت اد فظام يلتدبي1)

لسوق) يملغرلاة  يلهائة  طرف  من 

آقم:) (- (2121 شتن10) (11 يلرسامال:)

GP21147

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797459.

696I

FINANCE CENTER

MASTER CAROSSERIE شركة

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

FINANCE CENTER

 AV(ALLAL(EL(FASSI(N° 598

 CM(UNITE 5 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 MASTER CAROSSERIE شركة

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 193 

مكرآ يملساآ يلحي يلصناعي - 41111 

مريكش يملغرب.

تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.111483

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

ت ت) (2121 أكتولر) (18 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

يملنعم) عبد  )ة)) يلساد) تفويت 

من) يجت اعاة  حصة  (341 كرفاوي)

)ة)) حصة لفائدة يلساد) (341 أصل)

أكتولر) (18 بتاآيخ) يلخ ري  مح د 

.2121

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

أكتولر) (22 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128716.

697I

cofiber(sarl

AMBULANCES CALYPSO
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
قفل يلتصفاة

cofiber(sarl
 rue(chouhada(berkane ، ,17

60300، berkane(maroc
AMBULANCES CALYPSO شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي : تجزئة 
v1، فاال 13، يملحطة يلسااحاة 
يلجديدة - 63151 يلسعادية 

يملغرب.
قفل يلتصفاة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
.5187

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تقرآ) (2121 شتن10) (22 في) يملؤآخ 
 AMBULANCES CALYPSO حل)
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت)
آأس الها) مبلغ  يلوحاد  يلشريك 
مقرها) وعنوين  دآهم  (111.111
(،13 فاال) (،v1 تجزئة) يإلجت اعي 
يملحطة يلسااحاة يلجديدة)-)63151 
يرتتام) يلسعادية يملغرب فتاجة ل-)

تصفاة يلشركة
-)إرالء)ذمة يملصفي يلساد مغفوآ)
يلحامل للبطاقة يلوطناة آقم) (، يحي)
 39 بخريبكة،) يلقاطن  (،F  257514
حي) زفقة يلخطويت،) (،B مكرآ بلوك)

يلوفاق..
و عين:

يلساد)ة))يحي مغفوآ و عنويفه)ي))
زفقة يلخطويت،) (،B مكرآ بلوك) (39
يملغرب) رريبكة  (25111 يلوفاق) حي 

ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)
تجزئة) وفي  (2121 شتن10) (22 بتاآيخ)
يلسااحاة) يملحطة  (،13 فاال) (،v1
يلجديدة)-)63151)يلسعادية يملغرب.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 بتاآيخ) ب10كان  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)619/2121.
698I
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CEDECOM

ABDELILLAH IMMOBILIERE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
يستدآيك رطٍإ

يستدآيك رطٍإ وق  بالجريدة 
يلرس اة

CEDECOM
 CITE(ASSALAM(IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA(CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA(MAROC
 ABDELILLAH IMMOBILIERE

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

 وعنوين مقرها يإلجت اعي 13 زفقة 
بشي1 يلعلج يلطابق 3 يلشقة 17 
إقامة ديالفو 2 يلديآ يلباضاء - 
21211 يلديآ يلباضاء يملغرب.

بالجريدة) وق   رطٍإ) إستدآيك 
 25 بتاآيخ) (5678 عدد) يلرس اة 

غشت)2121.
يملومن) شاآع عبد  (13 (: بدال من)
تجزئة منازيل إقامة دوالفو)2)طابق)3 

شقة)17)يلديآ يلباضاء
يقرأ):)13)زفقة بشي1 يلعلج يلطابق)
يلديآ) (2 ديالفو) إقامة  (17 يلشقة) (3

يلباضاء
يلباقي بدون تغاي1.

699I

BUSINESS MANAGEMENT OF CORPORATE

EVENT 2015
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

 BUSINESS MANAGEMENT OF
CORPORATE

 AV ABDELKARIM EL 168-166
 KHATTABI(APPT 11 BUREAU
 N 4 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
EVENT 2015 شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي كاليز 166-
168 شاآع عبد يلكريم يلخطابي 
شقة آقم 11 مريكش. - 41111 

مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

119561

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (23

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 EVENT(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.2115

يألنشطة) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يإلبديعاة ويلفناة ويألديء.

كاليز) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

168-166)شاآع عبد يلكريم يلخطابي)

 41111 (- مريكش.) (11 آقم) شقة 

مريكش يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 5.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلسادة شي1ين دآيدي):)51)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلسادة شي1ين دآيدي عنويفه)ي))

 ALLEE DES NORLAS  14

 13321BOUC-BEL-ALR FRANCE

MARSEILLE 13111)فرنسا.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلسادة شي1ين دآيدي عنويفه)ي))

 ALLEE DES NORLAS  14

 13321BOUC-BEL-ALR FRANCE

MARSEILLE 13111)فرنسا

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (18 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128631.

711I

eurest compta sarl

 BUREAU D›ETUDE
 DE CONSEIL

 D›ACCOMPAGNEMENT ET
-DE FORMATION -BECAF
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

eurest compta sarl
 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI(FES ، 30000،
FES MAROC

 BUREAU D›ETUDE DE CONSEIL
 D›ACCOMPAGNEMENT ET DE
FORMATION -BECAF- شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 9 يقامة 

يلعنا�سي« أ« 11 زفقة آحال يملسكاني 
شاآع يلجيش يمللكي فاس - 31111 

فاس يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

69923
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (15
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
 BUREAU D’ETUDE DE CONSEIL
 D’ACCOMPAGNEMENT ET DE

.-FORMATION -BECAF
مكتب) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
في) ,يالستشاآة  يلبحت) و  يلدآيسات 

يلتساي1 و يلتدبي1..
يقامة) (9 (: عنوين يملقر يالجت اعي)
يلعنا�سي«)أ«)11)زفقة آحال يملسكاني)
 31111 (- شاآع يلجيش يمللكي فاس)

فاس يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلسادة يمانة شامي):)511)حصة)
بقا ة)111)دآهم للحصة.

511)حصة) (: يلسادة حرية يلزين)
بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) شامي  يمانة  يلسادة 
يقامة يلهدى آقم)16)زفقة بدآ شاكر)
شاآع عالل بن عبد هللا فاس)31111 

فاس يملغرب.
عنويفه)ي)) يلزين  حرية  يلسادة 
ع اآة)181)شقة)6)تجزئة يدير طريق)
فاس) (31141 فاس) يلشقف  عين 

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) شامي  يمانة  يلسادة 
يقامة يلهدى آقم)16)زفقة بدآ شاكر)
شاآع عالل بن عبد هللا فاس)31111 

فاس يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (22 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4652.

711I

CAF MAROC

GAFFA POWER SERVICE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
GAFFA POWER SERVICE شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي زفقة ويد 
زيز يلرقم 21 يقامة كاسطاا يلطابق 

يلثاني آقم 11 - 91111 طنجة 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
121195
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في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (17
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 GAFFA(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.POWER SERVICE
غرض يلشركة بإيجاز):)با  و شريء)

مستحضريت يلتج ال و يلصحة.
زفقة ويد) (: عنوين يملقر يالجت اعي)
يقامة كاسطاا يلطابق) (21 زيز يلرقم)
طنجة) (91111  -  11 آقم) يلثاني 

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (1.111 (: يلساد قابل كفة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
حي) عنويفه)ي)) كفة  قابل  يلساد 
تطوين) (93111  23 بني رنوس آقم)

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
حي) عنويفه)ي)) كفة  قابل  يلساد 
تطوين) (93111  23 بني رنوس آقم)

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (27 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)247286.
712I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE ROCH SAHARA
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
آف  آأس ال يلشركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي يلفتح زفقة ينب  آقم 32 يلعاون ، 

71111، يلعاون يملغرب

STE ROCH SAHARA شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع يالمي1 

موالي عبد هللا ع اآة آقم 27 آقم 

38 - 71111 يلعاون يملغرب.
آف  آأس ال يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.17833

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

تم) (2121 أكتولر) (27 في) يملؤآخ 
قدآه) ب بلغ  يلشركة  آأس ال  آف  

من) أي  دآهم«) (1.911.111«

 2.111.111« إلى) دآهم«) (111.111«

تقديم حصص) (: عن طريق) دآهم«)

فقدية أو عاناة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

26)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3298/21.

713I

NOBLACTION

SOUK D›ARTISANAT
إعالن متعدد يلقريآيت

NOBLACTION

فهج يعقوب يملنصوآ إقامة يألمي1ة 

3 يلطابق يألول آقم 15، 41111، 

مريكش يملغرب

SOUK D›ARTISANAT »شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: باب دكالة 

دآب يلسقاية آقم 22 - 41111 

مريكش يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.33341

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

تم يتخاذ) (2121 أبريل) (29 يملؤآخ في)

يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

تفويت يلحصص

قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)

تغاي1 يملقر يالجت اعي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

يلعيشو�سي) يمين  مح د  يلساد  با  

يلرزيق) عبد  للساد  حصة  (551

يالجودي)

بند آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)

تغاي1 مقر يلشركة من باب دكالة دآب)

22)مريكش إلى مريكش) يلسقاية آقم)

تجزئة يلنهضة آقم)746)محاماد)

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يولاوز) (27 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)126348.

714I

LEADER FIN

OPTIMDEV CONSULTING
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

LEADER FIN

زفقة شوفالي بااآد يإلقامة فالروس« 

E« يلطابق يلثاني يملكتب 12 يلديآ 

يلباضاء، 21511، يلديآ يلباضاء 

يملغرب

 OPTIMDEV CONSULTING

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 45 شاآع 

عبد يلقادآمفتاكي1 يلطابق 2 آقم 4 - 

21111 يلديآ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

338179

 21 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2115 أكتولر)

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.OPTIMDEV CONSULTING

(- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

وتكنولوجاا) يلتطوير  يستشاآيت 

يملعلومات)،)راصة في مجال يلت ويل)

قطاع) في  أعم  وبشكل  ويلتأمين 

تكنولوجاا يملعلومات)؛

يلتدآيب ويالستشاآيت في علوم) (-

يلك باوتر.

وتصدير) ويستي1يد  وشريء) با   (-

ج ا  منتجات أو معديت يلك باوتر)

وج ا  أفويع يملعديت ويملنتجات

يلع لاات) ج ا   (، أعم) وبشكل 

أو) يملالاة  أو  يلصناعاة  أو  يلتجاآية 

يملنقولة أو يلعقاآية يملتعلقة بتحقاق)

غرض يلشركة أو يملتعلقة بأي أشااء)

م اثلة أو ذيت صلة)،)في يملغرب أو في)

يلخاآج من شأنها أن تعزز تن اة تريث)

يلشركات..

45)شاآع) عنوين يملقر يالجت اعي):)

عبد يلقادآمفتاكي1 يلطابق)2)آقم)4 - 

21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: ح اوي) أح د  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) ح اوي  أح د  يلساد 

فرنسا)1111)فرنسا فرنسا.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) ح اوي  أح د  يلساد 

فرنسا)1111)فرنسا فرنسا

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 16 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

فوف10)2115)تحت آقم)11588721.

715I
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cafge

 SOCIETE

 D’INFORMATIQUE

COMPTABLE
PAR abréviation SI

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
مالءمة يلنظام يألسا�سي للشركة

cafge

 Mustapha(el(maani، 234

20130، casablanca(maroc

 SOCIETE D’INFORMATIQUE

 COMPTABLE»PAR(abréviation

SI »شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: 86 زفقة 

والد زيان - 21111 يلديآ يلباضاء 

يملغرب.

»مالءمة يلنظام يألسا�سي للشركة«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.43143

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

تقرآ) (2121 غشت) (14 في) يملؤآخ 

للشركة) يألسا�سي  يلنظام  مالءمة 

يلتصديق) (- يلقافون:) م  مقتضاات 

 PAUL للساد) 1211حصة  با ) على 

 MARIE يلسادة) و  (EMMANUEL

 AGNES FRANÇOISE NADAL

لفائدة يلساد حاضر ع ر ويلساد)

حاضر فادي ويلسادة حاضر يلزوهرة.)

 PAUL يلساد) يستقالة  (-

ك سي1) مناصبه  من  (EMMANUEL

للشركة.)

يلزوهرة) حاضر  يلسادة  تعاين 

ك سي1ين) ع ر  حاضر  ويلساد 

وحادين

للسادة) يلتوقا   سلطة   نح 
ُ
ت (-

حاضر يلزوهرة ويلساد حاضر ع ر)

توقا  مشت1ك.

-)ت ديد غرض يلشركة

-)تحديث يلنظام يألسا�سي

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797535.

716I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

CETI CALL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

 BUREAU COMPTABLE
 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING
 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT(A 1ER(ETAGE(N°4 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

CETI CALL شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي يقامة 
يملهندز آقم 4 يلطابق يالول ع اآة 
ي شاآع عبد يلكريم يلخطابي جليز - 

41111 مريكش يملغرب.
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.112755

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)14)أكتولر)2121)تم تحويل)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
يلطابق يالول) (4 يملهندز آقم) »يقامة 
ع اآة ي شاآع عبد يلكريم يلخطابي)
إلى) مريكش يملغرب«) (41111 (- جليز)
يقامة) يالول  يلطابق  (3 آقم) »شقة 
شاآع) (144 ع اآة) دولاآي  يوشاك 
 41111 (- جليز) يلخامس  مح د 

مريكش يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (27 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128836.

717I

SAGASUD

ABOUAB AABDA
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
قفل يلتصفاة

SAGASUD
شاآع يالمي1 موالي عبد هللا آقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، يلعاون

LAAYOUNE يملغرب

ABOUAB AABDA شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي : تجزئة 

331 آقم 131 حي يلحجري يلعاون - 
71111 يلعاون يملغرب.

قفل يلتصفاة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

.19585
يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
تقرآ) (2121 أكتولر) (27 في) يملؤآخ 
ABOUAB AABDA)شركة ذيت) حل)
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 
 111.111 آأس الها) مبلغ  يلوحاد 
يإلجت اعي) مقرها  وعنوين  دآهم 
يلحجري) حي  (131 آقم) (331 تجزئة)
يملغرب) يلعاون  (71111 (- يلعاون)

فتاجة لتوقف نشاط يلشركة.
و عين:

و) جااآ  يوالد  فاتحة  يلساد)ة))
آقم) يل10كة  تجزئة  م  ح  عنويفه)ي))
 41111 مريكش) يلباضاء) طريق  (48
مريكش يملغرب ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)
وفي تجزئة) (2121 أكتولر) (27 بتاآيخ)
331)آقم)131)حي يلحجري يلعاون)-)

71111)يلعاون يملغرب.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
27)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3296/2121.

718I

MITAK CONSEIL

إلترا إيفنت
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
حل شركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

إلت1ي إيفنت شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

)في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي 39 شاآع 
اللة ياقوت يلطابق 5 يلشقة د - 

21121 يلديآ يلباضاء يملغرب.
حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.221763

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
تقرآ) (2121 أكتولر) (19 في) يملؤآخ 
ذيت مسؤولاة محدودة) حل شركة 
إيفنت) إلت1ي  يلوحاد  يلشريك  ذيت 
مبلغ آأس الها)11.111)دآهم وعنوين)
اللة) شاآع  (39 يإلجت اعي) مقرها 
 21121 (- يلشقة د) (5 ياقوت يلطابق)
(: ل) فتاجة  يملغرب  يلباضاء) يلديآ 
و) يملالاة  يلناحاة  تخص  مشاكل 

يلتسويقاة.
و حدد مقر يلتصفاة ب)39)شاآع)
(- د) يلشقة  (5 يلطابق) ياقوت  اللة 

21121)يلديآ يلباضاء)يملغرب.)
و عين:

عنويفه)ي)) و  زآوق  منى  يلساد)ة))
 3 شاآع) (3 آقم) (326 ع اآه) يالزهر 
يلباضاء) يلديآ  (21611 يل10فو�سي)

يملغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)
محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 
و) يلعقود  تبلاغ  محل  و  يملخابرة 

يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)-
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 18 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797832.
719I

VERSIONCONSULTING

 SOCIETE LA REGLISSE SARL
AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

VERSIONCONSULTING
إقامة يإلحسان ع اآة 3 شقة 4 

 RES AL IHSSANم10وكة مريكش
 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SOCIETE LA REGLISSE SARL AU
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شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي يملناآ ع اآة 
191 يلطابق 1 شقة 3 مريكش - 

41111 مريكش يملغرب 
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
116761

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يوفاو) (29
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
.SOCIETE LA REGLISSE SARL AU
يرصائي) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلعالج يلطباعي.
يملناآ) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
ع اآة)191)يلطابق)1)شقة)3)مريكش)

- 41111)مريكش يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: سناء) كوجة  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) سناء) كوجة  يلسادة 
مريكش) (533 آقم) (5 يلوحدة) م  ح 

41111)مريكش يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) سناء) كوجة  يلسادة 
مريكش) (533 آقم) (5 يلوحدة) م  ح 

41111)مريكش يملغرب)
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يولاوز) (17 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)125817.

711I

segex

 GROUPE DAY TRIP
MOROCCO

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16 , App 12 FES(BP 2324 ،

30000، fes(MAROC

 GROUPE DAY TRIP MOROCCO

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 55 

قصبة بوجلود فاس - 31111 فاس 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

55315

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2118 ماآس) (23

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.GROUPE DAY TRIP MOROCCO

يلنقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلسااحي.
 55 آقم) (: عنوين يملقر يالجت اعي)

فاس) (31111 (- قصبة بوجلود فاس)

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: يلويآتي) س ي1  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يلويآتي  س ي1  يلساد 

 31111 بنسودة) يلوحدة  حي  (981

فاس يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يلسادة سكانة شوقي 

97)بلوك ألف حي كريو زويغة)31111 

فاس يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

ماآس) (27 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2118)تحت آقم)978.

711I

segex

 GROUPE DAY TRIP 

MROCCO

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

تعاين مسي1 جديد للشركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16 , App 12 FES(BP 2324 ،

30000، fes(MAROC

 GROUPE DAY TRIP MROCCO 

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 55 

قصبة بوجلود فاس - 31111 فاس 

يملغرب.

تعاين مسي1 جديد للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.55315

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

2118)تم تعاين) 14)دجن10) يملؤآخ في)

يلساد)ة)) للشركة  جديد  مسي1 

يلويآتي س ي1 ك سي1 وحاد

تبعا لقبول يستقالة يملسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

دجن10) (11 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2118)تحت آقم)3823118.

712I

HORICOM

 ATTIKA LILBINAE WA
TAAMIR

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 ATTIKA LILBINAE WA TAAMIR
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 

يملنتزه 11 قطعة 11 يلجناح 14 آقم 
63 يلطابق يألول مجاط - 51111 

مكناس يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
54557

 15 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 أكتولر)
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ATTIKA LILBINAE WA TAAMIR
يإلنعاش) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلعقاآي
أشغال يلبناء)يملختلفة.

تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
14)آقم) 11)يلجناح) 11)قطعة) يملنتزه)
 51111 (- مجاط) يألول  يلطابق  (63

مكناس يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
مبلغ آأس ال يلشركة:)1.111.111 

دآهم،)مقسم كالتالي:
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
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يلعزيز) عبد  يلطرعي  يلساد 
عنويفه)ي))تجزئة يملنتزه)11)قطعة)11 
 51111 مجاط) (63 آقم) (14 يلجناح)

مكناس يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلعزيز) عبد  يلطرعي  يلساد 
عنويفه)ي))تجزئة يملنتزه)11)قطعة)11 
 51111 مجاط) (63 آقم) (14 يلجناح)

مكناس يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (27 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4627.

713I

مكتب يملوثقة يالستادة دينا بغديدي

 CABINET D’EXPERTISE
SAIH

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تفويت حصص

مكتب يملوثقة يالستادة دينا بغديدي
 Lot 264 florida(sidi(Maarouf
 Lot 264 florida(sidi(Maarouf،

Casablanca ،20200 يملغرب
 CABINET D’EXPERTISE SAIH
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي يلديآ 
يلباضاء 18 زفقة دجلة يلطابق 

يالول آقم 4 شاآع يلزيريوي - 21481 
يلديآ يلباضاء يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.97233
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 أكتولر) (13 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
يملحفوظ) )ة)) يلساد) تفويت 
من) يجت اعاة  حصة  (511 يلسايح)
يلساد) لفائدة  حصة  (1.111 أصل)
أكتولر) (13 يونس يلسايح بتاآيخ) )ة))

.2121
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797552.

714I

palais(des(services(comptables(te(fiscals

JESSY DIFFUSION
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

آف  آأس ال يلشركة

 palais des services comptables
te(fiscals

حي أمل1, ع اآة ب, آقم92, شقة8, 
تاط ملال, يلديآ يلباضاء ، 26111، 

يلديآ يلباضاء يملغرب
JESSY DIFFUSION شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 

يلديآيلباضاء11- ، طريق أزموآ - 
21164 يلديآيلباضاء يملغرب.

آف  آأس ال يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.51827
يلعام) يلج    ب قت�سى 
شتن10) (13 في) يملؤآخ  يإلستثنائي 
يلشركة) آأس ال  آف   تم  (2121
دآهم«) (21.111.111« قدآه) ب بلغ 
إلى) دآهم«) (15.111.111« من) أي 
(: طريق) عن  دآهم«) (35.111.111«
أآلاح أو عالويت) أو  إدماج يحتااطي 

إصديآ في آأس يملال.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797458.
715I

FIDUMATIC(فادي اتاك(

ABEILLE STRATEGIE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

FIDUMATIC فادي اتاك
ع اآة ما يوحال شاآع يلحسن 

 imm 5196 يلثاني يكادير ص ب
 mayouhel(ave(hassn 2، 80000،

 AGADIR - IDA(OU(TANANE
يملغرب

ABEILLE STRATEGIE شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي عند شركة 
فادي اتك ع اآة مايوحال شاآع 

يلحسن يلثاني ص ب 5196 يكادير - 
81111 يكادير يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

49257

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 غشت) (31

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ABEILLE STRATEGIE

يلت1ويج) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلتكوين) (- يملالي) يلتساي1  (- يلعقاآي)

-مركز يتصال.

عند) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

مايوحال) ع اآة  فادي اتك  شركة 

 5196 ب) ص  يلثاني  يلحسن  شاآع 

يكادير)-)81111)يكادير يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 marc jean pierre يلساد)

PROIETTO : 911)حصة بقا ة)111 

دآهم للحصة.

حصة) (111 (: يلساد صوالج طه)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

 MARC JEAN PIERRE يلساد)

فرنسا) عنويفه)ي)) (PROIETTOE

VINCENNES 111111)فرنسا.

عنويفه)ي)) طه  صوالج  يلساد 

يكادير)81111)يكادير يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) طه  صوالج  يلساد 

يكادير)81111)يكادير يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (26 بتاآيخ) باكادير  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)116934.

716I

RS.KALACOMPTA

BOUGHAZ AL ANDALOUS
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

RS.KALACOMPTA
 LOT(AL(WAFAE(N°87 3eme

 ETAGE BENI TOUZINE TANGER
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
 BOUGHAZ AL ANDALOUS

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي طل  يالقرع 
قصر ييصغي1 فحص يفجرة طنجة - 
91111 قصر يلصغي1 طنجة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
121183

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (17
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.BOUGHAZ AL ANDALOUS
يلغرض) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

من يلشركة هو:
بشكل) وشويء) ومقهى  مطعم  (

آئي�سي
وغرفة) أشكالها  بكافة  يملطاعم 

ألعاب يألطفال.
غرفة يلشاي ويلبوفيهات وردمات)

يلت وين.
معرض يلتنظام يلثقافي أو يلندوة)
أو يملشاآكة في آأس يملال أو يالهت ام)
أو) م اثلة  أع ال  أو  شركة  بأي 

مختلفة.
يلضاافة) ودوآ  يملطاعم  معرض 

يلتقلادية.
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ويألغاني) يملتحركة  يلرسوم 

يلتقلادية..

طل ) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

يفجرة) فحص  يلصغي1  قصر  يالقرع 

طنجة)-)91111)قصر يلصغي1 طنجة)

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلع ريني) ص10ين  يلسادة 

 91111 يلع ريني) ص10ين  عنويفه)ي))

طنجة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلع ريني) ص10ين  يلسادة 

 34 حى يآض يلدوتة زفقة) عنويفه)ي))
آقم)41)طنجة)91111)طنجة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (25 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)9237.

718I

SOLUCIA EXPERTISE

ORGANIC HOUSE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

ORGANIC HOUSE شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 11 
زفقة عزيز بالل يلطابق يلخامس, 

يملعاآيف - 21331 يلديآ يلباضاء 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

 521125

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (11

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ORGANIC HOUSE

إفتاج) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

وتسويق منتجات يلتج ال ويلنظافة.

 11 آقم) (: عنوين يملقر يالجت اعي)

يلخامس,) يلطابق  بالل  عزيز  زفقة 

يلباضاء) يلديآ  (21331 (- يملعاآيف)

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 311.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد عالء)يلدين آيفعي):)1.511 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

 1.511 (: ملويآ) عويطف  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

آيفعي) يلدين  عالء) يلساد 

 12 آقم) فيس  تجزئة  عنويفه)ي))

يملح دية)28811)يملح دية يملغرب.

عنويفه)ي)) ملويآ  عويطف  يلسادة 

السين) زفقة  بولو  يقامة  (56 فاال)

21111)يلديآيلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

آيفعي) يلدين  عالء) يلساد 

 12 آقم) فيس  تجزئة  عنويفه)ي))

يملح دية)28811)يملح دية يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797434.

719I

مستأمنة يملتنبي لل حاسبة

 TRANSPORT
 ALMOWAHIDINE
INTERNATIONAL

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

مستأمنة يملتنبي لل حاسبة
131 شاآع يملتنبي يلطابق 2 ، 

23111، بني مالل يملغرب
 TRANSPORT ALMOWAHIDINE

INTERNATIONAL شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي دويآ يوالد 

حركات يوالد مباآك بني مالل - 
23111 بني مالل يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
12143

 16 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 أكتولر)
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
 TRANSPORT ALMOWAHIDINE

.INTERNATIONAL
فقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يألمتعة غي1 يملصحولة
فقل يلبضائ  عن طريق يلسااآيت)
يلتي تساوي ح ولتها يملعت دة أو تزيد)

(
ً
عن)15)طنا

)فقل يلبضائ  على يملستوى يملحلي)
ويلدولي.

دويآ) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
(- يوالد حركات يوالد مباآك بني مالل)

23111)بني مالل يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: يلساد عبد يلعزيز بحري)
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد عبد يلعزيز بحري عنويفه)ي))
بني) مباآك  يوالد  حركات  يوالد  دويآ 

مالل)23111)بني مالل يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد عبد يلعزيز بحري عنويفه)ي))
بني) مباآك  يوالد  حركات  يوالد  دويآ 

مالل)23111)بني مالل يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 22 بتاآيخ) مالل  ببني  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)1195.

721I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

FHLO
إعالن متعدد يلقريآيت

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al(Qods, Lot(Al 157
 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
FHLO »شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة ذيت يلشريك يلوحاد«
وعنوين مقرها يالجت اعي: 32 

بيس,زفقة ولد فرج,شاآع بي1 قاسم 
سوي�سي - - يلرلاط يملغرب.
»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 
.147461

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)29)شتن10)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)
قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص
قريآ آقم)2):)يلذي ينص على مايلي:)

توسا  نشاط يلشركة
قريآ آقم)3):)يلذي ينص على مايلي:)

تغاي1 يلشكل يلقافوني للشركة.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)
يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
قرآ يلشريك يلوحاد يلساد يدآي�سي)
يلقافوني) يلشكل  تغاي1  مسويك ع ر 
مسؤولاة) ديت  شركة  من  للشركة 
يلى) يلوحاد  يلشريك  ديت  محدودة 

شركة ديت مسؤولاة محدودة
بند آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)
دآوس) و  يلتنشاط  بإضافة  دلك  و 

يلتقوية و يلدعم
يلذي ينص على) (:7 و) (6 بند آقم)
فوت يلساد يدآي�سي مسويك) مايلي:)
بقا ة) يجت اعاة  حصة  (31 ع ر)
دآهم للحصة يلويحدة لفائدة) (111

يلسادة أساد إفنجالين بدويل
على) ينص  يلذي  (:12 آقم) بند 
مايلي:)إضافة يلسادة أساد إفنجالين)

بدويل ك سي1ة جديدة
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (18 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)118374.
721I

CABINET LAAFOU CONSEIL

ELLICOM MAROC
إعالن متعدد يلقريآيت

ELLICOM MAROC
شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

بشريك وحاد آأس الها 100.000,00 
دآهم

وعنوين مقرها يالجت اعي271 شاآع 
يلزآقطوني -- يلديآ يلباضاء يملغرب.
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

263949
يلعام) يلج    ب قت�سى محضر  (.I
تقرآ ما) (2121 شتن10) (14 يملؤآخ في)

يلي:
 ELLICOM شركة) يسم  تغاي1  (-
 LCI LX باسم) يلوحاد  يلشريك  (Inc

STUDIO Inc)؛)
 ELLICOM شركة) يسم  تغاي1  (-
 LCI LX STUDIO باسم) (MAROC

MAROC)؛)
يلتعديل يملقابل في يلنظام) (-

يألسا�سي؛

تم يإليديع يلقافوني باملحك ة) (.II
 27 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

يكتولر)2121)تحت آقم)797816. 
عن يملستخلص ويلباافات)

722I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

MEAMAR AZZAITOUN
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شاآع يلجيش يمللكي يقامة يي ان 
يلطابق 5 آقم 9 تطوين ، 93111، 

تطوين يملغرب
MEAMAR AZZAITOUN شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي سافاة 
يلرمل شاآع يبن سينا آقم 115 - 

93111 تطوين يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

31431
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (22
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MEAMAR AZZAITOUN
يالنعاش) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلعقاآي
مختلف أشغال يلبناء.

سافاة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 -  115 آقم) سينا  يبن  شاآع  يلرمل 

93111)تطوين يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد عبد يلقادآ يلزيتوني):)171 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

 171 (: يلصالحي) مح د  يلساد 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

حصة) (171 (: يلساد مني1 مفتاح)
بقا ة)111)دآهم للحصة.

 161 (: يلزيتوني) مح د  يلساد 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلساد مح د لكريح):)161)حصة)
بقا ة)111)دآهم للحصة.

171)حصة) (: يلساد حاتم لكريح)
بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

يلزيتوني) يلقادآ  عبد  يلساد 
زفقة) يلشعرة  علي  شاآع  عنويفه)ي))
تطوين) (93111 عين ملول) (7 آقم) (5

يملغرب.
يلساد مح د يلصالحي عنويفه)ي))
يلزآلوح) رندق  (5 آقم) وئام  شاآع 

93111)تطوين يملغرب.
يلساد مني1 مفتاح عنويفه)ي))شاآع)
 93111  15 11آقم) ع اآة) يلوحدة 

تطوين يملغرب.
يلساد مح د يلزيتوني عنويفه)ي))
شاآع علي يلشعرة زفقة)5)آقم)7)عين)

ملول)93111)تطوين يملغرب.
عنويفه)ي)) لكريح  مح د  يلساد 
شاآع يلشرفاء)زفقة)8)آقم)13)يلطابق)

14 93111)تطوين يملغرب.
عنويفه)ي)) لكريح  حاتم  يلساد 
شاآع يلشرفاء)زفقة)8)آقم)13)يلطابق)

13 93111)تطوين يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد مح د يلصالحي عنويفه)ي))
يلزآلوح) رندق  (5 آقم) وئام  شاآع 

93111)تطوين يملغرب
يلساد مح د يلزيتوني عنويفه)ي))
شاآع علي يلشعرة زفقة)5)آقم)7)عين)

ملول)93111)تطوين يملغرب
عنويفه)ي)) لكريح  مح د  يلساد 
شاآع يلشرفاء)زفقة)8)آقم)13)يلطابق)

14 93111)تطوين يملغرب
عنويفه)ي)) لكريح  حاتم  يلساد 
شاآع يلشرفاء)زفقة)8)آقم)13)يلطابق)

13 93111)تطوين يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 يالبتديئاة بتطوين بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4499.

723I

-- STE

TOTA SAHARA SECURITE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

-- STE
شاآع تشاد آقم ديآ 159 حي يلوحدة 
2 يلعاون ، 71111، يلعاون يملغرب

 TOTA SAHARA SECURITE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 

578 حي يلعودة يلس اآة - 72111 
يلس اآة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
2451

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (23
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 TOTA (: يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها)

.SAHARA SECURITE
أشغال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلحريسة ويالمن ويملريقبة.
عنوين يملقر يالجت اعي):)آقم)578 
حي يلعودة يلس اآة)-)72111)يلس اآة)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: عبدي) سادي  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
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ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) عبدي  سادي  يلساد 
18)حي رط يلرملة) زفقة يلنقب آقم)

2 71111)يلعاون يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) عبدي  سادي  يلساد 
18)حي رط يلرملة) زفقة يلنقب آقم)

2 71111)يلعاون يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بالس اآة بتاآيخ)27)أكتولر)

2121)تحت آقم)211.
724I

TEMESNA SARL

YASIRINE TOUAMA
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

TEMESNA SARL
 APPT(N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V(SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
YASIRINE TOUAMA شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي لح امدية 
مركز آيس يلعين يبن يح د - 26111 

يبن يح د يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
1187

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (23
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.YASIRINE TOUAMA

 TRAVAUX(:(غرض يلشركة بإيجاز
 DE GOUTTE A GOUTTE ACHAT
 ET VENTE DES EQUIPEMENT

.D’IRRIGATION
عنوين يملقر يالجت اعي):)لح امدية)
مركز آيس يلعين يبن يح د)-)26111 

يبن يح د يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
عز) تؤيمي  يلجلال  عبد  يلساد 
 111 بقا ة) حصة  (1.111 (: يلدين)

دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عز) تؤيمي  يلجلال  عبد  يلساد 
زفقة) يلقسم  حي  عنويفه)ي)) يلدين 
 26111  5 آقم) ب  بلوك  يلدوحة 

سطات يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عز) تؤيمي  يلجلال  عبد  يلساد 
زفقة) يلقسم  حي  عنويفه)ي)) يلدين 
 26111  5 آقم) ب  بلوك  يلدوحة 

سطات يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 21 بتاآيخ) يح د  ب0ن  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)48/2121.

725I

-- STE

STE MALLOKILIV NEGOCE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

-- STE
شاآع تشاد آقم ديآ 159 حي يلوحدة 
2 يلعاون ، 71111، يلعاون يملغرب
 STE MALLOKILIV NEGOCE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 88 
مكرآ زفقة يلحافظ ولد علي حي 
يلحسني - 72111 يلس اآة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

2455

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (22

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MALLOKILIV NEGOCE

غرض يلشركة بإيجاز):)با  يلخضر)

ويلفويكه بالج لة ويلتقساط.

 88 آقم) (: عنوين يملقر يالجت اعي)

حي) علي  ولد  يلحافظ  زفقة  مكرآ 

يلحسني)-)72111)يلس اآة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: يمللكي) هللا  عبد  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يمللكي عنويفه)ي)) يلساد عبد هللا 

 72111 41)شاآع يح د ح ادي) آقم)

يلس اآة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يمللكي عنويفه)ي)) يلساد عبد هللا 

 72111 41)شاآع يح د ح ادي) آقم)

يلس اآة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة بالس اآة بتاآيخ)27)أكتولر)

2121)تحت آقم)212.

726I

STE ANTARIOLIV NEGOCE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تعاين مسي1 جديد للشركة

-- STE
شاآع تشاد آقم ديآ 159 حي يلوحدة 
2 يلعاون ، 71111، يلعاون يملغرب
 STE ANTARIOLIV NEGOCE

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 15 
مكرآ زفقة قاسم يلس اآة - 72111 

يلس اآة يملغرب.
تعاين مسي1 جديد للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.1473

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)15)أكتولر)2121)تم تعاين)
عنت1) مسي1 جديد للشركة يلساد)ة))

عبد يلجلال ك سي1 وحاد
تبعا إلقالة مسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بالس اآة بتاآيخ)27)أكتولر)

2121)تحت آقم)219.

727I

MENARA PROJECT SERVICES

DRESS CODE ART
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

MENARA PROJECT SERVICES
 HAY(TARGA ، 40000، 471

MARRAKECH MAROC
DRESS CODE ART شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 211 شاآع 
مصطفى يملعاني يلطابق يالول شقة 
آقم 6 يلديآ يلباضاء - 24111 يلديآ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
518449
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في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (21

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 DRESS(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.CODE ART

تاجر) (• (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ومصن  يملالبس ويملنسوجات.

•)رااطة يملالبس.

•يستي1يد وتصدير.

 211 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

شاآع مصطفى يملعاني يلطابق يالول)

 24111 (- يلديآ يلباضاء) (6 شقة آقم)

يلديآ يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 111 (: يلساد بوتسباح مصطفى)

حصة بقا ة)1.111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يملصطفى) بوتسباح  يلساد 

 21 يبويب مريكش منطقة) عنويفه)ي))

ع اآة)53)يلشقة)19 41111)مريكش)

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يملصطفى) بوتسباح  يلساد 

 21 يبويب مريكش منطقة) عنويفه)ي))

ع اآة)53)يلشقة)19 41111)مريكش)

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 16 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)34621.

728I

ديوين يألستاذ آشاد بوعباد

العيون للتنمية
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تعاين مسي1 جديد للشركة

ديوين يألستاذ آشاد بوعباد
شاآع مكة ع اآة 2 يلطابق يلتاني 
ص.ب 4228 يلعاون يلرئيساة، 

71111، يلعاون يملغرب
يلعاون للتن اة شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي حي موالي 
آشاد، يلشطر يلثاني، شاآع عبد 

يملالك بن مروين، زفقة آقم 2، ع اآة 
آقم 1 - 71111 يلعاون يملغرب.

تعاين مسي1 جديد للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.15451
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)13)أكتولر)2121)تم تعاين)
يلباز) مسي1 جديد للشركة يلساد)ة))

يلحسن ك سي1 وحاد
تبعا لقبول يستقالة يملسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
27)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3318/2121.
729I

YOUR DOMICILIATION AND CONSULTING

AG DIGITAL
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

 YOUR DOMICILIATION AND
CONSULTING

 Bureaux(assafae, 4éme(étage,
 bureau 28, av(moulay(rachid,
 route(de(sefrou ، 30050، fès

MAROC
AG DIGITAL شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي مكتب آقم 
28 يلطابق 4 مكاتب يلصفاء طريق 
صفرو موالي يلرشاد فاس 31151 

فاس يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة

ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

69975

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (27

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 AG (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.DIGITAL

تطوير) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلويب

يتصال آقمي

تجاآة.

مكتب) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلصفاء) مكاتب  (4 يلطابق) (28 آقم)

فاس) يلرشاد  موالي  صفرو  طريق 

31151)فاس يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

1.111)حصة) (: يلساد بدآ يفصاآ)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد بدآ يفصاآ عنويفه)ي))1)زفقة)

يلخطاب) يبن  شاآع  يلفا�سي  عابد 

يلشقة)13)يلطابق)5)بوآمافة)31151 

فاس يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد بدآ يفصاآ عنويفه)ي))1)زفقة)

يلخطاب) يبن  شاآع  يلفا�سي  عابد 

يلشقة)13)يلطابق)5)بوآمافة)31151 

فاس يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (26 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4714.

731I

univerdreams

MAJOREL TEXTILE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

univerdreams
آقم 26 ع اآة 81 مشروع يلدشي1ة 
يلجديدة يلدشي1ة يفزكان ، 86361، 

يفزكان يملغرب
MAJOREL TEXTILE شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 

15 زفقة 3715 حي يكريض يملرس 
يلدشي1ة يفزكان - 86361 يفزكان 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
24611

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (15
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MAJOREL TEXTILE
شريء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يملالبس) يفويع  ج ا   وتوزي   با   (،
يملستع لة بالج لة و يلنصف ج لة.

آقم) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يملرس) يكريض  حي  (3715 زفقة) (15
يفزكان) (86361 (- يفزكان) يلدشي1ة 

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: رلوفي) يوسف  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):



22149 الجريدة الرسميةعدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121) 

عنويفه)ي)) رلوفي  يوسف  يلساد 
يلناظوآ) سلوين  فاهلل  يلرجا  دويآ 

62111)يلناظوآ يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) رلوفي  يوسف  يلساد 
يلناظوآ) سلوين  فاهلل  يلرجا  دويآ 

62111)يلناظوآ يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (27 يالبتديئاة بافزكان بتاآيخ)

2121)تحت آقم)24611.

731I

GHIZLANE DOUBLANE

ARCHI BOUYDNI HOME
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
آقم 5 ع اآة يلعبدي شاآع مح د 

يلسادس ، 24111، يلجديدة يملغرب

 ARCHI BOUYDNI HOME

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 411 

يلطابق يالول تجزئة يلسالم 1 - 

24111 يلجديدة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

18683

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (12

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 ARCHI(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.BOUYDNI HOME

(: بإيجاز) يلشركة  غرض 

.ARCHITECTURE

آقم) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

411)يلطابق يالول تجزئة يلسالم)1 - 

24111)يلجديدة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: بويدني) يونس  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) بويدني  يونس  يلساد 
 24111  1 يلسالم) تجزئة  (411 آقم)

يلجديدة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) بويدني  يونس  يلساد 
 24111  1 يلسالم) تجزئة  (411 آقم)

يلجديدة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 18 بتاآيخ) بالجديدة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)27133.

732I

ديوين يألستاذ آشاد بوعباد

العيون للتنمية
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

ديوين يألستاذ آشاد بوعباد

شاآع مكة ع اآة 2 يلطابق يلتاني 

ص.ب 4228 يلعاون يلرئيساة، 

71111، يلعاون يملغرب

يلعاون للتن اة شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي موالي 
آشاد، يلشطر يلثاني، شاآع عبد 

يملالك بن مروين، زفقة آقم 2، ع اآة 
آقم 1 - 71111 يلعاون يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.15451

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

ت ت) (2121 أكتولر) (13 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

تفويت يلساد))ة))لحسن ويشويش)
411)حصة يجت اعاة من أصل)511 
حصة لفائدة يلساد))ة))يلحسن يلباز)

بتاآيخ)13)أكتولر)2121.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
27)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3318/2121.
733I

HONEY BREAD

HONEY BREAD
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

إنشاء)فرع تاب  للشركة

HONEY BREAD
آقم 219 تجزئة يملساآ ، 41111، 

مريكش يملغرب
HONEY BREAD شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 219 

تجزئة يملساآ - 41111 مريكش 
يملغرب.

إنشاء فرع تاب  للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.118815
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تقرآ) (2121 أكتولر) (14 في) يملؤآخ 
تحت) للشركة  تاب   فرع  إنشاء)
و يلكائن) (HONEY BREAD يلتس اة)
يلدكان) فويل  آياض  بالعنوين ع اآة 
آقم)6)تجزئة عرصة سينكو)-)41191 
طرف) من  يملسي1  و  يملغرب  مريكش 

يلساد)ة))بومان عبد يلغني.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (22 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128715.
734I

FIGENOR

ANTARES SELUANE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

آف  آأس ال يلشركة

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

 ANTARES SELUANE

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي يلحي 

يلصناعي بسلوين - 62712 يلناضوآ 
يملغرب.

آف  آأس ال يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.14719
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تم) (2121 أكتولر) (14 في) يملؤآخ 
قدآه) ب بلغ  يلشركة  آأس ال  آف  
أي) دآهم«) (25.000.000,00«
إلى) دآهم«) (31.252.700,00« من)
»56.252.700,00)دآهم«)عن طريق):)

تقديم حصص فقدية أو عاناة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 25 بتاآيخ) بالناضوآ  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)4244.
735I

يئت افاة باان حنان

 PERFECT TOUCH
REVETEMENT

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

حل شركة

يئت افاة باان حنان
عرصة ملعاش طريق يملستودع 

يلبلدي آقم 147 مريكش ، 41111، 
مريكش مريكش

 PERFECT TOUCH REVETEMENT
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد)في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي يملغرلطريق 
يوآيكة كلم 5 تجزءة يلهنا آقم 331 

يملغرب 41111 مريكش يملغرب.
حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.51535

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
تقرآ) (2121 شتن10) (27 في) يملؤآخ 
ذيت مسؤولاة محدودة) حل شركة 
 PERFECT يلوحاد) يلشريك  ذيت 
مبلغ) (TOUCH REVETEMENT
وعنوين) دآهم  (11.111 آأس الها)
مقرها يإلجت اعي يملغرلطريق يوآيكة)
يملغرب) (331 تجزءة يلهنا آقم) (5 كلم)
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(: ل) فتاجة  يملغرب  مريكش  (41111
يلع ل) وقف  بسبب  يملردودية  عدم 

لسنويت.
طريق) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 
 331 تجزءة يلهنا آقم) (5 يوآيكة كلم)

يملغرب)41111)مريكش يملغرب.)
و عين:

و) كوفان  لطافة  يلساد)ة))
 331 آقم) يلهنا  دويآ  عنويفه)ي))
مريكش) (41111 مريكش) تسلطافت 

يملغرب ك صفي))ة))للشركة.
يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (
يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 
تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 
يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)
طريق يوآيكة كلم)5)تجزءة يلهنا آقم)

 331
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
شتن10) (27 بتاآيخ) ب ريكش  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)128851.
736I

PCS

AUXIGENE MAINTENANCE
شركة يلتوصاة باألسهم 

آف  آأس ال يلشركة

PCS
 lot.lina(sidi(maarouf 259, ,259
 lot.lina(sidi(maarouf، 20280،

CASABLANCA MAROC
 AUXIGENE MAINTENANCE

شركة يلتوصاة باألسهم 
وعنوين مقرها يإلجت اعي 259، 

تجزئة لانآ يلطابق 3ـ سادي معروف 
- 21281 يلديآيلباضاء يملغرب.

آف  آأس ال يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.161173
يلعام) يلج    ب قت�سى 
شتن10) (15 في) يملؤآخ  يإلستثنائي 
يلشركة) آأس ال  آف   تم  (2121
دآهم«) (8.911.111« قدآه) ب بلغ 
إلى) دآهم«) (1.111.111« من) أي 
(: طريق) عن  دآهم«) (11.111.111«
أآلاح أو عالويت) أو  إدماج يحتااطي 

إصديآ في آأس يملال.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 25 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797528.

737I

CABINET COMPTABLE SAKHI

MAYMANA CAR
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

CABINET COMPTABLE SAKHI
 N° 868, RESIDENCE(ANNASR
 BD(MOHAMED 6 IMM(GH1
 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC
MAYMANA CAR شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي حي موالي 
عبد هللا زفقة 14 آقم 39 - 21481 

يلديآ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
521287

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (13
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

. MAYMANA CAR
تأجي1) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلسااآيت بدون سائق.
عنوين يملقر يالجت اعي):)حي موالي)
 21481  -  39 آقم) (14 عبد هللا زفقة)

يلديآ يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 511.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 5.111 (: أشرف) كحال  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد كحال أشرف عنويفه)ي))حي)
يلسدآي مج وعة)1)زفقة)48)آقم)19  

21651)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد كحال أشرف عنويفه)ي))حي)
يلسدآي مج وعة)1)زفقة)48)آقم)19  

21651)يلديآ يلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 26 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797731.

738I

FIDECOM SARL

INFORMATEL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

رفض آأس ال يلشركة

FIDECOM SARL

46 شاآع باستوآ حي يللا ون يلرلاط 

، 11161، يلرلاط يملغرب

INFORMATEL شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 12، 

زفقة أبو يلجعد - 11111 يلرلاط 

يملغرب.

رفض آأس ال يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.28273

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تم) (2121 يوفاو) (11 في) يملؤآخ 

ب بلغ) يلشركة  آأس ال  رفض 

من) أي  دآهم«) (511.111« قدآه)

»1.511.111)دآهم«)إلى)»1.111.111 

عدد) تخفاض  (: طريق) عن  دآهم«)

يألسهم.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يولاوز) (26 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)116344.

739I

STE FORTI SAHARA
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

شاآع تشاد آقم ديآ 159 حي يلوحدة 

2 يلعاون ، 71111، يلعاون يملغرب

STE FORTI SAHARA شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 

528 حي يلعودة يلس اآة - 72111 

يلس اآة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

2457

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (22

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.FORTI SAHARA

أشغال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلناء)وأشغال عامة.
عنوين يملقر يالجت اعي):)آقم)528 

حي يلعودة يلس اآة)-)72111)يلس اآة)

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد موالي ع ر بوكرين):)1.111 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

بوكرين) ع ر  موالي  يلساد 
 3 يلسالم) حي  (26 آقم) عنويفه)ي))

72111)يلس اآة يملغرب.
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ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

بوكرين) ع ر  موالي  يلساد 

 3 يلسالم) حي  (26 آقم) عنويفه)ي))

72111)يلس اآة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة بالس اآة بتاآيخ)27)أكتولر)

2121)تحت آقم)213.

741I

ديوين يألستاذ آشاد بوعباد

العيون للتنمية

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

ديوين يألستاذ آشاد بوعباد

شاآع مكة ع اآة 2 يلطابق يلتاني 

ص.ب 4228 يلعاون يلرئيساة، 

71111، يلعاون يملغرب

يلعاون للتن اة شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي موالي 

آشاد، يلشطر يلثاني، شاآع عبد 

يملالك بن مروين، زفقة آقم 2، ع اآة 

آقم 1 - 71111 يلعاون يملغرب.

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.15451

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

يملؤآخ في)13)أكتولر)2121)تم تحويل)

من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 

يلثاني،) يلشطر  آشاد،) موالي  »حي 

زفقة) مروين،) بن  يملالك  عبد  شاآع 

آقم)2،)ع اآة آقم)1 - 71111)يلعاون)

يملغرب«)إلى)»تجزئة يلوكالة)11،)بلوك)

د،)آقم)195)د،)يلطابق يلثاني،)يلشقة)

آقم)14 - 71111)يلعاون يملغرب«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

27)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3318/2121.

742I

omar esijelmassi

EVERY DAY MARKET
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
حل شركة

omar esijelmassi

 imm 79 appart 5 hay(nakhil(rte

ain(smen ، 30000، fes(maroc

EVERY DAY MARKET شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد)في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي دكان 1. 

35 يقامة يلهويء يلج ال 2 ملعب 

يلخال - 31111 فاس يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.67295

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

تقرآ) (2121 غشت) (31 في) يملؤآخ 

ذيت مسؤولاة محدودة) حل شركة 

 EVERY DAY ذيت يلشريك يلوحاد)

 111.111 مبلغ آأس الها) (MARKET

دآهم وعنوين مقرها يإلجت اعي دكان)

2)ملعب) 1. 35)يقامة يلهويء)يلج ال)

31111)فاس يملغرب فتاجة) (- يلخال)

ل):)توقاف يلنشاط.

 .1 و حدد مقر يلتصفاة ب دكان)

ملعب) (2 يلج ال) يلهويء) يقامة  (35

يلخال)-)31111)فاس يملغرب.)

و عين:

و) يلكثي1ي  فجاب  يلساد)ة))

عبدو) مح د  شاآع  (19 عنويفه)ي))

 21111 يلنخال) حي  (2 ط) ب  دآج 

)ة)) ك صفي) يملغرب  يلديآيلباضاء)

للشركة.

وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)

محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 

و) يلعقود  تبلاغ  محل  و  يملخابرة 

يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)-

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (26 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)2121/4714.

743I

فاكوج دو سوس ش م م للشريك يلوحاد

دار موكادور
 ش م م للشريك يلوحاد

DAR MOGADOR SARL AU - 
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

فاكوج دو سوس ش م م للشريك 
يلوحاد

45، شاآع يلعقبة، ، 44111، 
يلصويرة يملغرب

ديآ موكادوآ ش م م للشريك يلوحاد 
 DAR MOGADOR SARL AU -

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي كريج ، 
يلطابق يلسفلي آقم 1179 زفقة 

ولالي، يلتجزئة يلخامسة - 44111 
يلصويرة يملغرب.

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.2473
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)17)شتن10)2121)تم تحويل)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
 1179 يلطابق يلسفلي آقم) (، »كريج)
(- يلخامسة) يلتجزئة  ولالي،) زفقة 
»شقة) إلى) يلصويرة يملغرب«) (44111
زفقة) (1179 آقم) يلسفلي  بالطابق 
 44111 (- يلخامسة) يلتجزئة  ولالي 

يلصويرة يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 27 بتاآيخ) بالصويرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)382.
744I

SAGASUD

MOUDA AFFAIRES
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD
شاآع يالمي1 موالي عبد هللا آقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، يلعاون

LAAYOUNE يملغرب
 MOUDA AFFAIRES

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع يلبئ1 
يلجديد آقم 221 حي يلوحدة 12 
يلعاون - 71111 يلعاون يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

38573
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (21
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MOUDA AFFAIRES
ما) كل  (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
تجاآة) (، يتعلق بالنقل ويشغال عامة)
كل نشاط) يملاادين،) في ج ا   عامة 

تجاآي صناعي مالحي وردماتي.
شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلبئ1 يلجديد آقم)221)حي يلوحدة)12 

يلعاون)-)71111)يلعاون يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: يلعالوي) مريم  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 511 (: يلسادة يرااآهم يلعالوي)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 51111 (: يلعالوي) مريم  يلسادة 

بقا ة)111)دآهم.
(: يلعالوي) يرااآهم  يلسادة 

51111)بقا ة)111)دآهم.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) يلعالوي  مريم  يلسادة 
حي) (216 آقم) يلجديد  يلبئ1  شاآع 
يلعاون) (71111 يلعاون) (12 يلوحدة)

يملغرب.
يلعالوي) يرااآهم  يلسادة 
آقم) يلجديد  يلبئ1  شاآع  عنويفه)ي))
 71111 12)يلعاون) 216)حي يلوحدة)

يلعاون يملغرب.
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ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يلعالوي  مريم  يلسادة 
حي) (216 آقم) يلجديد  يلبئ1  شاآع 
يلعاون) (71111 يلعاون) (12 يلوحدة)

يملغرب
يلعالوي) يرااآهم  يلسادة 
آقم) يلجديد  يلبئ1  شاآع  عنويفه)ي))
 71111 12)يلعاون) 216)حي يلوحدة)

يلعاون يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
25)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3273/2121.

745I

MATAHRI ABDERRAHIM

 ALKHAWARIZMI EULER
PRIVE

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM
115 زفقة ولالي حي يلسالم بركان ، 

63311، بركان يملغرب
 ALKHAWARIZMI EULER PRIVE

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 125 
يلطابق يالول تجزئة قاسمي يكلام - 

63311 بركان يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

8131
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (21
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ALKHAWARIZMI EULER PRIVE
دآوس) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلدعم)
تعلم يللغات
يالعالماات.

عنوين يملقر يالجت اعي):)آقم)125 
(- يلطابق يالول تجزئة قاسمي يكلام)

63311)بركان يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: بوشالغمي) آ�سى  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
حصة) (511 (: فاجي) علي  يلساد 

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد آ�سى بوشالغمي عنويفه)ي))
شاآع يلفطويكي ع اآة بنع ر يلطابق)

1)يلشقة)1 61111)وجدة يملغرب.
زفقة) فاجي عنويفه)ي)) يلساد علي 
بركان) يلنصر  حي  (16 آقم) يللا ون 

63311)بركان يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد آ�سى بوشالغمي عنويفه)ي))
شاآع يلفطويكي ع اآة بنع ر يلطابق)

1)يلشقة)1 61111)وجدة يملغرب
زفقة) فاجي عنويفه)ي)) يلساد علي 
بركان) يلنصر  حي  (16 آقم) يللا ون 

63311)بركان يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (27 بتاآيخ) ب10كان  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)624/2121.
746I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE TRANSPORT SICHAL
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM
115 زفقة ولالي حي يلسالم بركان ، 

63311، بركان يملغرب
 STE TRANSPORT SICHAL

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 35 زفقة 
465 حي يلزالقة بركان - 63311 

بركان يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

8129

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (25

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.TRANSPORT SICHAL

فقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يألمتعة غي1 يملصاحبة

فقل يلسل  وطناا ودولاا.
زفقة) (35 (: عنوين يملقر يالجت اعي)

 63311 (- بركان) يلزالقة  حي  (465

بركان يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

(: يلص اد) عبد  بشي1ي  يلساد 

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.111

للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلص اد) عبد  بشي1ي  يلساد 

شاآع) كلثوم  يم  تجزئة  عنويفه)ي))

يلسيشل آقم)23)ط)1)مرتال)93151 

مرتال يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلص اد) عبد  بشي1ي  يلساد 

شاآع) كلثوم  يم  تجزئة  عنويفه)ي))

يلسيشل آقم)23)ط)1)مرتال)93151 

مرتال يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (27 بتاآيخ) ب10كان  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)623/2121.

748I

SAGASUD

 TRANSPORT SERHANE
WAEL

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

SAGASUD
شاآع يالمي1 موالي عبد هللا آقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، يلعاون

LAAYOUNE يملغرب
 TRANSPORT SERHANE WAEL
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 

717 آقم 341 حي يلقدس يلعاون - 
71111 يلعاون يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
38575

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (21
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.TRANSPORT SERHANE WAEL
ما) كل  (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يالستي1يد ويلتصدير،) يتعلق بالنقل،)
تجاآي) نشاط  كل  عامة،) تجاآة 

صناعي مالحي وردماتي.
تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
(- حي يلقدس يلعاون) (341 آقم) (717

71111)يلعاون يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: سرحان) هشام  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 1111 (: سرحان) هشام  يلساد 

بقا ة)111)دآهم.
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ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) هشام سرحان  يلساد 
311)يلديرلة) حي ويدي يلشااف آقم)

73111)يلديرلة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) هشام سرحان  يلساد 
311)يلديرلة) حي ويدي يلشااف آقم)

73111)يلديرلة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
25)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3275/2121.

749I

tob travaux divers

FARKAM TRAVAUX
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

tob travaux divers
حي ولي يلعهد زفقة يللا ون آقم 

يلديآ 11 يلعاون يلعاون، 71111، 
يلعاون يملغرب

FARKAM TRAVAUX شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي مدينة 
يلوفاق يلعاون - 71111 يلعاون 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
38587

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (25
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.FARKAM TRAVAUX

غرض يلشركة بإيجاز):)-)يلخدمات)
وأع ال يلبناء)يملختلفة)،

-)أع ال يلبناء)لل باني يلسكناة.
-)أع ال يلحفر ويلطالء)،

-)يإلديآة ويلصناعة.
مدينة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلعاون) (71111 (- يلعاون) يلوفاق 

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
(: يلق ري) يح د  مح د  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.111

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلق ري) يح د  مح د  يلساد 
عنويفه)ي))زفقة موالي يدآيس آقم)17 
يلعاون) (71111 يلعاون) يلفديء) حي 

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلق ري) يح د  مح د  يلساد 
عنويفه)ي))زفقة موالي يدآيس آقم)17 
يلعاون) (71111 يلعاون) يلفديء) حي 

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
26)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3291/2121.
751I

آمزي لالستشاآيت

DIMAFRICA
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تغاي1 تس اة يلشركة

آمزي لالستشاآيت
شاآع 24 فوف10 ع اآة ح دي ولد 

يلرشاد يلطابق آقم 11 شقة آقم 11 
يلعاون ، 71111، يلعاون يملغرب

DIMAFRICA شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يالجت اعي شاآع يم 
يلسعد آقم 48 يلطابق يلثالث آققم 
11 يلعاون - 71111 يلعاون يملغرب.

تغاي1 تس اة يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

22625

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

2121)تم تغاي1) 18)أكتولر) يملؤآخ في)

(»DIMAFRICA«(تس اة يلشركة من

.« DIMAFRI AGADIR«(إلى

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

26)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3286.

751I

MON COMPTABLE SARL

BOUSTANE PLAQUES

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

BOUSTANE PLAQUES شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 37 تجزئة 

يلطلحاوي طريق يلعوفاة - 61111 

وجدة يملغرب.

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.28719

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

يملؤآخ في)23)شتن10)2121)تم تحويل)

من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 

»37)تجزئة يلطلحاوي طريق يلعوفاة)

»طريق) إلى) وجدة يملغرب«) (61111  -

 -  29 آقم) يلعامري  تجزئة  يلعوفاة 

61111)وجدة يملغرب«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (26 بتاآيخ) بوجدة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3665.

752I

RADFID

BABIL AMENAGEMENT
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

RADFID
 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BABIL AMENAGEMENT شركة 
ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 23 زفقة 
بوآيد يلطابق 3 آقم 5 يلصخوآ 
يلسوديء - 21111 يلديآ يلباضاء 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

519611
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (14
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 BABIL (: يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها)

.AMENAGEMENT
أشغال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلتقسام.
زفقة) (23 (: عنوين يملقر يالجت اعي)
يلصخوآ) (5 آقم) (3 يلطابق) بوآيد 
يلباضاء) يلديآ  (21111 (- يلسوديء)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (61 (: يلساد آشاد يلعادل)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
47)حصة) (: يلسادة آقاة يلعادل)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
 47 (: يلعادل) رديجة  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
47)حصة) (: يلساد يح د يلعادل)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
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يلسادة فاطنة يلعادل):)47)حصة)
بقا ة)111)دآهم للحصة.

47)حصة) (: يلساد مح د يلعادل)
بقا ة)111)دآهم للحصة.

 47 (: يلعادل) سعادة  يلسادة 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلسادة لطافة يلعادل):)47)حصة)
بقا ة)111)دآهم للحصة.

47)حصة) (: يلساد حسن يلعادل)
بقا ة)111)دآهم للحصة.

 47 (: يلساد عبد يلحكام يلعادل)
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

 47 (: يلساد عبد يلرحام يلعادل)
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلسادة نعا ة يلعادل):)47)حصة)
بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلسادة س ي1ة يلعادل):)47)حصة)
بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلسادة ثوآية يلعادل):)47)حصة)
بقا ة)111)دآهم للحصة.

47)حصة) (: يلسادة فادية يلعادل)
بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلسادة فاط ة يلعادل):)47)حصة)
بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلساد يوسف يلعادل):)47)حصة)
بقا ة)111)دآهم للحصة.

47)حصة) (: يلساد ياسين يلعادل)
بقا ة)111)دآهم للحصة.

47)حصة) يلساد حسين شكابي):)
بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلساد يح د بغديدي):)47)حصة)
بقا ة)111)دآهم للحصة.

حصة) (47 (: يلساد مح د صباآ)
بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد آشاد يلعادل عنويفه)ي))–
يلنويصر)17)كالومت1 آقم)416)طريق)
119)بوسكوآة)21111)يلديآ يلباضاء)

يملغرب.
عنويفه)ي)) يلعادل  آقاة  يلسادة 
عين يلشق يلحديوي)3)شاآع)41)آقم)

34 21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
يلسادة رديجة يلعادل عنويفه)ي))
يلديآ) (21111 يلنويصر) –بوسكوآة 

يلباضاء)يملغرب.

عنويفه)ي)) يلعادل  يح د  يلساد 
1)شاآع) 1)آقم) –)حي يلس اآة ع اآة)
يبن وفان عين يلسب  يلديآ يلباضاء)

21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
يلسادة فاطنة يلعادل عنويفه)ي))
–)حي يالفاآة)1)شاآع يلدرلة آقم)69 
 21111 يلباضاء) يلديآ  يلشق  عين 

يلديآ يلباضاء)يملغرب.
عنويفه)ي)) يلعادل  مح د  يلساد 
يلحويمي) كالومت1  (119 طريق)
بوسكوآة) (415 آقم) (17 بوجعدية)

21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
يلسادة سعادة يلعادل عنويفه)ي))
 21111 يلوفاء) (51 آقم) (715 شاآع)

يكادير يملغرب.
يلسادة لطافة يلعادل عنويفه)ي))
كالومت1) يلنويصر  (– يلعادل) لطافة 
 119 بوسكوآة) طريق  (415 آقم) (17

21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
عنويفه)ي)) يلعادل  حسن  يلساد 
عين يلشق حديوية)3)يلطريق)41)آقم)

34 21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
يلعادل) يلحكام  عبد  يلساد 
41)آقم) 3)يلطريق) عنويفه)ي))حديوية)

34 21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
يلعادل) يلرحام  عبد  يلساد 
 3 حديوية) يلشق  عين  عنويفه)ي))
يلديآ) (21111 آقم34  (41 يلطريق)

يلباضاء)يملغرب.
يلعادل عنويفه)ي)) يلسادة نعا ة 
يلطابق) (1 يقامة ييت طلوفات ع اآة)
يلديآ) (21111 بوسكوآة) (7 آقم) (1

يلباضاء)يملغرب.
يلسادة س ي1ة يلعادل عنويفه)ي))
 23 آقم) (76 يلطريق) (1 يلدآيساة)

21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
عنويفه)ي)) يلعادل  ثوآية  يلسادة 
 21111 66 8)آقم) يلطريق) (1 يملسي1ة)

بني مالل يملغرب.
عنويفه)ي)) يلعادل  فادية  يلسادة 
عين يلشق حديوية)3)يلطريق)41)آقم)

34 21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
يلسادة فاط ة يلعادل عنويفه)ي))
 34 آقم) (41 يلطريق) (3 حديوية) حي 

21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

يلعادل عنويفه)ي)) يلساد يوسف 
-عين يلشق حديوية)3)يلطريق)41)آقم)

34 21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
عنويفه)ي)) يلعادل  ياسين  يلساد 
34)عين) 41)آقم) 3)يلطريق) يلحديوية)
يلشق)21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

يلساد يلحسن شكابي عنويفه)ي))
 64151 لحوآيكاد) موفاين  طريق 

64151)موفاين فرنسا.
عنويفه)ي)) بغديدي  يح د  يلساد 
26)طريق سادآ)77411)الني ص اآن)

77411)الني ص اآن فرنسا.
عنويفه)ي)) صباآ  مح د  يلساد 
عقاآ يإلسكان فاضل هللا آقم)7)طاط)

ملال)21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد آشاد يلعادل عنويفه)ي))–
يلنويصر)17)كالومت1 آقم)416)طريق)
119)بوسكوآة)21111)يلديآ يلباضاء)

يملغرب
يلساد يلحسن شكابي عنويفه)ي))
 64151 لحوآيكاد) موفاين  طريق 

64151)موفاين فرنسا)
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 18 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797918.
753I

FIDUALOUKHOUA SARL

شركة سيتي خوالن
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

آف  آأس ال يلشركة

FIDUALOUKHOUA SARL
 N°150 RES(AL(YAKOUT(AL

 BAHT MAIT HAY RIAD NARJISS
FES، 30000، FES(MAROC

شركة ساتي روالن شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي قطعة آقم 
681 طابق يلسفلي تجزءية جبل 
تغات 2 تغات فاس 31111 فاس 

يملغرب.
آف  آأس ال يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.47939

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تم) (2121 غشت) (23 في) يملؤآخ 

قدآه) ب بلغ  يلشركة  آأس ال  آف  

»411.111)دآهم«)أي من)»111.111 

عن) دآهم«) (511.111« إلى) دآهم«)

ديون) م   مقاصة  إجريء) (: طريق)

يلشركة يملحددة يملقديآ و يملستحقة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (21 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4627.

754I

palais(des(services(comptables(te(fiscals

M B PROMO LUMINA

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

 palais des services comptables

te(fiscals

حي أمل1, ع اآة ب, آقم92, شقة8, 

تاط ملال, يلديآ يلباضاء ، 26111، 

يلديآ يلباضاء ييملغرب

M B PROMO LUMINA شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي أمل1, 

ع اآة ب, آقم92, شقة8, تاط 

ملال, يلديآ يلباضاء - 29642 يلديآ 

يلباضاء يملغرب.

تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.516919

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

ت ت) (2121 أكتولر) (18 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

وآسال) أمين  )ة)) يلساد) تفويت 

251)حصة يجت اعاة من أصل)511 

إبريهام) )ة)) يلساد) لفائدة  حصة 

مشكوآ بتاآيخ)18)أكتولر)2121.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

 14 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796638.

755I



22155 الجريدة الرسميةعدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121) 

FIDUCIAIRE AL BARAKA

COMPTOIR PHARMA
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE AL BARAKA
 RES LES CHAMPS CENTER
 165 DB(ABDELMOUMEN

 IMM(B(ETG 4 N° 5 ، 20220،
CASABLANCA MAROC

COMPTOIR PHARMA شركة 
ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 111 

يلطابق يلسفلي زفقة 25 آقم 114 
منضروفة عين يلشق - 21111 يلديآ 

يلباضاء يملغرب.
تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.446811

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 شتن10) (15 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
وصال) نسام  )ة)) يلساد) تفويت 
أصل) من  يجت اعاة  حصة  (511
1.111)حصة لفائدة يلساد))ة))عبد)
يلعزيز وصال بتاآيخ)15)شتن10)2121.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
 27 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797845.
756I

mohammed boumzebra

STE 3 FRERES FARHI
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

قفل يلتصفاة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
STE 3 FRERES(FARHI شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي : دويآ 

لهالملة يوالد يدآيس يل10يديا - 23211 
يلفقاه بن صالح يملغرب.

قفل يلتصفاة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

.4151

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

2121)تقرآ حل) 21)شتن10) يملؤآخ في)

STE 3 FRERES FARHI)شركة ذيت)

آأس الها) مبلغ  يملحدودة  يملسؤولاة 

مقرها) وعنوين  دآهم  (100.000,00

يدآيس) يوالد  لهالملة  دويآ  يإلجت اعي 

بن صالح) يلفقاه  (23211 (- يل10يديا)

يملغرب فتاجة القفالها بصفة نهائاة)

بسبب يالزمة يالقتصادية.

و عين:

يلساد)ة))مح د فرحي و عنويفه)ي))

 23211 يل10يديا) صالح  بن  يلفقاه 

يلفقاه بن صالح يملغرب ك صفي))ة))

للشركة.

و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)

دويآ) وفي  (2121 شتن10) (21 بتاآيخ)

لهالملة يوالد يدآيس يل10يديا)-)23211 

يلفقاه بن صالح يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

بتاآيخ) بن صالح  بالفقاه  يالبتديئاة 

21)أكتولر)2121)تحت آقم)279.

757I

HONEY BREAD

LA MICHE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

LA MICHE

تجزئة اللة حاة آقم 82 تاآكة ، 

41121، مريكش يملغرب

LA MICHE شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة اللة 

حاة آقم 82 تاآكة - 41121 مريكش 

يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.98115

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

ت ت) (2121 شتن10) (13 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

يلعربي) مح د  )ة)) يلساد) تفويت 
من) يجت اعاة  حصة  (451 يلحسني)
أصل)1.511)حصة لفائدة يلساد))ة))
جهاد دق اق عباس بتاآيخ)13)شتن10)

.2121
يلغني) عبد  )ة)) يلساد) تفويت 
من) يجت اعاة  حصة  (611 يهردين)
أصل)1.511)حصة لفائدة يلساد))ة))
جهاد دق اق عباس بتاآيخ)13)شتن10)

.2121
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
أكتولر) (22 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128716.

758I

يدكو كونسال

LIVE AGENCY
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تفويت حصص

يدكو كونسال
26 حي يلريحان يلطابق 1 يلشقة 2 
حي يلريحة. ، 21551، يلديآ يلباضاء 

يملغرب
LIVE AGENCY شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 13 زفقة 
شتال شاآع عبديملومن منطقة 
يلنخلة - 21511 يلديآ يلباضاء 

يملغرب.
تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.416655

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
ت ت) (2121 شتن10) (29 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
)ة))حسناء)غافدي) تفويت يلساد)
511)حصة يجت اعاة من أصل)511 
عبديلعزيز) )ة)) حصة لفائدة يلساد)

بناني بتاآيخ)29)شتن10)2121.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
 27 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797827.

759I

fidomek

SOCIETE HALA FER SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

fidomek
 N13 4EME(ETAGE(IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
SOCIETE HALA FER SARL شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 59 تجزئة 
يلزيتون يملنصوآ 5 مكناس - 51111 

مكناس يملغرب.
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.51435

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)13)أكتولر)2121)تم تحويل)
للشركة) يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
 5 يملنصوآ) يلزيتون  تجزئة  (59« من)
يملغرب«) مكناس  (51111 (- مكناس)
حي يالفاآة) (33 آقم) (3 »شاآع آقم) إلى)

مكناس)-)51111)مكناس يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (27 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4618.
761I

AIT RAZOUK MOULOUD 

 STE BAHAMMI
TRANSPORT SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

AIT RAZOUK MOULOUD
 N 14 2 EME(ETAGE(AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI
 MASSOUDA(SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc
 STE BAHAMMI TRANSPORT

SARL شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 183 
حي كاف يملال صفرو - 31111 

صفرو يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
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آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
3469

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (18
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.BAHAMMI TRANSPORT SARL
فقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
ويلدولي.يشغال) يلوطني  يلبضائ  

مختلفة.يالستي1يد ويلتصدير..
عنوين يملقر يالجت اعي):)آقم)183 
حي كاف يملال صفرو)-)31111)صفرو)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: يلخلافي) يوسف  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
511)حصة) (: يلساد مح د بحمي)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد يوسف يلخلافي عنويفه)ي))
صفرو) (183 آقم) يملال  كاف  حي 

31111)صفرو يملغرب.
عنويفه)ي)) بحمي  مح د  يلساد 
شاآع يلحسن يلثاني يلعروي يلناظوآ)

62111)يلناظوآ يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد يوسف يلخلافي عنويفه)ي))
صفرو) (183 آقم) يملال  كاف  حي 

31111)صفرو يملغرب
عنويفه)ي)) بحمي  مح د  يلساد 
شاآع يلحسن يلثاني يلعروي يلناظوآ)

62111)يلناظوآ يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (16 يالبتديئاة بصفرو بتاآيخ)

2121)تحت آقم)421/21.

761I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

CAPITALE MINIERE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE

آقم 1 ع اآة مج   يملسافر شاآع 
يلفضالة يلحي يلصناعي يعقوب 
يملنصوآ ، 11111، يلرلاط يملغرب
CAPITALE MINIERE شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 15 شاآع 

يالبطال يلشقة آقم 4 يكديل - 
11111 يلرلاط يملغرب.

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.151939
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)14)أكتولر)2121)تم تحويل)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
 4 آقم) يلشقة  يالبطال  شاآع  (15«
يملغرب«) يلرلاط  (11111 (- يكديل)
يلكويت آقم) يلعلويين زفقة  »حي  إلى)
ث اآة) (12111 (- يلطابق يالآ�سي) (122

يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)118519.

762I

OUATTOU MOHAMMED YASSINE

 ALYABAN FARMS MAROC
SARL اليابان فارمس ماغوك
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

آف  آأس ال يلشركة

 OUATTOU MOHAMMED
YASSINE

 El(jabha(ouatania 17 , Etage 2 ،
911111، طنجة يملغرب

 ALYABAN FARMS MAROC
SARL يلاابان فاآمس ماغوك شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي يملنطقة 

يلصناعاة هوستال آقم 29 يلعريئش 
- 92111 يلعريئش يملغرب.

آف  آأس ال يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.4523
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
آف ) تم  (2121 ماي) (31 في) يملؤآخ 
قدآه) ب بلغ  يلشركة  آأس ال 
من) أي  دآهم«) (2.515.111«
 3.311.111« إلى) دآهم«) (785.111«
تقديم حصص) (: عن طريق) دآهم«)

فقدية أو عاناة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
يالبتديئاة بالعريئش بتاآيخ)29)يوفاو)

2121)تحت آقم)815.
763I

يدكو كونسال

BAPCLAIR SOLUTIONS
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

يدكو كونسال
26 حي يلريحان يلطابق 1 يلشقة 2 
حي يلريحة. ، 21551، يلديآ يلباضاء 

يملغرب
BAPCLAIR SOLUTIONS شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 197 شاآع 
يملقاومة يلطابق 6 - 21511 يلديآ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
519697

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.BAPCLAIR SOLUTIONS
غرض يلشركة بإيجاز):)يلتجاآة.

 197 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 21511  -  6 يلطابق) يملقاومة  شاآع 

يلديآ يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يبريهام) يوشاخ  إبريهام  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.111  :

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يبريهام) يوشاخ  إبريهام  يلساد 
يألفدلس) آياض  تجزئة  عنويفه)ي))
يلدآج)11)يلطابق يلسفلي عين يلشق)

21351)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يبريهام) يوشاخ  إبريهام  يلساد 
يألفدلس) آياض  تجزئة  عنويفه)ي))
يلدآج)11)يلطابق يلسفلي عين يلشق)

21351)يلديآ يلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 18 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)-.

764I

مكتب بازوك لل حاسبة

Sté ZAYOUB
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

مكتب بازوك لل حاسبة
زفقة يمالل آقم154 سادي بوملان 

كردمات تنجديد يلرشادية ، 
52611، تنجديد يملغرب

Sté ZAYOUB شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة)في طوآ 

يلتصفاة)
وعنوين مقرها يإلجت اعي قصر 
ييت عاصم فركلة يلعلاا تنجديد 

يلرشادية يملغرب - 52611 تنجديد 
يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.8939
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ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تقرآ حل) (2121 فوف10) (13 يملؤآخ في)

 Sté شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)

 91.111 آأس الها) مبلغ  (ZAYOUB

دآهم وعنوين مقرها يإلجت اعي قصر)

تنجديد) يلعلاا  فركلة  عاصم  ييت 

تنجديد) (52611 (- يلرشادية يملغرب)

يملغرب فتاجة ل):)يالفالس.

يملغرب) يلتصفاة ب  و حدد مقر 

يملغرب)-)52611)تنجديد يملغرب.)

و عين:

يلساد)ة))موحى زعام و عنويفه)ي))

يملغرب) تنجديد  (52611 يملغرب)

ك صفي))ة))للشركة.

يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (

يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 

تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 

يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)

يلعلاا) فركلة  عاصم  ييت  قصر  (:

تنجديد يلرشادية يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة بالرشادية بتاآيخ)13)فوف10)

2121)تحت آقم)311/2121.

765I

COFISCOM

SBC IMMO
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

SBC IMMO شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي زفقة 

يلعاون حي يلنهضة يقامة يلصفوة 

يلطابق يالول - 63311 بركان يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

8125

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (18

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 SBC (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.IMMO

يالنعاش) (: غرض يلشركة بإيجاز)
يلعقاآي)

با  وشريء)يلعقاآيت.
زفقة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

يلصفوة) يقامة  يلنهضة  حي  يلعاون 

يلطابق يالول)-)63311)بركان يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: يلساد بورريص بوج عة)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

 511 (: زكرياء) بورريص  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

بوج عة) بورريص  يلساد 
حي) (24 زفقة يلكويت آقم) عنويفه)ي))

يللا ون)63311)بركان يملغرب.

يلساد بورريص زكرياء)عنويفه)ي))
يللا ون) حي  (34 آقم) يلكويت  زفقة 

63311)بركان يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

بوج عة) بورريص  يلساد 
حي) (24 زفقة يلكويت آقم) عنويفه)ي))

يللا ون)63311)بركان يملغرب

يلساد بورريص زكرياء)عنويفه)ي))
يللا ون) حي  (34 آقم) يلكويت  زفقة 

63311)بركان يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (26 بتاآيخ) ب10كان  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)1313.

766I

MANAGEX

YASSINE BOISSONS

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

يستدآيك رطٍإ

يستدآيك رطٍإ وق  بالجريدة 

يلرس اة

MANAGEX

آقم 35 زفقة يلشهديء حي يلحسني 

بركان ، 61311، بركان يملغرب

YASSINE BOISSONS شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

 وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 

عزيزي فخال حي يلفتح - 63311 

بركان يملغرب.

بالجريدة) وق   رطٍإ) إستدآيك 

 27 بتاآيخ) (5687 عدد) يلرس اة 

أكتولر)2121.

بدال من):)وفاة مسي1)

يقرأ):)يضافة مسي1 جديد)

يلباقي بدون تغاي1.

767I

STE SOCOFISC

SERTRAV - AYADYA

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

STE SOCOFISC

 AV(MED(V(IMMEUBLE 7 N°6 ،

23000، BENI(MELLAL(MAROC

SERTRAV - AYADYA شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي ملك 

لحــ ـام�سي حـي يلنهضة - 23551 

سـوق يلـسبت أوالد يلن ة يلفقاه بن 

صـالح يملــغـرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

313

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 غشت) (31

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SERTRAV - AYADYA

:)مقاول في) غرض يلشركة بإيجاز)

يألشــغال يملختلفة و يلبناء؛يلتـفـاوض)

-يلتشجي1-تاجر مويد يلبناء)ويلـعـقـاقي1)

+)يستي1يد وتصدير.

ملك) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

 23551 (- يلنهضة) حـي  لحــ ـام�سي 

سـوق يلـسبت أوالد يلن ة يلفقاه بن)

صـالح يملــغـرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

مبلغ آأس ال يلشركة:)1.111.111 

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلدين) صـالح  لــحـ ـام�سي  يلساد 

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (11.111  :

للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلدين) صـالح  لــحـ ـام�سي  يلساد 

حـي) لحــ ـام�سي  ملك  عنويفه)ي))

سـوق يلـسبت أوالد) (23551 يلنهضة)

يلن ة يلفقاه بن صـالح يملــغـرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلدين) صـالح  لــحـ ـام�سي  يلساد 

حـي) لحــ ـام�سي  ملك  عنويفه)ي))

سـوق يلـسبت أوالد) (23551 يلنهضة)

يلن ة يلفقاه بن صـالح يملــغـرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يالبتديئاة بسوق يلسبت يوالد يلن ة)

آقم) تحت  (2121 شتن10) (23 بتاآيخ)

.227

769I
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ACADIA FOR SMART EDUCATION SERVICES

 ACADIA FOR SMART
EDUCATION SERVICES
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

 ACADIA FOR SMART
EDUCATION SERVICES

 Avenue(Med 5 Appart(N°28,
 4eme(Etage ، 90000، TANGER

MAROC
 ACADIA FOR SMART

EDUCATION SERVICES شركة 
ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 47 
مفتاح يلخي1 شاآع ولي يلعهد طنجة - 

91111 طنجة يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

121979
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (23
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
 ACADIA FOR SMART  :

.EDUCATION SERVICES
يلدعم) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ويلشبكات)
دعم يملديآس ومنظ ات يلتدآيب.

 47 آقم) (: عنوين يملقر يالجت اعي)
مفتاح يلخي1 شاآع ولي يلعهد طنجة)-)

91111)طنجة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 511 (: يلسادة علمي مروني زهرة)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
يلسادة شريبي مريم):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

زهرة) مروني  علمي  يلسادة 
عنويفه)ي))إقامة عبد هلل إبن مسعود)
تغات) جبل  زفقة  (2 شقة) (52 آقم)

يلن1جس فاس)31111)فاس يملغرب.
عنويفه)ي)) مريم  شريبي  يلسادة 
21)حي يالمام مالك) جنان زوين آقم)

تازة)35111)تازة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلسادة أية شريبي عنويفه)ي))آقم)
شاآع يملدينة يملنوآة إقامة راي) (14
فاس) (31111 فرجس فاس) (15 شقة)

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (18 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)247181.

771I

HMAMI NOUR-EDDINE

DAR VICTORIA FES
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

HMAMI NOUR-EDDINE
 N°6, APPT 4, 2EME(ETAGE, RUE
 D’ALGERIE, VILLE(NOUVELLE, ،

30000، FES(MAROC
DAR VICTORIA FES شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 31 
يملخفاة بوآجوع - 31111 فاس 

يملغرب.
تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.53315

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 أكتولر) (16 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
مح د سريفي) )ة)) تفويت يلساد)
311)حصة يجت اعاة من أصل)311 
يبريهام) )ة)) يلساد) لفائدة  حصة 

يوعلي بتاآيخ)16)أكتولر)2121.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
أكتولر) (18 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4619.

772I

CCA CONSULTING

صالح للتنمية
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

CCA CONSULTING
 353,9eme(ETG(ESPACE(IDRISS

 ANGLE BD MOHAMED
 V ET BD LA RESISTANCE
 CASABLANCA، 20300،
CASABLANCA MAROC

صالح للتن اة شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 64 زفقة 
عبد هللا يملديوني يلطابق 1 آقم 
2 يلديآ يلباضاء - 21311 يلديآ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

516193
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (16
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
صالح) (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

للتن اة.
يملؤسسة) (: غرض يلشركة بإيجاز)
يلتي تشاآك في حسابها في يالستث اآ أو)

إديآة يلقام يملنقولة.
زفقة) (64 (: عنوين يملقر يالجت اعي)
 2 آقم) (1 يلطابق) يملديوني  عبد هللا 
يلديآ يلباضاء)-)21311)يلديآ يلباضاء)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد عبد يلهادي يقوتي):)1.111 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يقوتي) يلهادي  عبد  يلساد 
آقم) (2 حي يلسويآت زفقة) عنويفه)ي))

يلديآ) (21311 يلباضاء) يلديآ  (13
يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
ومويطن مسي1ي يلشركة:

يقوتي) يلهادي  عبد  يلساد 
آقم) (2 حي يلسويآت زفقة) عنويفه)ي))
يلديآ) (21311 يلباضاء) يلديآ  (13

يلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 17 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

شتن10)2121)تحت آقم)-.

773I

Cabinet LAMRINI HADI

MADCAP IMPORT EXPORT
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,شاآع إبن سينا يلناضوآ ، 

62111، يلناضوآ يملغرب
 MADCAP IMPORT EXPORT

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 
91 آقم 11 لعري يلشاخ - 62111 

يلناظوآ يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
22977

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (13
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MADCAP IMPORT EXPORT
يالستي1يد) (: غرض يلشركة بإيجاز)
فقل) (; يملشرولات) با   يلتصدير;) و 

يلبضائ  للغي1.
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شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 62111 (- لعري يلشاخ) (11 آقم) (91

يلناظوآ يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: ما ون) كرزيزي  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد كرزيزي ما ون عنويفه)ي))
 6 آقم) (2 ب) ع اآة  عاآيض  تجزئة 

62121)يلناظوآ يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد كرزيزي ما ون عنويفه)ي))
 6 آقم) (2 ب) ع اآة  عاآيض  تجزئة 

62121)يلناظوآ يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 22 بتاآيخ) بالناضوآ  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)4223.
774I

agmmafin

MAGIC BAT
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

agmmafin
 ENSEMBLE RES BASMA IM
 4 APT 3 AIN(SEBAA(bloc 8

 n°54 sidi(bernoussi، 20600،
CASABLANCA MAROC

MAGIC BAT شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة)في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي زفقة 1 
أمال 3 آقم 51 يلطابق يلثاني سادي 

يل10فو�سي يلديآيلباضاء - 21611 
يلديآيلباضاء يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.773574
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تقرآ حل) (2121 يناير) (25 يملؤآخ في)
يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 
آأس الها) مبلغ  (MAGIC BAT

مقرها) وعنوين  دآهم  (111.111
 51 آقم) (3 أمال) (1 زفقة) يإلجت اعي 

يل10فو�سي) سادي  يلثاني  يلطابق 

21611)يلديآيلباضاء) يلديآيلباضاء)-)

يملغرب فتاجة ل):)جائحة كروفا.

 1 و حدد مقر يلتصفاة ب زفقة)
أمال)3)آقم)51)يلطابق يلثاني سادي)

 21611 (- يلديآيلباضاء) يل10فو�سي 

يلديآيلباضاء)يملغرب.)

و عين:

و) بورريصة  مح د  يلساد)ة))
 11 آقم) (3 أمال) (1 زفقة) عنويفه)ي))

يلديآيلباضاء) يل10فو�سي  سادي 

يملغرب) يلديآيلباضاء) (21611

ك صفي))ة))للشركة.

يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (

يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 

تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 

يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)
:)زفقة)1)أمال)3)آقم)51)يلطابق يلثاني)

سادي يل10فو�سي يلديآيلباضاء

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 17 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أبريل)2121)تحت آقم)13274.

775I

ديوين يالستاذ بناصر يلصغي1

 DMSAD
COMMUNICATION

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

ديوين يالستاذ بناصر يلصغي1

61،شاآع موالي عبد يلرح ان يقامة 

منة هللا II مكتب آقم 1 يلقناطرة، 

14111، يلقناطرة يملغرب

 DMSAD COMMUNICATION

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي 

ما وزة، آقم 571، شاآع مح د 

يلخامس، مكتب آقم 5، ما بين 

يلطابقين، يلع اآة)A) يلقناطرة. - 

14111 يلقناطرة. يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
62927

في) مؤآخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (12
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.DMSAD COMMUNICATION
مركز) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلنديء.
حي) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
مح د) شاآع  (،571 آقم) ما وزة،)
بين) ما  (،5 آقم) مكتب  يلخامس،)
(- يلقناطرة.) ((A(يلع اآة يلطابقين،)

14111)يلقناطرة.)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد مح د سدني):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
 511 (: بوعسرية) دعاء) يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) سدني  مح د  يلساد 
 62 3)ع اآة) يقامة يلريحان يبن آشد)
51111)مكناس يمل لكة) 4)م ج) شقة)

يملغرلاة.
يلسادة دعاء)بوعسرية عنويفه)ي))
ديآفا) يلاانس  تجزئة  (1671 يلرقم)
مهدية) ب  مرحلة  يالول  يلشطر 

14111)يلقناطرة يمل لكة يملغرلاة.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) سدني  مح د  يلساد 
 62 3)ع اآة) يقامة يلريحان يبن آشد)
51111)مكناس يمل لكة) 4)م ج) شقة)

يملغرلاة
يلسادة دعاء)بوعسرية عنويفه)ي))
ديآفا) يلاانس  تجزئة  (1671 يلرقم)
مهدية) ب  مرحلة  يالول  يلشطر 

14111)يلقناطرة يمل لكة يملغرلاة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 26 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)-.
777I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

BOURJ ELECT
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue(Anoual(N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc

BOURJ ELECT شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة)في طوآ 

يلتصفاة)
وعنوين مقرها يإلجت اعي طريق 
يلسويني ييت يوسف و علي بني 

وآياغل ييت يوسف و علي - 32111 
يلحسا ة يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.2893
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تقرآ) (2121 أكتولر) (14 في) يملؤآخ 
حل شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)
آأس الها) مبلغ  (BOURJ ELECT
مقرها) وعنوين  دآهم  (111.111
ييت) يلسويني  طريق  يإلجت اعي 
يوسف و علي بني وآياغل ييت يوسف)
يملغرب) يلحسا ة  (32111 (- علي) و 
للنشاط) يلنهائي  يلتوقف  (: ل) فتاجة 

يلتجاآي يلشركة.
طريق) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 
بني) علي  و  يوسف  ييت  يلسويني 
 32111 (- وآياغل ييت يوسف و علي)

يلحسا ة يملغرب.)
و عين:

يلساد)ة))أح د تيسي1 و عنويفه)ي))
باآيو) زفقة سادي بوعفاف حي  (21
ك صفي) يملغرب  يلحسا ة  (32111

)ة))للشركة.
وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)
محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 
و) يلعقود  تبلاغ  محل  و  يملخابرة 

يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)-
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باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 27 بتاآيخ) بالحسا ة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)682.
778I

co-working business center

LOWEL MEDIA
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

co-working business center
 23rue(boured(etg 3 N5 ROCHES

 NOIRES(CASA، 20230،
CASABLANCA MAROC

LOWEL MEDIA شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 23 زفقة 

بوآيد يلطابق 13 يلرقم 15 يلصخوآ 
يلسوديء يلديآ يلباضاء 21231 يلديآ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
484147

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 دجن10) (19
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.LOWEL MEDIA
غرض يلشركة بإيجاز):)يلخدمات)

يملعلومااتاة.
زفقة) (23 (: عنوين يملقر يالجت اعي)
بوآيد يلطابق)13)يلرقم)15)يلصخوآ)
يلسوديء)يلديآ يلباضاء)21231)يلديآ)

يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 51.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 511 (: يلزآيآي) هشام  يلساد 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يلزآيآي  هشام  يلساد 
ويز) (61161 يماانس فرنسا) 11زفقة 

فرنسا.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) يلزآيآي  هشام  يلساد 
فرنسا61161  يماانس  11زفقة 

61161)ويز فرنسا
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 17 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

شتن10)2121)تحت آقم)793151.
779I

Fiduciaire jazouli mohammed

MAAKA CONSULTING
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شاآع يبو بكر يلصديق فاس، 

31111، فاس يملغرب
MAAKA CONSULTING شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 45 شاآع 

يلحسن يلثاني شقة آقم 411 
يلطابق يلريب  ع اآة يلوطناة 31111 

فاس يملغرب.
تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.49217

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 شتن10) (28 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
تفويت يلساد))ة))عبد يلغني مرياني)
 51 أصل) من  يجت اعاة  حصة  (51
 MONIKA )ة)) حصة لفائدة يلساد)
بتاآيخ) (GENOVEFA BLOCHING

28)شتن10)2121.
يلغني) عبد  )ة)) يلساد) تفويت 
من) يجت اعاة  حصة  (51 مرياني)
)ة)) يلساد) لفائدة  حصة  (51 أصل)
 28 بتاآيخ) (CORNELIA SORGATZ

شتن10)2121.

يلغني) عبد  )ة)) يلساد) تفويت 
من) يجت اعاة  حصة  (51 مرياني)
)ة)) يلساد) لفائدة  حصة  (51 أصل)
 URSULA PINNER-ANTONI

بتاآيخ)28)شتن10)2121.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
أكتولر) (22 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4662.

781I

CAPITAL SYNDIC

CAPITAL SYNDIC
إعالن متعدد يلقريآيت

CAPITAL SYNDIC
 Bd. Mohamed(V(N° 398 -
 2ème(étage(n° 5 ، 20300،

CASABLANCA MAROC
CAPITAL SYNDIC »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة«
وعنوين مقرها يالجت اعي: 11 شاآع 

يلحرية يلطابق يلريب  شقة 7 - 
21251 يلديآ يلباضاء يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.292111
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)14)غشت)2121
تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  (:11 آقم) قريآ 
طرف) من  حصة  (411 هبة) مايلي:)
لفائدة) مستغفر  يلحق  عبد  يلساد 

يالنسة نعا ة مستغفر
على) ينص  يلذي  (:12 آقم) قريآ 
 11 مايلي:)تحويل يملقر يالجت اعي يلى)
 - 7 شاآع يلحرية يلطابق يلريب  شقة)

يلديآ يلباضاء
على) ينص  يلذي  (:13 آقم) قريآ 
مايلي:)تحويل يلشركة يلى شركة ديت)

يملسؤولاة يملحدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
يالسم يالجت اعي:) (- (12 بند آقم)
»ذيت) حذف) يلذي ينص على مايلي:)
 CAPITAL SYNDIC (- شريك وحاد«)

ش م م.

يلشركة) -مقر  (14 آقم) بند 
مايلي:) على  ينص  يلذي  يالجت اعي:)
يلحرية) شاآع  (11 (: يلشركة) مقر 
يلطابق يلريب  شقة)7)-)يلديآ يلباضاء
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 22 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

شتن10)2121)تحت آقم)793525.
781I

COMPTACOMPTE

SOCIETE NEWNRA
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

COMPTACOMPTE
 BD(MLY(ABDELAZIZ(ET 86 BIS
 AV(MLY(ABDERRAHMAN 39
 ,26 RUE(ABI(ZARA(mly(IMM
E(BUR(N 3، 14000، يلقناطرة 

يملغرب
SOCIETE NEWNRA شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي مكتب آقم 
ويحد يقامة رديجة آقم 65 زفقة 
لبنان - 14111 يلقناطرة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
63111

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (25
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SOCIETE NEWNRA
با ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يملالبس يلجاهزة بالح لة ويلتقساط.
مكتب) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
آقم ويحد يقامة رديجة آقم)65)زفقة)

لبنان)-)14111)يلقناطرة يملغرب.
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أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

1.111)حصة) (: يلساد ح اد أزيد)

بقا ة)111.111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد ح اد أزيد عنويفه)ي))زيوية)
حي) (9 آقم) (23 يلزفقة) و  (22 يلزفقة)

يلصناعي)14111)يلقناطرة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلسادة يلشريفي فوزية عنويفه)ي))
زيوية يلزفقة)22)و يلزفقة)23)آقم)9)حي)

يلصناعي)14111)يلقناطرة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 28 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)88811.

782I

مكتب يملحاسبة يلصالحي

 SOCIETE STANDARD
IMPORT EXPORT

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

مكتب يملحاسبة يلصالحي
زفقة يملدينة يملنوآة ع اآة يلاعقوبي 

يلطابق يلثالث يلشقة آقم 6 وجدة ، 

61111، وجدة ييملغرب

 SOCIETE STANDARD IMPORT

EXPORT شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع عين 

يلحلوة آقم2 حي يلقدس - 61111 

وجدة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

38277

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (29

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

 SOCIETE STANDARD IMPORT

.EXPORT

/1 (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يالستي1يد ويلتصدير.

بالج لة) يلتج ال  مويد  2/با  

ويلتقساط..

عنوين يملقر يالجت اعي):)شاآع عين)

 61111 (- يلقدس) حي  يلحلوة آقم2)

وجدة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة سنة.

يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

 331 (: يلعصري) يسالم  يلسادة 

حصة بقا ة)100,00)دآهم للحصة.

 331 (: زكرياءيلعصري) يلساد 

حصة بقا ة)100,00)دآهم للحصة.

 341 (: حوماني) هشام  يلساد 

حصة بقا ة)100,00)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلسادة يسالم يلعصري عنويفه)ي))

يلسادس) مح د  شاآع  يلقدس  حي 

آقم39 61111)وجدة يملغرب.

يلعصري عنويفه)ي)) يلساد زكرياء)

يلسادس) مح د  شاآع  يلقدس  حي 

آقم39 61111)وجدة يملغرب.

عنويفه)ي)) حوماني  هشام  يلساد 

بلجاكا)11111)سان فاكوالس بلجاكا.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلعصري عنويفه)ي)) يلساد زكرياء)

يلسادس) مح د  شاآع  يلقدس  حي 

آقم39 61111)وجدة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (22 بتاآيخ) بوجدة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3638.

783I

AMDE

FORMA›TIFS
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
حل شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
FORMA›TIFS شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد)في 
طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي زفقة 
س اة،إقامة شهرزيد 3، يلطابق 5، 
آقم 22، - 21341 يلديآ يلباضاء 

يملغرب.
حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.481159

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تقرآ حل) 16)شتن10) يملؤآخ في)
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت)
يلشريك يلوحاد)FORMA’TIFS)مبلغ)
وعنوين) دآهم  (11.111 آأس الها)
مقرها يإلجت اعي زفقة س اة،إقامة)
(- (،22 آقم) (،5 يلطابق) (،3 شهرزيد)
يلديآ يلباضاء)يملغرب فتاجة) (21341

ل):)مشاكل مادية.
زفقة) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 
يلطابق) (،3 شهرزيد) س اة،إقامة 
(- يملغرب) يلديآ يلباضاء) (،22 آقم) (،5

21341)يلديآ يلباضاء)يملغرب.)
و عين:

 PASCAL XAVIER يلساد)ة))
MARC HONORIN)و عنويفه)ي))99 
 3 يلشقة) (3 يلطابق) أبو فاآس  زفقة 
يملعاآيف يلديآ يلباضاء)21111)يلديآ)
يلباضاء)يملغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)
محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 
و) يلعقود  تبلاغ  محل  و  يملخابرة 

يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)-
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 13 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796462.
784I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

ABDELL-ALIMENTATION
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue(Anoual(N°46 ، 32000، AL

Hoceima Maroc

ABDELL-ALIMENTATION شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي ماناء 

يلحسا ة - 32111 يلحسا ة 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

3527

 12 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 أكتولر)

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ABDELL-ALIMENTATION

و) با   (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

توزي  يملويد يلغذيئاة.

ماناء) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

يلحسا ة)-)32111)يلحسا ة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد يلرييس مالك):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

عبديلرهوني) يالدآي�سي  يلساد 

دآهم) (111 بقا ة) حصة  (511  :

للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) مالك  يلرييس  يلساد 
14)زفقة يملنفلوطي)32111)يلحسا ة)

يملغرب.
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عبديلرهوني) يالدآي�سي  يلساد 
يلعاج) ساحل  زفقة  (64 عنويفه)ي))

32111)يلحسا ة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) مالك  يلرييس  يلساد 
14)زفقة يملنفلوطي)32111)يلحسا ة)

يملغرب
عبديلرهوني) يالدآي�سي  يلساد 
يلعاج) ساحل  زفقة  (64 عنويفه)ي))

32111)يلحسا ة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 28 بتاآيخ) بالحسا ة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)-.

785I

ISDM CONSULTING

 ADVISOR TRAVAUX ET
SERVICES

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

يلعاون يملغرب
 ADVISOR TRAVAUX ET

SERVICES شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي حي 
يلسعادة زفقة مريكش آقم 15 
يلعاون - 71111 يلعاون يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
38637

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (26
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
 ADVISOR TRAVAUX ET  :

.SERVICES
يلبناء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ويشغال يررى.
حي) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 15 آقم) مريكش  زفقة  يلسعادة 

يلعاون)-)71111)يلعاون يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: يلسادة رديجة لحبيب)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلسادة رديجة لحبيب عنويفه)ي))
 71151 طرفاية) يلحكوفاة  قاادة 

طرفاية يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلسادة رديجة لحبيب عنويفه)ي))
 71151 طرفاية) يلحكوفاة  قاادة 

طرفاية يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
27)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3318/2121.
786I

Conseil assistance pme

مؤسسة غزالي و أبناؤه
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

Conseil assistance pme
 3Rue sidi bennour résidance
 zahra Ain borja Casablanca

 appt(N° 153eme(étage، 20550،
Casablanca Maroc

مؤسسة غزيلي و أبناؤه شركة 
ذيت يملسؤولاة يملحدودة)في طوآ 

يلتصفاة)
وعنوين مقرها يإلجت اعي دآب 

موالي شريف زفقة يلشاف  فجم 
58 يلحي يملح دي - 21231 يلديآ 

يلباضاء يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.54397
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تقرآ حل) 15)شتن10) يملؤآخ في)
يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 
مؤسسة غزيلي و أبناؤه مبلغ آأس الها)
مقرها) وعنوين  دآهم  (111.111
زفقة) دآب موالي شريف  يإلجت اعي 
(- يملح دي) يلحي  (58 فجم) يلشاف  
يلديآ يلباضاء)يملغرب فتاجة) (21231
نشاط) مزيولة  عن  يلتوقف  (: ل)

يلشركة.
دآب) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 
فجم) يلشاف   زفقة  شريف  موالي 
يلديآ) (21231 (- يملح دي) يلحي  (58

يلباضاء)يملغرب.)
و عين:

يلغزيلي مصطفى   يلساد)ة))
)و عنويفه)ي))713)شاآع فاس يلباضاء)
يملغرب) يلباضاء) يلديآ  (21251

ك صفي))ة))للشركة.
يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (
يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 
تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 
يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 22 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797316.
787I

يلسالوي حسن

جيت سطاسيون سيرفيس
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وفاة شريك

يلسالوي حسن
115شاآع 2 ماآس يلديآ يلباضاء، 

2111، يلديآ يلباضاء يملغرب
جات سطاساون سي1فيس شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

يلشفشاوني تجزئة الماآسوي آقم 
11 - 21251 يلديآ يلباضاء يملغرب.

وفاة شريك
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.273745

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)12)شتن10)2121)تم يإلعالم)
بوفاة يلشريك مح د يوزي و توزي )
لرسم) (

ً
تبعا يلوآثة  على  حصصه 

 2121 غشت) (19 في) يملؤآخ  يإلآيثة 
بالشكل يألتي):

 751 (، يوزي) ك ال  يلساد)ة))
حصة.

 751 (، يوزي) ح زة  يلساد)ة))
حصة.

يلساد)ة))مني1 يوزي)،)751)حصة.
 375 (، يوزي) فدوى  يلساد)ة))

حصة.
يلساد)ة))رديجة عباد يالفدل�سي)

،)375)حصة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 12 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)35372.

788I

مكتب يملحاسبة يلصالحي

 SOCIETE AFRICA CITY
TRANS

إعالن متعدد يلقريآيت

مكتب يملحاسبة يلصالحي
زفقة يملدينة يملنوآة ع اآة يلاعقوبي 
يلطابق يلثالث يلشقة آقم 6 وجدة ، 

61111، وجدة ييملغرب
 SOCIETE AFRICA CITY TRANS
»شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة«
وعنوين مقرها يالجت اعي: طريق 
مغناة تجزئة يلطلحاوي يلزفقة أ6 

آقم56 - 61111 وجدة يملغرب.
»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 
.37175

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)15)أكتولر)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)
قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
يمل لوكة) يلحصص  ج ا   تفويت 
من طرف يلساد يلناجي عبد يملنعم)

لفائدة يلساد سعاد س ي1
قريآ آقم)2/:)يلذي ينص على مايلي:)

تحويل يلشكل يلقافوني للشركة.
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على) ينص  يلذي  (:/3 آقم) قريآ 
مايلي:)تعاين مسي1 للشركة

قريآ آقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)
تحاين يلقافون يألسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)
يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  يألول:) آقم  بند 
محدودة) شركة  تأسيس  تم  مايلي:)

يملسؤولاة ب ساهم وحاد.
يلذي) بند آقم يلسادس ويلساب :)
في) آيس ال  حدد  مايلي:) على  ينص 
على) مقس ة  دآهم  (100.000,00
1111)حصة من فئة)100,00)دآهم)
يلساد) طرف  من  للحصةم لوكة 

سعاد س ي1
بند آقم يلثالث عشر):)يلذي ينص)
سعاد) يلساد  تعاين  تم  مايلي:) على 
س ي1 مسي1 وحاد للشركة بصالحاات)

ويسعة
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 بتاآيخ) بوجدة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3668.
789I

PF EXPERTS

RIAD 55 CLAUDE SFEZ
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

PF EXPERTS
32 زفقة يبن عطاة, ع اآة بنعبد 
يلريزق , كليز مريكش ، 41111، 

مريكش يملغرب
RIAD 55 CLAUDE(SFEZ شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي ديآ 
يملويسين كم 12 حسون يوالد 
حسون - 41111 مريكش يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
119771

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (24
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 RIAD (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

.55 CLAUDE SFEZ

يإلقامة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلسااحاة وغي1ها من أماكن يإلقامة)

قصي1ة يألجل.

-)يالستغالل باس ك لج ا  أفويع)

م ) مبيت  مختلفة:) بصاغ  يلعقاآيت 

إفطاآ)،)أو منزل لإليجاآ)،)أو آياض)،)

أو فندق.

ديآ) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يملويسين كم)12)حسون يوالد حسون)

- 41111)مريكش يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 SFEZ CLAUDE يلساد)

حصة بقا ة) (SALOMON : 1.111

11)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

 SFEZ CLAUDE يلساد)

 Bis  34 عنويفه)ي)) (SALOMON

 Boulevard Du Château 92211

Neuilly-Sur-Seine 41111)مريكش)

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

 SFEZ CLAUDE يلساد)

 Bis  34 عنويفه)ي)) (SALOMON

 Boulevard Du Château 92211

Neuilly-Sur-Seine 41111)مريكش)

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (27 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128832.

791I

RADOUANE

WL BIG TRAVAUX
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

RADOUANE
 HASSANIA(I(N°681 ALIA

 MOHAMMEDIA ، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

WL BIG TRAVAUX شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 51 ع اآة 
يلشباب شاآع يلجيش يمللكي يلشقة 

5 - 21811 يملح دية يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
29135

 15 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 أكتولر)
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 WL (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.BIG TRAVAUX
*بناء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

شركة))ج ا  يلحرف).
*مقاول عام

*)يلتجاآة
*يستي1يد)-)تصدير

*)يلنقل ويلخدمات يللوجستاة.
عنوين يملقر يالجت اعي):)51)ع اآة)
يلشباب شاآع يلجيش يمللكي يلشقة)

5 - 21811)يملح دية يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: ودي ) لغنامي  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) ودي   لغنامي  يلساد 
 19 آقم) (13 بلوك) (1 يلفتح) مشروع 
 21811 يملجدوب) مو�سى  سادي 

يملح دية يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) ودي   لغنامي  يلساد 
 19 آقم) (13 بلوك) (1 يلفتح) مشروع 
 21811 يملجدوب) مو�سى  سادي 

يملح دية يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 26 بتاآيخ) باملح دية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)2285.
791I

HAUTE DEFINITION SARL

هوط دفنسيون
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

HAUTE DEFINITION SARL
 HAY MALABATA RESIDENCE
 AICHA(ETAGE 7 Numéro 46 ،

90000، TANGER(Maroc
هوط دفنساون شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 4 شاآع 
يوسف يبن تاشفين يلشقة آقم 3 

طنجة - 91111 طنجة يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

41375
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2119 يناير) (21
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
هوط) (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

دفنساون.
يلتويصل) (: غرض يلشركة بإيجاز)
على) يملوق   وتص ام  ويملشوآة 

يإلفت1فت.
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شاآع) (4 (: عنوين يملقر يالجت اعي)
 3 آقم) يلشقة  تاشفين  يبن  يوسف 

طنجة)-)91111)طنجة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلسادة ق ر يللغ يش):)31)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
يلساد ك ال يلركالوي):)41)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
31)حصة) (: يلساد علي يلركالوي)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يللغ يش عنويفه)ي)) ق ر  يلسادة 
 7 طابق) عائشة  يقامة  ماالباطا  حي 
آقم)46)طنجة)91111)طنجة يملغرب.
يلساد ك ال يلركالوي عنويفه)ي))
 7 طابق) عائشة  يقامة  ماالباطا  حي 
آقم)46)طنجة)91111)طنجة يملغرب.
عنويفه)ي)) يلركالوي  علي  يلساد 
 7 طابق) عائشة  يقامة  ماالباطا  حي 
آقم)46)طنجة)91111)طنجة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يللغ يش عنويفه)ي)) ق ر  يلسادة 
 7 طابق) عائشة  يقامة  ماالباطا  حي 
آقم)46)طنجة)91111)طنجة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
ف10يير) (13 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2119)تحت آقم)457/2119.

792I

ISDM CONSULTING

ITALIANS PRO
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

يلعاون يملغرب
 ITALIANS PRO

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي يلقدس 

تجزئة يلوفاق بلوك ج آقم 497 

يلعاون - 71111 يلعاون يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

38633

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (25

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.ITALIANS PRO

و) يلبناء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يشغال يررى.

حي) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

ج) بلوك  يلوفاق  تجزئة  يلقدس 
يلعاون) (71111 (- يلعاون) (497 آقم)

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد فوآ يلدين بوشكري):)1.111 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

بوشكري) يلدين  فوآ  يلساد 

قلعة) (11 عنويفه)ي))حي يلعرصة آقم)

يلصريغنة) قلعة  (43111 يلصريغنة)

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

بوشكري) يلدين  فوآ  يلساد 

قلعة) (11 عنويفه)ي))حي يلعرصة آقم)

يلصريغنة) قلعة  (43111 يلصريغنة)

يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
27)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3319/21.
793I

FIDUCHORFA(فاديشرفا

TRAVNET ترافنيت
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

FIDUCHORFA فاديشرفا
531 شاآع شنقاط حي يلس اعلة 
سطات ، 26111، سطات يملغرب
TRAVNET تريفنيت شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 56 

حي لي1يك يلزفقة أ سطات - 26111 
سطات يملغرب.
تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.2521

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 فوف10) (26 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
)ة))رالاد مساوي) تفويت يلساد)
أصل) من  يجت اعاة  حصة  (111
111)حصة لفائدة يلساد))ة))صادق)

يبوفويآ بتاآيخ)26)فوف10)2121.
يلبهي) مح د  )ة)) يلساد) تفويت 
111)حصة يجت اعاة من أصل)111 
)ة))عبديلعاطي) حصة لفائدة يلساد)

يبوفويآ بتاآيخ)26)فوف10)2121.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
22)دجن10) يالبتديئاة بسطات بتاآيخ)

2121)تحت آقم)1226.
794I

COMPTABILITE FISCALITE & CONSEIL

HOLIDAYS SIGNATURE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

 COMPTABILITE(FISCALITE &
CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE
 THERESE(MAG(N°26 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

HOLIDAYS SIGNATURE شركة 
ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي ساحة 

يلروديني زفقة عبد هللا يلهبطي إقامة 
يلقدس آقم 34، طنجة - 91111 

طنجة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
121985

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (21
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.HOLIDAYS SIGNATURE
أنشطة) (- (: غرض يلشركة بإيجاز)

وكاالت يلسفر ومنظمي يلرحالت.
-)حجز فندقي؛

-)تنظام يلفعالاات يلسااحاة.
يلرحالت) وتنظام  إفتاج  (-
في) ويلج اعاة  يلفردية  ويإلقامات 

يملغرب ويلخاآج.
وسائل) ج ا   يلتذيكر،) مكتب  (-

يلنقل،)ويلطرود يلسااحاة.
بج ا ) يلعروض  ولا   تنظام  (-
أفويعها ويلندويت ويملؤت ريت وحجز)
ويلت وين) يلسااحاة  يإلقامة  أماكن 

ويلنقل.
-)وساط لنقل يألشخاص.

-)تنظام يلخرجات يلسااحاة على)
يملستوى يلوطني.

ويلتسويق) ويلتص ام  يلتوزي   (-
يملتعلقة) يألنشطة  أشكال  بج ا  

بالسفر ويلسااحة بج ا  أشكالها.
وإديآتها) يلشركة  مشاآكة  (-
يلشركات) ج ا   في  يلوسائل  بكافة 
أو يلشركات يلتي تم إنشاؤها أو يلتي)
سيتم إنشاؤها ويلتي قد تكون مرتبطة)

بالغرض يملؤس�سي للشركة.
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يملعامالت) ج ا   عام،) بشكل  (-
أو) يملالاة  أو  يلصناعاة  أو  يلتجاآية 
يملتعلقة بشكل) يلعقاآية  أو  يملنقولة 
يألشااء) بأحد  مباشر  غي1  أو  مباشر 
يملذكوآة أعاله أو يلتي قد تعزز تطوير)

يلشركة.
ساحة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلروديني زفقة عبد هللا يلهبطي إقامة)
 91111 (- طنجة) (،34 آقم) يلقدس 

طنجة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلسادة يلطاي أمال):)111)حصة)

بقا ة)1.111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) أمال  يلطاي  يلسادة 
طنجة.) (3 آقم) (5 زفقة يلفريبي طابق)

91111)طنجة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) أمال  يلطاي  يلسادة 
طنجة.) (3 آقم) (5 زفقة يلفريبي طابق)

91111)طنجة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (18 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)9143.
795I

COMPTA DAK

BADR IMPORT DAK
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

COMPTA DAK
شاآع مح د فاضل يلس اللي 

حي يلسالم آقم 1318 ، 73111، 
يلديرلة يملغرب

BADR IMPORT DAK شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي حي يلسالم 

يلطابق يلسفلي آقم 79 يلديرلة 
73111 يلديرلة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

19665

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (18

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 BADR(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.IMPORT DAK

غرض) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلشركة في يملغرب وفي يلخاآج هو):)

نشاط تجاآ يألس اك.

وتعبئة) وتج اد  وتحويل  تث ين 

وحفظ منتجات يملأكوالت يلبحرية)،

يلنقل يلعام يلخاص لألشخاص

ويلقشريات) يألس اك  تسويق 

يملأكوالت) منتجات  وج ا   ويملحاآ 

يلبحرية يلطازجة ويمل10دة ويملج دة في)

يلتجاآة) ويلدولاة.) يلوطناة  يألسويق 

من) ويلتعاقد  ويلتصدير  ويالستي1يد 

يلباطن.

يلسفن) ج ا   وتشغال  تجهيز 

وصاد) يلشحن  بصناعة  يلخاصة 

يألس اك بشكل عام.

تجهيز) أي مع ل  وتشغال  إنشاء)

لج ا ) وحفظ  وتجهيز  وتعبئة 

منتجات يملأكوالت يلبحرية.

يلوطني) يل10ي  ويلنقل  يلتأجي1 

يلوجهات) ج ا   إلى  ويلدولي 

يلثقالة) ويملعديت  يلبضائ   لج ا  

ويلشخصاة ووكالء)يلشحن)؛

يلنقل) ردمات  ج ا   تشغال 

يل10ي للبضائ .

فقل يلبضائ  فاابة عن يلغي1

فقل يملوظفين للغي1

يلنقل يملحلي ويلدولي

يستي1يد)/)تصدير ج ا  يملنتجات)

يلقافوفاة.

فقل يلبضائ  ويلنقل يمل10د

أنشطة وردمات متنوعة

يملساعدة على يلطرق ويملوينئ

ويلتجاآة) ويلتصدير  يالستي1يد 

يلعامة ويلتجاآة
يلنقل يل10ي ويلجوي ويلبحري

وتعبئة) وتج اد  وتحويل  تث ين 

وحفظ منتجات يملأكوالت يلبحرية)،

ج ا ) وتشغال  وتأجي1  تركاب 

يلخاصة) يلت10يد  منشآت  أو  يملصان  

وأي) يألس اك  وحفظ  ب عالجة 

مأكوالت بحرية أررى.

يلوطني) يل10ي  ويلنقل  يلتأجي1 

يلوجهات) ج ا   إلى  ويلدولي 

يلثقالة) ويملعديت  يلبضائ   لج ا  

ويلشخصاة ووكالء)يلشحن)؛

يل10ية) يلت1يفزيت  ع لاات  ج ا  

ويلبحرية ويلجوية أيا كان فوعها.

ج ا  ع لاات يملناولة ويلتخزين)

(، ويلبضائ ) يلغذيئاة  يملويد  لج ا  

بالشاحنات) يلنقل  ع لاات  وج ا  

ويلج اآك وع لاات يلتخزين)؛

ويلع والت) يلعامة  يلتجاآة 

ويلس سرة وتقديم يلخدمات

يلتعاقد من يلباطن على أي نشاط)

أو يستخديم) يلع الة  يتطلب تدرل 

معديت صناعاة أو زآيعاة أو تجاآية

ولا  وتأجي1 ج ا  يملركبات) شريء)

يلصغي1ة) يلحافالت  ذلك:) في  ب ا 

ويلجريآيت) ويلشاحنات  ويلحافالت 

وما إلى ذلك.
ويلتجاآي) يلقافوني  يلتوطين 

للشركات

ويلعالمات) يملنتجات  ت ثال 

يلتجاآية.

(، يلبناء) مويد  با   (، يلعام) يلبناء)

يلهندسة يملدفاة)،

يلع لاات) ج ا   (، عام) بشكل 

يملتعلقة بنشاطها بشكل مباشر أو غي1)

مباشر لتعزيز ف و يلشركة وتطوآها.

حي) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

 79 آقم) يلسفلي  يلطابق  يلسالم 

يلديرلة)73111)يلديرلة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

(: طالب) بن  يلدين  بدآ  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.111

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
طالب) بن  يلدين  بدآ  يلساد 
عنويفه)ي))حي يلسالم آقم)79 73111 

يلديرلة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
طالب) بن  يلدين  بدآ  يلساد 
عنويفه)ي))حي يلسالم آقم)79 73111 

يلديرلة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
بتاآيخ) يلدهب  بويدي  يالبتديئاة 
آقم) تحت  (2121 أكتولر) (27

.1738/2121

796I

ABA GESTION SARLAU

FINEA
شركة يملساه ة

آف  آأس ال يلشركة

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
FINEA شركة يملساه ة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 111 شاآع 
عبد يملومن،يلطابق 4 يلديآ يلباضاء 

- 21111 يلديآ يلباضاء يملغرب.
آف  آأس ال يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.98739

يلعام) يلج    ب قت�سى 
يوفاو) (14 في) يملؤآخ  يإلستثنائي 
يلشركة) آأس ال  آف   تم  (2121
دآهم«) (71.111.211« قدآه) ب بلغ 
إلى) دآهم«) (229.999.811« من) أي 
(: عن طريق) دآهم«) (311.111.111«

تقديم حصص فقدية أو عاناة.
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باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 28 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)798115.

797I

ISDM CONSULTING

TRANSPORT HMODI
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

يلعاون يملغرب
TRANSPORT HMODI شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي طريق 

يلس اآة يقامة آقم 6B يلطابق يالول 
يلعاون - 71111 يلعاون يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

38635
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (25
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.TRANSPORT HMODI
يلنقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملدآ�سي.
طريق) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يلس اآة يقامة آقم)6B)يلطابق يالول)

يلعاون)-)71111)يلعاون يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 811 (: بوشت) يلحسين  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 211 (: بوشت) نعا ة  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد يلحسين بوشت عنويفه)ي))
 A بلوك) يلوفاق  تجزئة  يلقدس  حي 
يلعاون) (71111 يلعاون) (1461 آقم)

يملغرب.
عنويفه)ي)) بوشت  نعا ة  يلسادة 
18)حي) 18)آقم) بلوك) (241 مج وعة)
يلعاون) يلثاني  يلشطر  آشاد  موالي 

71111)يلعاون يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد يلحسين بوشت عنويفه)ي))
 A بلوك) يلوفاق  تجزئة  يلقدس  حي 
يلعاون) (71111 يلعاون) (1461 آقم)

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
27)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3317/2121.
798I

DARAA AUDIT

BLUEHILL AGRICULTURE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET
 GREEN(WORK(IMM(A(N°7،
21111، يلديآ يلباضاء يملغرب

BLUEHILL AGRICULTURE شركة 
ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 59 شاآع 
يلزآقطوني إقامة يلوآود يلطابق 
8 آقم 24 - 21111 يلديآ يلباضاء 

يملغرب.
تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.382471

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
ت ت) (2121 أكتولر) (13 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
ديدي) يدآيس  )ة)) يلساد) تفويت 
أصل) من  يجت اعاة  حصة  (451
)ة)) يلساد) لفائدة  حصة  (1.111
أكتولر) (13 بتاآيخ) (ADEIS INVEST

.2121

ديدي) يدآيس  )ة)) يلساد) تفويت 

أصل) من  يجت اعاة  حصة  (451

)ة)) يلساد) لفائدة  حصة  (1.111

 13 بتاآيخ) (BLEUHILL INVEST

أكتولر)2121.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

 28 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)798117.

799I

ISDM CONSULTING

PHARE PELAGIQUE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

تفويت حصص

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

يلعاون يملغرب

PHARE PELAGIQUE شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي 

يالفبعاث شاآع نع اا بلوك س 
آقم 14 بوجدوآ - 71111 بوجدوآ 

يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.36415

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

ت ت) (2121 غشت) (18 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

بيشا) مح د  )ة)) يلساد) تفويت 

أصل) من  يجت اعاة  حصة  (1.111

)ة)) يلساد) لفائدة  حصة  (1.111

 18 بتاآيخ) (ESSOR HOLDING

غشت)2121.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

27)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3314/21.

811I

JAMES COFFEE

FABUCAR
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FABUCAR
145 شاآع مح د يلخامس يلطابق 
 Tanger ،91111 ، 28 يلريب  شقة

Maroc
FABUCAR شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

ع ر بن عبد يلعزيز زفقة يمان آقم 1 
يصالة - 91151 يصالة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
1115

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (18
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.FABUCAR
كريء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلسااآيت بدون يلسائق.
شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 1 ع ر بن عبد يلعزيز زفقة يمان آقم)

يصالة)-)91151)يصالة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد عبد يلح اد صالح):)1.111 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
صالح) يلح اد  عبد  يلساد 
 8 آقم) يلرلا   يم  زفقة  عنويفه)ي))

يصالة)91151)يصالة يملغرب.
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ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يلعاادي  ييوب  يلساد 
تجزئة محسنة زفقة يلرياض آقم)18 

يصالة)91151)يصالة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 يالبتديئاة باصالة بتاآيخ)

2121)تحت آقم)-.
811I

BCNG

 SOCIÉTÉ D›INTÉGRATION
 ÉLECTRIQUE ET

ÉLECTRONIQUE SIEE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 Société D›intégration électrique
et électronique SIEE شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 265، 

شاآع يلزآقطوني يلطابق 9 آقم 92 - 
21151 يلديآ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
518139

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (21
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
 Société D’intégration électrique

.et électronique SIEE

مهندس) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ويإلستشاآة.

(،265 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

شاآع يلزآقطوني يلطابق)9)آقم)92 - 

21151)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

يإلدآي�سي) ردآيوي  علي  يلساد 

 111 بقا ة) حصة  (100.000,00  :

دآهم للحصة.

(: يإلدآي�سي) ردآيوي  علي  يلساد 

1.111)بقا ة)111)دآهم.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يإلدآي�سي) ردآيوي  علي  يلساد 

زفقة إبن ففيس طابق) (81 عنويفه)ي))

يلديآ) (21151 يملعاآيف) (8 شقة) (4

يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يإلدآي�سي) ردآيوي  علي  يلساد 

زفقة إبن ففيس طابق) (81 عنويفه)ي))

يلديآ) (21151 يملعاآيف) (8 شقة) (4

يلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية بالديآ يلباضاء)بتاآيخ)-)تحت)

آقم)-.

812I

DARAA AUDIT

ADEIS PROMODEV
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تغاي1 تس اة يلشركة

DARAA AUDIT

 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN(WORK(IMM(A(N°7،

21111، يلديآ يلباضاء يملغرب

ADEIS PROMODEV شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يالجت اعي 59 شاآع 
يلزآقطوني إقامة يلوآود يلطابق 
8 آقم 24 - 21111 يلديآ يلباضاء 

يملغرب.
تغاي1 تس اة يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
382471

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
تم) (2121 أكتولر) (13 في) يملؤآخ 
 ADEIS« من) يلشركة  تس اة  تغاي1 
 BLUEHILL« إلى) (»PROMODEV

.»AGRICULTURE
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 28 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)798117.
813I

DARAA AUDIT

SADADI
إعالن متعدد يلقريآيت

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET
 GREEN(WORK(IMM(A(N°7،
21111، يلديآ يلباضاء يملغرب

SADADI »شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: 46 زفقة 
كوفتناك - 21111 يلديآ يلباضاء 

يملغرب.
»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 
.181747

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)
يملؤآخ في)12)غشت)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)
قريآ آقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)
ع ر) ديدي،) إدآيس  يلساد  تعاين 
ك سي1ين) ساجد  يوسف  ساجد،)

أررين للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
بند آقم)14:)يلذي ينص على مايلي:)
إدآيس) أس اؤهم  يلتالاة  تعاين  يتم 
ساجد) يوسف  ساجد،) ع ر  ديدي،)
ك سي1ين أررين للشركة لفت1ة غي1)
يلشركة) ستلتزم  و  هذي  محدودة،)

بشكل صحاح بج ا  يلع لاات يلتي)
رالل) من  هدفها  فطاق  ض ن  تق  
يلتوقا  يملشت1ك الثنين من مسي1يها)

يملشاآكين
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 28 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)798116.
814I

DARAA AUDIT

ADEIS PROMODEV
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تعاين مسي1 جديد للشركة

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET
 GREEN(WORK(IMM(A(N°7،
21111، يلديآ يلباضاء يملغرب

ADEIS PROMODEV شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 59 شاآع 
يلزآقطوني إقامة يلوآود يلطابق 
8 آقم 24 - 21111 يلديآ يلباضاء 

يملغرب.
تعاين مسي1 جديد للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.382471

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
يملؤآخ في)13)أكتولر)2121)تم تعاين)
مسي1 جديد للشركة يلساد)ة))يلتازي)

عايدة ك سي1 وحاد
تبعا لقبول يستقالة يملسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 28 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)798117.
815I

DARAA AUDIT

BLUEHILL AGRICULTURE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تغاي1 نشاط يلشركة

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET
 GREEN(WORK(IMM(A(N°7،
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21111، يلديآ يلباضاء يملغرب
 BLUEHILL AGRICULTURE

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يالجت اعي 59 شاآع 
يلزآقطوني إقامة يلوآود يلطابق 
8 آقم 24 - 21111 يلديآ يلباضاء 

يملغرب.
تغاي1 نشاط يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.382471

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
تم) (2121 أكتولر) (13 في) يملؤآخ 
»منعش) من) يلشركة  نشاط  تغاي1 
عقاآي«)إلى)»إفتاج وتسويق يملنتجات)

يلفالحاة«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 28 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)798117.

817I

TASSIHIN

ste les 2 chefs
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

TASSIHIN
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHID MAROC
ste(les 2 chefs شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة)في طوآ 

يلتصفاة)
وعنوين مقرها يإلجت اعي يلريشادية 

- 52111 يلريشادية يملغرب.
حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.12949

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)17)أكتولر)2121)تقرآ حل)
 ste شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)
les 2 chefs)مبلغ آأس الها)111.111 
يإلجت اعي) مقرها  وعنوين  دآهم 
يلريشادية) (52111 (- يلريشادية)

يملغرب فتاجة ل):)يالزمة.
و حدد مقر يلتصفاة ب يلريشادية)

- 52111)يلريشادية يملغرب.)

و عين:

بوح ادي) يالله  عبد  يلساد)ة))

 52111 يلريشادية) عنويفه)ي)) و 

)ة)) ك صفي) يملغرب  يلريشادية 

للشركة.

يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (

يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 

تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 

يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)

- :

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 28 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)486.

818I

STE HTCPRO SARL

FATTAH MAROC 
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL

 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE

 HASSAN BEN TABIT BUREAU

N°1، 14000، KENITRA(MAROC

 FATTAH MAROC شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 47 زفقة 

ع ر يبن يلعاص إقامة إس اعال 

مكتب آقم 4 - 14111 يلقناطرة 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

62983

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (29

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.FATTAH MAROC
أشغال) (- (: غرض يلشركة بإيجاز)

مختلفة ويلبناء
.-

زفقة) (47 (: عنوين يملقر يالجت اعي)
إس اعال) إقامة  يلعاص  يبن  ع ر 
يلقناطرة) (14111  -  4 آقم) مكتب 

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: مح د) يلفتح  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) مح د  يلفتح  يلساد 
يلقناطرة) (14111 يلعربي) يملغرب  (7

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) مح د  يلفتح  يلساد 
يلقناطرة) (14111 يلعربي) يملغرب  (7

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 27 بتاآيخ) بالقناطرة  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)88796.

819I

DARAA AUDIT

SADADI
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET
 GREEN(WORK(IMM(A(N°7،
21111، يلديآ يلباضاء يملغرب

SADADI شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 46 زفقة 
كوفتناك - 21111 يلديآ يلباضاء 

يملغرب.
تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.181747

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 غشت) (12 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
ديدي) مح د  )ة)) يلساد) تفويت 
251)حصة يجت اعاة من أصل)251 
حصة لفائدة)FDI INVEST)بتاآيخ)12 

غشت)2121.
ساجد) أمال  )ة)) يلساد) تفويت 
251)حصة يجت اعاة من أصل)251 
حصة لفائدة)ADEIS INVEST)بتاآيخ)

12)غشت)2121.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
 28 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)798116.
811I

NOUSSAH CONSULTING

MH FIL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD(ZERKTOUNI(ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MH FIL شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة)في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي 59 شاآع 
يلزآقطوني يلطابق 3 يلرقم 8 - 
21111 يلديآ يلباضاء يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.485793
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تقرآ) (2121 أكتولر) (17 في) يملؤآخ 
حل شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)
 111.111 آأس الها) مبلغ  (MH FIL
 59 يإلجت اعي) دآهم وعنوين مقرها 
شاآع يلزآقطوني يلطابق)3)يلرقم)8 - 
يلديآ يلباضاء)يملغرب فتاجة) (21111
تحقاق) من  يالستطاعة  عدم  (: ل)

هدف يلشركة.
و حدد مقر يلتصفاة ب)59)شاآع)
 -  8 يلرقم) (3 يلطابق) يلزآقطوني 

21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.)
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و عين:

تاكات) يملصطفى  يلساد)ة))

تاكات و عنويفه)ي))حي يلقدس يقامة)

سادي) (3 آقم) (12 ع اآة) يلتضامن 

يلباضاء) يلديآ  (21111 يل10فو�سي)

يملغرب ك صفي))ة))للشركة.

يلساد)ة))ح اد مومن و عنويفه)ي))

شطر) (13 آقم) (18 حي يالزهاآ ع اآة)

يلديآ) (21111 يل10فو�سي) سادي  (4

يلباضاء)يملغرب ك صفي))ة))للشركة.

يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (

يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 

تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 

يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 28 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)798111.

811I

يلسالوي حسن

جيت سطاسيون سيرفيس
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تعاين مسي1 جديد للشركة

يلسالوي حسن

115شاآع 2 ماآس يلديآ يلباضاء، 

2111، يلديآ يلباضاء يملغلرب

جات سطاساون سي1فيس شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

يلشفشاوني تجزئة الماآسوي آقم 

11 - 21251 يلديآ يلباضاء يملغرب.

تعاين مسي1 جديد للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.273745

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

2121)تم تعاين) 12)شتن10) يملؤآخ في)

يوزي) مسي1 جديد للشركة يلساد)ة))

ك ال ك سي1 آرر

تبعا لوفاة يملسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 12 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)35372.

812I

يلسالوي حسن

جيت سطاسيون سيرفيس
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تعاين مسي1 جديد للشركة

يلسالوي حسن

115شاآع 2 ماآس يلديآ يلباضاء، 

2111، يلديآ يلباضاء يملغلرب

جات سطاساون سي1فيس شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

يلشفشاوني تجزئة الماآسوي آقم 

11 - 21251 يلديآ يلباضاء يملغرب.

تعاين مسي1 جديد للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.273745

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

2121)تم تعاين) 12)شتن10) يملؤآخ في)

يوزي) مسي1 جديد للشركة يلساد)ة))

ح زة ك سي1 آرر

تبعا لوفاة يملسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 12 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)35372.

813I

RAIS AUDIT&CONSEIL

DIAR SOUALEM
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تجديد مدة مزيولة مهام يملسي1ين

DIAR SOUALEM

شركة ذ ي ت يملسؤ و لاة يملحد و د ة آ 

أ س ا لها 23.111.111 د آ هم

مقر ها يال جت ا عي : يلد ي آيلباضا 

ء - 17، ز فقة با ب يملنصو آ فضاء با 

ب أففا - ع اآة ب - يلشقة 16

يلسجل يلتجاآي : يلديآ يلباضاء آقم 

 275537

إعادة مهام يملسي1 يلوحاد للشركة)

د) يلــعــا  يلعــام  يلج ــ   إ ن  (.1

 2121 يولاو) (5 ي يلـ نعـقــد بـتا آيــخ)

قــد أكد مجددي تعاين يلساد مح د)

(، للشركة) وحاد  ك سي1  ح دوش 

وتجديد مهامه ملدة غي1 محدودة ك ا)

حدد كافاة يلتوقا  يإل جت ا عي.

ثـم يإل يـديع يلقــا فـو فـي لد ى) (.2

يلـ حك ة يلــتجـا آ ية بـالديآ يلباضاء،)

بـتا آ يخ)27)أكتولر)2121)تــحت عـد د)

.797817

مقتطف من أ جل يإل شها آ

814I

مج وعة أطلنتاك لل حاسبة

SNACK SAFI VICTORIA
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

مج وعة أطلنتاك لل حاسبة

شقة آقم 3 يلطابق يلثاني ع اآة 

22 زفقة يلعادل حي يجنان عاالن، 

46111، آسفي يملغرب

SNACK SAFI VICTORIA شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة)في طوآ 

يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 8 زفقة 

بوآدو حي يملستشفى - 46111 آسفي 

يملغرب.

حل شركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.11333

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تقرآ) (2121 أكتولر) (15 في) يملؤآخ 

حل شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)

مبلغ) (SNACK SAFI VICTORIA

وعنوين) دآهم  (111.111 آأس الها)

زفقة بوآدو) (8 مقرها يإلجت اعي آقم)

حي يملستشفى)-)46111)آسفي يملغرب)

فتاجة ل):)توقف يلنشاط بسبب وفاة)

في يلشركة يلساد) يلرئي�سي  يلشريك 

وحادي عبد يلص د.

 8 آقم) يلتصفاة ب  مقر  و حدد 

 46111 (- زفقة بوآدو حي يملستشفى)

آسفي يملغرب.)

و عين:

و) يلشقوآي  عائشة  يلساد)ة))
حي) يألمين  زفقة  (28 آقم) عنويفه)ي))

أشباآ)46111)آسفي يملغرب ك صفي)

)ة))للشركة.

وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)

محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 

يملخابرة و محل تبلاغ يلعقود و يلوثائق)

يملخابرة) محل  (: بالتصفاة) يملتعلقة 

آقم)8)زفقة بوآدو حي يملشتشفى

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (28 يالبتديئاة بآسفي بتاآيخ)

2121)تحت آقم)2485.

815I

RAIS AUDIT&CONSEIL

 BANK AL-ÂMAL

بــنــك يلــعـ ــل

تعاين آئيس مجلس يإلديآة

BANK(AL- MAL

بــنــك يلــعـ ــل

شركة مجهو لة ي إل سم آ أ س ا لها 

741.111.111 د آ هم

مقر ها يال جت ا عي : يلــديآ ي لبـاـضا ء 

288 ، شاآع يلزآقـطوني

يلسجل يلتجاآي : يلديآيلباضاء آقم 

55289

إســتقا لــة آئيس يملجلس يإلديآي

تعاين آئيس جـديد لل جلس يإلديآي

ين يملجلس يإل ديآي رآل ل مد ي و)

ال ته بتا آيخ)31)يوفاو)2121)قــد):

يلساد) إستقالة  بعـقد  رذ  أ 

آئيس) منصب  من  يلويآدي  يلعادي 

يملجلس يإلديآي م  يالحتفاظ ب هام)

متصرف للشركة)،

عين يلساد شكري ويمدينا آئيس)

جديد لل جلس يإلديآي و ذلك لل د ة)

يملتبقاة ملهامه ك تصرف.

ى) لد  ني  فـو  يلـقـا  يع  يـد  يإل  ثـم 

ء،) يلـ حك ة يلـتجـاآية با لديآيلـباضا)

بتا آيخ)27)أكتولر)2121)تــحت عـد د)

.797816
مقتطف من أ جل يإل شها آ

816I
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DR CONSEIL

MOLY TRAVAUX
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

DR CONSEIL
 Had Soualem 1/Melk(Madihi 7
 Berrechid(Boite(Postal(N 173 ،

 26402، Had(Soualem(Berrechid
Maroc

MOLY TRAVAUX شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

يلزآقطوني إقامة يلوآود يلطابق 16 
يلشقة 18 يلديآ يلباضاء - 21151 

يلديآ يلباضاء يملغرب.
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.15185

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)11)ماآس)2121)تم تحويل)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
يلوآود) إقامة  يلزآقطوني  »شاآع 
18)يلديآ يلباضاء) 16)يلشقة) يلطابق)
يملغرب«) يلباضاء) يلديآ  (21151  -
حد) (14 آقم) (11 »تجزئة يلوحدة) إلى)

يلسويلم)-)26412)برشاد يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أبريل) (23 بتاآيخ) ب10شاد  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)541.
818I

CABINET BENADDI

WEST BETON
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

CABINET BENADDI
قصبة يالمين GH4 ،2، ع اآة 1، 
يلطابق 2، آقم 8، ليساسفة، ، 
21191، يلديآيلباضاء يملغرب
WEST BETON شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 235، 
شاآع يعقوب يملنصوآ، إقامة 

يالففال، ع اآة ب4 ، يلطابق1، حي 

يلريحة، - 21211 يلديآ يلباضاء 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
519915

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 WEST (: يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها)

.BETON
أهديف) (: (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلشركة في كل من يملغرب ويلخاآج)
-)شريء)ولا  ج ا  مويد يلبناء.
.)-)إفتاج وشريء)ولا  يلخرسافة

إنشاءيت) أو  أع ال  مقاول  (- (
مختلفة.)

)-)مقاول بناء؛)
)فقل يلبضائ ؛

-)فقل بري للبضائ  لفائدة يلغي1.)
ويستي1يد) وتأجي1  ولا   شريء) (- (

ج ا  مويد أو منتجات يلبناء)
تأجي1،) حاازة،) إنشاء،) (- (
إديآة) يلتجاآية،) تأجي1لتساي1يالصول 
ج ا  يألع ال،)يالستغالل،)يلت1كاب،)
تشغال ج ا  يملؤسسات ويلشركات)
بأحد) يملتعلقة  ويلوآش  ويملصان  

يألنشطة يملحددة؛
أرذ أو حاازة أو تشغال أو فقل) (-
يالرت1يع) ولريءيت  يلع لاات  ج ا  

يملتعلقة بهذه يألنشطة؛
-)يملشاآكة يملباشرة أو غي1 يملباشرة)
يملالاة) يملعامالت  ج ا   في  للشركة 
ج ا ) وفي  يملنقولة  أو  يلعقاآية  أو 
يلشركات يلتجاآية أو يلصناعاة يلتي)
قد تكون ذيت صلة ب وضوع يلشركة)

أو أي �سيء)مشابه أو مرتبط؛)
ج ا  يملعامالت) ولصفة عامة،) (-
تكون) قد  يلتي  يلعقاآية  أو  يملنقولة 
مرتبطة بشكل مباشر أو غي1 مباشر)
أن) يملحت ل  من  أو  يملوضوع  بهذي 

تسهل تحقاقه أو تطويره؛)

(،235 (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
إقامة) يملنصوآ،) يعقوب  شاآع 
حي) يلطابق1،) (، ع اآة ب4) يالففال،)
يلباضاء) يلديآ  (21211 (- يلريحة،)

يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد فؤيد رطاط عنويفه)ي))حي)
يملرس زفقة)12)آقم)14 21241)يلديآ)

يلباضاء)يملغرب.
عنويفه)ي)) يزفي  رديجة  يلسادة 
 21241  14 آقم) (12 حي يملرس زفقة)

يلديآ يلباضاء)يملغرب.
يلساد يي ن رطاط عنويفه)ي))حي)
يملرس زفقة)12)آقم)14 21241)يلديآ)

يلباضاء)يملغرب.
عنويفه)ي)) رطاط  زينب  يلسادة 
 21241  14 آقم) (12 حي يملرس زفقة)

يلديآ يلباضاء)يملغرب.
عنويفه)ي)) رطاط  ساآة  يلسادة 
 21241  14 آقم) (12 حي يملرس زفقة)

يلديآ يلباضاء)يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد فؤيد رطاط عنويفه)ي))حي)
يملرس زفقة)12)آقم)14 21241)يلديآ)

يلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 22 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797281.

819I

RAIS AUDIT&CONSEIL

MOUSSAF S.A
تعاين متصرفين

MOUSSAF S.A
شركة مجهو لة ي إل سم آ أ س ا لها 

16.111.111 د آ هـــم
مقر ها يال جت ا عي : يلد ي آ يلباضا 
ء كولين II – آقم 33 طريق فويصر 

سادي معروف 

يلسجل يلتجاآي يلديآيلباضاء : آقم 
116219

إستقالة متصرف – تعاين متصرف 
جـديد

يلعادي) م  يلعا  يلج    إن  (.1
يوفاو) (29 بتاآيخ) يملنعقد  يلسنوي 

2118)قـــد):
أرــذ بعقد إستقالة يلسادة ماآي)
منصب) من  جريجوآي  بيزوط  كلي1 

متصرفة للشركة)،
بن) لولز  صوفاا  يلسـادة  عين 
ح ادة،)ك تصرفة جديدة للشركة)،)
لـدى) يلقافوني  يإليديع  ثم  (.2
(، بالديآيلباضاء) يلــتجاآية  يملحك ـة 
تــحت عـد د) (2121 27)أكتولر) بتاآيخ)

.797818
مقتطف من أ جل يإل شها آ

821I

BUSINESS CENTRE CHELALLATE

 ALPHA WORLD SERVICES 
AWS

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

 BUSINESS CENTRE
CHELALLATE

 CITE OUED EL MAKHAZEN
 RESID(AYOUB(IMM(B(N° 36
 AIN(HARROUDA(KM 17،
 28630، MOHAMMEDIA

MAROC
 ALPHA WORLD SERVICES AWS 

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 36 ع اآة 
ب إقامة أيوب حي ويد يملخازن عين 

حرودة 21831 يملح دية يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

28982
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يناير) (15
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
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عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 ALPHA(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.WORLD SERVICES AWS
يلنقل و) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يللوجيستاك.
عنوين يملقر يالجت اعي):)36)ع اآة)
ب إقامة أيوب حي ويد يملخازن عين)

حرودة)21831)يملح دية يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: شعاب) ر يس  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد ر يس شعاب عنويفه)ي))
 26111  28 آقم) (6 حي يلبطويآ زفقة)

سطات يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد ر يس شعاب عنويفه)ي))
 26111  28 آقم) (6 حي يلبطويآ زفقة)

سطات يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 16 بتاآيخ) باملح دية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)2183.

821I

FIGENOUV

LEJARCHA PROMO
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

FIGENOUV
شاآع يلنصر ع اآة 16 شقة 3 ديوآ 

يلسالم ، 51151، مكناس يملغرب
LEJARCHA PROMO شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي متجر 

آقم 1 آقم 651 مرجان 3 - 51151 
مكناس يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
54561

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (23
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.LEJARCHA PROMO
غرض يلشركة بإيجاز):)-1يالنعاش)
-2يشغال مختلفة ويشغال) يلعقاآي)

يلبناء.
متجر) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 51151  -  3 مرجان) (651 آقم) (1 آقم)

مكناس يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد يمحرزي عبد يلرزيق):)334 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 333 (: يوسف) يمحرزي  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 333 (: مح د) يمحرزي  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلرزيق) عبد  يمحرزي  يلساد 
عنويفه)ي))مرجان)3)آقم)651 51151 

مكناس يملغرب.
يلساد يمحرزي يوسف عنويفه)ي))
مكناس) (51151  3 مرجان) (719 آقم)

يملغرب.
يلساد يمحرزي مح د عنويفه)ي))
مكناس) (51151  3 مرجان) (651 آقم)

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلرزيق) عبد  يمحرزي  يلساد 
عنويفه)ي))مرجان)3)آقم)651 51151 

مكناس يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (27 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4631.

822I

RAIS AUDIT&CONSEIL

MOUSSAF S.A
شركة يملساه ة

تجديد مدة مزيولة مهام يملسي1ين

MOUSSAF S.A
شركة مجهو لة ي إل سم آ أ س ا لها 

16.111.111 د آ هـــم
مقر ها يال جت ا عي : يلد ي آ يلباضا 
ء كولين II – آقم 33 طريق فويصر 

سادي معروف 
يلسجل يلتجاآي يلديآيلباضاء : آقم 

116219
إعــادة مـهـام مـتـصـرفين

يلعادي) م  يلعا  يلج    إن  (.1
يوفاو) (31 بتاآيخ) يملنعقد  يلسنوي 
مهـام) يد  تجد  قــرآ  قـــد  (2121
ملدة) أس اؤهم  يلآلتاة  يملتصرفين 
ستة سنويت تنتهي عند إنعقاد يلج  )
يلعام يلعاد ي يملتعلق بحسابات سنة)

 : 2126
م ثلة) (MOUSSAFIR HOTELS
من طرف يلساد مح د أمين يلشرقي،)
ك  ثل ديئم للشركة لد ى مجلس يإل)

ديآ ة،)
م ثلة) (AFRIQUIA SMDC  
(، يلاعقوبي) يلساد مجاد  من طرف 
ك  ثل ديئم للشركة لد ى مجلس يإل)

ديآ ة،)
يلساد مهدي بنزين،

يلساد ح اد بنطاهر،)
)يلسـادة صوفاا لولز بن ح ادة،

لـدى) يلقافوني  يإليديع  ثم  (.2
(، بالديآيلباضاء) يلــتجاآية  يملحك ـة 
تــحت عـد د) (2121 27)أكتولر) بتاآيخ)

.797819
مقتطف من أ جل يإل شها آ

823I

BUSINESS CENTER.COM

KRATOS SERVICES
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شاآع عبد يملومن آقم 236 إقامة 

ف 8 يلطابق يلثاني آقم 6 ، 21391، 
يلديآيلباضاء يملغرب

KRATOS SERVICES شركة ذيت 
يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع عبد 
يملومن آقم 236 شاآع باسكي يقامة 
ف8 يلطابق يلثاني آقم 6، - 21391 

يلديآ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

521163
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (29
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.KRATOS SERVICES
يلغرض) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

من يلشركة في يملغرب وفي يلخاآج:

•)مدير يمللكاة؛
•)إديآة وصاافة يملباني ويملباني.

•)مدير يمل تلكات ويلع اآيت.
•)يلحريسة ويألمن ويلاقظة

ويلبضائ ) يألشخاص  سالمة  (•
(، يمله ة) يلشخصاات  مريفقة  (،
يلث انة) يملويد  يلث انة.) يلبضائ  
ويألمويل وإديآة يملخاطر ويلخدمات)؛

•)يملريقبة بج ا  يلوسائل يملصرح)
بها قافوًفا.

أو) يلعامة  يألماكن  حريسة  (•
يلخاصة يملنقولة وغي1 يملنقولة.

•)يإلشريف على يملوق ؛
•)توفي1 موظفين وع ال مؤقتين.

ويلديكوآ) ويملعديت  يلبستنة  (•
وصاافة يملساحات يلخضريء.

يملكاتب) وتنظاف  تنظاف  (•
ويملويق  يلصناعاة ويملنزلاة.

يبفات) ومكافحة  يلتنظاف  (•
أفويع) ج ا   في  يلفئ1ين  ومكافحة 

يملويق .
•)فقل يألمويل وج ا  أفويع يل10يد)

ويل10يد يلسري .
•)أع ال متنوعة أو إنشاءيت.
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ويلخدمات) يلنقل  إديآة  (•
يللوجستاة.

تقديم كافة يلخدمات يملتعلقة) (•
باألنشطة يملذكوآة أعاله.

•)ت ثال ج ا  يلعالمات يلتجاآية)
،)ويلحصول على يالمتااز)،)ويستغالل)
ويلت1يراص) يالرت1يع  بريءيت  ج ا  
يلتجاآية) ويلعالمات  ويلع لاات 

ويالمتاازيت.
•)إنشاء)،)حاازة)،)تأجي1)،)تأجي1)،)
إديآة ج ا  يألصول يلتجاآية)،)تأجي1)
،)تركاب)،)تشغال ج ا  يملؤسسات)،)
يألع ال)،)يملخازن)،)يملصان )،)يلوآش)
وما إلى ذلك فا ا يتعلق بويحد أو) (،

آرر من يألنشطة يملحددة)؛
يستي1يد وتصدير)؛ (•

•)يلتجاآة يلعامة؛
ج ا ) في  يلشركة  مشاآكة  (•
يلشركات أو يلشركات يلتي تم إنشاؤها)
قد) ويلتي  (، إنشاؤها) سيتم  يلتي  أو 
مباشر) غي1  أو  مباشر  بشكل  تتعلق 
بهدف يلشركة أو بأي كائنات م اثلة)
أو ذيت صلة)،)وال سا ا يلشركات أو)
يلشركات يلتي من يملحت ل أن يساهم)
(، يلشركة) غرض  تحقاق  في  هدفها 
وال سا ا من رالل) (، بكل يلوسائل)
إنشاء)شركات جديدة أو مساه ات أو)

ع لاات يفدماج أو مشاآي  مشت1كة.
ج ا ) فإن  (، أعم) وبشكل 
أو) يلصناعاة  أو  يلتجاآية  يملعامالت 
يملالاة أو يملنقولة أو يلعقاآية تتعلق)
بشكل مباشر أو غي1 مباشر بأي من)
يألشااء)يملذكوآة أعاله)،)أو بأي أشااء)
ومن يملحت ل) (، م اثلة أو ذيت صلة)

أن تعزز تطوير يلشركة..
عنوين يملقر يالجت اعي):)شاآع عبد)
236)شاآع باسكي يقامة) يملومن آقم)
 21391 (- (،6 ف8)يلطابق يلثاني آقم)

يلديآ يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 711 (: يلناصري) عصام  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.

 311 (: يفقي1) ييت  آقاة  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد عصام يلناصري عنويفه)ي))
 24 آقم) (21 زفقة) (2 يلحديوية) حي 

21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

يلسادة آقاة ييت يفقي1 عنويفه)ي))
 24 آقم) (21 زفقة) (2 يلحديوية) حي 

21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلسادة آقاة ييت يفقي1 عنويفه)ي))
 24 آقم) (21 زفقة) (2 يلحديوية) حي 

21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 28 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797942.

824I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 STE AJRHOURH SARL
شركة يجغوغ ش م م

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 HAY(BARAKA(SOFIA »B«

 BUREAU(N°01 ، 50300،

 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC

STE AJRHOURH SARL شركة 

يجغوغ ش م م شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي بلوك 

421ييت يحي يوحساين يقديآ 

يلحاجب - 51111 يلحاجب يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

54447

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (21

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

يجغوغ) شركة  (AJRHOURH SARL

ش م م.

با ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

معديت يلري ويملعديت يلزآيعاة

با  منتجات فباتاة

أع ال أو تشياد متنوعة.

بلوك) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

يقديآ) يوحساين  يحي  421ييت 

يلحاجب)-)51111)يلحاجب يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (511 (: يلساد يجغوغ بدآ)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

511)حصة) (: يلساد يجغوغ فبال)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد يجغوغ بدآ عنويفه)ي))بلوك)

421)يقديآ يلحاجب)51111)يلحاجب)

يملغرب.

عنويفه)ي)) فبال  يجغوغ  يلساد 

 51111 يلحاجب) يقديآ  (421 بلوك)

يلحاجب يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد يجغوغ بدآ عنويفه)ي))بلوك)

421)يقديآ يلحاجب)51111)يلحاجب)

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (11 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4468.

825I

RAIS AUDIT&CONSEIL

BCP SECURITIES SERVICES
إعالن متعدد يلقريآيت

BCP SECURITIES SERVICES

شــر كــة مسا هــ ة ذ ي ت لجـنة مــد 

ير يــة و مــجـلـــس يلــر قـا بــة آ أ س ا لها 

216.413.311 د آ هم

مقر ها يال جت ا عي : يلــديآ ي لبـاـضا ء 

27 ، شــا آع مـــو ال ي يـــو ســف

يلسجل يلتجاآي : يلديآ يلباضاء آقم 

74959

تغـــااــــر مختصر يإل سم يإلجت ا عـي

توسا  يلهدف يإلجت اعي

مال ءمة يلقافون يألسا�سي 

غـي1يلعا) يلعام  يلج    ن  إ  (.1

 2121 سبت 10) (15 دي يملنعقـد بتا آ)

قرآ ما يلي):

يإلجت اعي) يإلسم  مختصر  تغاي1 

كالتالي) يلتجاآي  بالسجل  يملسجل 

تغـاي1) ثم  ه  ولـ ـقـتضا  (» (BCP2S  «

يلفصـل)2)من يلقا فو ن يأل سا �سي)،

إلى) يإلجت اعي  يلهدف  توسا  

أن) يحت ل  يلتي  يملعامالت  ج ا  

تقوم بها يلبنوك ب وجب مقتضاات)

يملــتــعــلـق) (12-113 آقم) يلقافون 

ويلـهـاــئـات) يألئـتـ ـان  ت  سـسا  بــ ــؤ 

يملعـــتـبـرة في حــك هـا وأي فص يعدل)

و ب ــقــتـضاه) (، هذي يلقافون أو يك له)

ثــم تغــاـي1 يلــفـصل)3)مـن يلـقــا فـون يأل)

سـا�سي)،

م ) يألسا�سي  يلقافون  مالءمة 

 19-21 آقم) و  (12-78 آقم) يلقويفين 

يلذين يعدالن ويك الن يلقافون آقم)

17-95)يملتعلق بالشركات يملساه ة،)

يملتعلق) (12-113 آقــم) ويلقافون 

ويلـهـاــئـات) يألئت ان  بـ ـؤسسات 

 12-44 آقم) ويلقافون  (، يملعـــتـبـرة)

يملتعلق بالشركات يللتي تطرح أسه ها)

للتديول يلعام وكذي يلقافون آقم)-12

لسوق) يملغرلاة  بالهائة  يملتعلق  (43

يلرسامال.
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ثم يإل يد يع يلقا فوني لـدى) (.2
لـديآيلباضاء،) با  آية  يلتجا  يملحك ة 
تــحت عـد) (2121 أكتولر) (27 بتا آ يخ)

د.797815
مقتطـــف من أ جـــل ي إل شهـــا آ

826I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 شركة ماجاك سوليساو يكريكول 

 STE MAJIC SOLUTION
AGRICOLE SARL AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة
 ذيت يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY(BARAKA(SOFIA »B«
 BUREAU(N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
 )شركة ماجاك سوليساو يكريكول 

 STE MAJIC SOLUTION(
AGRICOLE SARL AU شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي محل كائن 
بحي يلخاام آقم 11 يملهاية مكناس - 

51152 مكناس يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
54317

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (16
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها):))شركة)
 STE( يكريكول) سوليساو  ماجاك 
 MAJIC SOLUTION AGRICOLE

.SARL AU
يالشغال) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يملختلفة أو إنشائاة

با  منتجات فباتاة

ويملعديت) يلري  معديت  با  

يلزآيعاة.

عنوين يملقر يالجت اعي):)محل كائن)

11)يملهاية مكناس)-) بحي يلخاام آقم)

51152)مكناس يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلسادة فاط ة يلدويئري):)1.111 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلدويئري) فاط ة  يلسادة 

يملهاية) (81 يلفتح آقم) حي  عنويفه)ي))

مكناس)51152)مكناس يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلدويئري) فاط ة  يلسادة 

يملهاية) (81 يلفتح آقم) حي  عنويفه)ي))

مكناس)51152)مكناس يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

شتن10) (22 بتاآيخ) ب كناس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4229.

827I

sahara decision

 STE SOUTH OVERSEA
SARL AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

sahara decision

شاآع مكة ع اآة مباآك ولد يلخلال 

طابق2 يلحي يالديآي يلعاون. ، 

71111، يلعاون يملغرب

 STE SOUTH OVERSEA SARL AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع مكة 

ع اآة يمباآك ولد يلخلال يلطابق 

يلثاني شقة 12 يلحي يإلديآي يلعاون. 

- 71111 يلعاون يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

38113

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (12

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SOUTH OVERSEA SARL AU

غرض يلشركة بإيجاز):)با  وشريء)

وتزويد) ويلحاويفاة  يلفالحاة  يملويد 

يالسويق بها..

عنوين يملقر يالجت اعي):)شاآع مكة)

يلطابق) يلخلال  ولد  يمباآك  ع اآة 

يلثاني شقة)12)يلحي يإلديآي يلعاون.)

- 71111)يلعاون يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: يلسادة صولاحة سعو)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلسادة صولاحة سعو عنويفه)ي))

 62111 تفريست بني شاكر يلناظوآ)

يلناظوآ يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلسادة صولاحة سعو عنويفه)ي))

 62111 تفريست بني شاكر يلناظوآ)

يلناظوآ يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

شتن10) (21 يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)2542/21.

828I

sahara decision

 STE MINOUIZZI GATE
SARL AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

sahara decision
شاآع مكة ع اآة مباآك ولد يلخلال 

طابق2 يلحي يالديآي يلعاون. ، 
71111، يلعاون يملغرب

 STE MINOUIZZI GATE SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع مكة 
ع اآة يمباآك ولد يلخلال يلطابق 

يلثاني شقة 12 يلحي يإلديآي يلعاون. 
- 71111 يلعاون يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
38199

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (11
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MINOUIZZI GATE SARL AU
غرض يلشركة بإيجاز):)با  وشريء)
وتزويد) ويلحاويفاة  يلفالحاة  يملويد 

يالسويق بها..
عنوين يملقر يالجت اعي):)شاآع مكة)
يلطابق) يلخلال  ولد  يمباآك  ع اآة 
يلثاني شقة)12)يلحي يإلديآي يلعاون.)

- 71111)يلعاون يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلسادة مانة وزي):)1.111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
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ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) وزي  مانة  يلسادة 

يلقناطرة) (5 زفقة ع ر يملختاآ يلشقة)

14111)يلقناطرة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) وزي  مانة  يلسادة 

يلقناطرة) (5 زفقة ع ر يملختاآ يلشقة)

14111)يلقناطرة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

شتن10) (21 يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)5753/21.

829I

WLTS AFRICA

WLTS AFRICA SARLAU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

WLTS AFRICA SARLAU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

طاآق يبن زياد حسن 11121 يلرلاط 

يملغرب 23

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

149561

 16 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 

يلقافون) إعديد  تم  (2121 ف10يير)

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 WLTS ب ختصر تس اته:) يإلقتضاء)

AFRICA SARL AU

غرض يلشركة بإيجاز):

يلغرض من يلشركة هو في كل من)

يملغرب ويلخاآج)،)باألصالة عن ففسها)

ولالناابة عن أطريف ثالث

وصاافة) وتركاب  وتوآيد  تطوير 

مجال) في  ويلحلول  يملنتجات 

يملعلومات) وتكنولوجاا  يالتصاالت 

ويألمن يإللكت1وني

.)يلقاام بج ا  ع لاات يلهندسة)

يالتصاالت) مجاالت  في  يملدفاة 

ويألمن) يملعلومات  وتكنولوجاا 

يإللكت1وني

يملساعدة) أنشطة  كافة  ض ان  (.

يملتعلقة) ويلتدآيب  ويملشوآة 

باملجاالت يملذكوآة أعاله

ج ا ) تصدير  أو  (/ و) يستي1يد  (.

يملتعلقة) ويلخدمات  يملنتجات 

باألنشطة في يملجاالت يملذكوآة أعاله

عنوين يملقر يالجت اعي:

حسن) زياد  يبن  طاآق  شاآع 

11121)يلرلاط يملغرب)23

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة

 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي

GOLDFIN HOLDING)يلشركة:)

111)حصة بقا ة)111)دآهم للحصة

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء)

GOLDFIN HOLDING(يلشركة

شركة مغرلاة يلشريك يلوحاد

عنويفه شاآع طاآق يبن زياد حسن)

11121)يلرلاط يملغرب)23

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد ع ر يلقادآي مسي1 يلشركة

عبده) مح د  شاآع  (: عنويفه)

تقسام أمل يلسوي�سي يلرلاط)22

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

ف10يير) (16 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)1114.

831I

BUSINESS CENTER.COM

LIVANOS
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

BUSINESS CENTER.COM
شاآع عبد يملومن آقم 236 إقامة 

ف 8 يلطابق يلثاني آقم 6 ، 21391، 
يلديآيلباضاء يملغرب

LIVANOS شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع عبد 
يملومن آقم 236 شاآع باسكي يقامة 
ف8 يلطابق يلثاني آقم 6، - 21391 

يلديآ يلباضاء يملغرب.
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.515391

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)15)أكتولر)2121)تم تحويل)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
شاآع) (236 آقم) يملومن  عبد  »شاآع 
باسكي يقامة ف8)يلطابق يلثاني آقم)
يملغرب«) يلديآ يلباضاء) (21391 (- (،6
زيوية شاآع يلنخال) (25-1 »يقامة) إلى)
حي) م13) محل  يازيد  يح د  شاآع  و 

آياض)-)11111)يلرلاط يملغرب«.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 29 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)798211.
831I

Maitre Idriss el khatib

 GENERAL TRADING
REFORD

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تفويت حصص

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
 GENERAL TRADING REFORD

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع ع ر 

بن عبد يلعزيز سابقا شاآع آيفي1ي 
يقامة عين زهرين آقم 3 يلطابق 

تحت أآ�سي - 91111 طنجة يملغرب.
تفويت حصص

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.119215

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

ت ت) (2121 أكتولر) (17 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

ع اد يلزموآي) )ة)) تفويت يلساد)

511)حصة يجت اعاة من أصل)511 

آضوين) )ة)) يلساد) لفائدة  حصة 

بلدآيس بتاآيخ)17)أكتولر)2121.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

أكتولر) (26 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)9273.

832I

Maitre Idriss el khatib

 GENERAL TRADING

REFORD

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تحويل يلشكل يلقافوني للشركة

Maitre Idriss el khatib

 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc

 GENERAL TRADING REFORD

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

و عنوين مقرها يالجت اعي شاآع ع ر 

بن عبد يلعزيز سابقا شاآع آيفي1ي 

يقامة عين زهرين آقم 3 يلطابق 

تحت أآ�سي - 91111 طنجة.

تحويل يلشكل يلقافوني للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.119215

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

يملؤآخ في)17)أكتولر)2121)تم تحويل)

يلشكل يلقافوني للشركة من)»شركة)

ذيت يملسؤولاة يملحدودة«)إلى)»شركة)

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك)

يلوحاد«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (26 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)9273.

833I
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L2B CONSULTING

MISTER COURSE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

L2B CONSULTING
 Rue(Ahmed(El(Majjati,

 Résidence(les(Alpes, Apt 3, 1er
 étage, Casablanca ، 20330،

Casablanca Maroc
MISTER COURSE شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة)في طوآ 
يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي 13، زفقة 
يح د يملجاطي، إقامة ياللب ، شقة 
آقم 8 ، يلطابق يألول - 21361 يلديآ 

يلباضاء يملغرب.
حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.392423

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تقرآ حل) (2121 أبريل) (22 يملؤآخ في)
يملحدودة) يملسؤولاة  ذيت  شركة 
آأس الها) مبلغ  (MISTER COURSE
مقرها) وعنوين  دآهم  (11.111
13،)زفقة يح د يملجاطي،) يإلجت اعي)
يلطابق) (، (8 إقامة ياللب)،)شقة آقم)
يألول)-)21361)يلديآ يلباضاء)يملغرب)

فتاجة ل):)هالك آأس مال يلشركة.
و حدد مقر يلتصفاة ب)13،)زفقة)
،)شقة) إقامة ياللب) يح د يملجاطي،)
آقم)8)،)يلطابق يألول)-)21361)يلديآ)

يلباضاء)يملغرب.)
و عين:

و) يلشريف  كريم  يلساد)ة))
آقم) (25 مج وغة ي زفقة) عنويفه)ي))
يلباضاء) يلديآ  (21111 ياللفة) (36

يملغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)
محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 
و) يلعقود  تبلاغ  محل  و  يملخابرة 

يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)-
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 15 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 
 -  782662 آقم) تحت  (2121 يوفاو)

.22195
834I

Virtual space international

GREEN BUREAU
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

Virtual space international
 BD(zerktouni 6 ème(etage ، 46

20100، Casablanca(Maroc
GREEN BUREAU شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 46 شاآع 
يلزآقطوني يلطابق يلسادس مكاتب 
15و 16 يلديآ يلباضاء 21111 يلديآ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

521423
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (29
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.GREEN BUREAU
يعاده) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يالصالح ويلتدوير.
46)شاآع) عنوين يملقر يالجت اعي):)
يلزآقطوني يلطابق يلسادس مكاتب)
15و)16)يلديآ يلباضاء)21111)يلديآ)

يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلسادة سلا ه يلتازي حنين):)911 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
حصة) (111 (: ينس) منى  يلسادة 

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
حنين) يلتازي  سلا ه  يلسادة 
 37 ع اآه) ساتي  كولف  عنويفه)ي))
 21151 يلخضريء) يملدينه  (13 آقم)

بوسكوآه يملغرب.

يلسادة منى ينس عنويفه)ي))ع اآه)

 11 3)مج وعه) يلطابق) (19 51)شقه)

يوالد) يلسعاده  يملحاط  فضاءيت 

عزوز)21151)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

حنين) يلتازي  سلا ه  يلسادة 

 37 ع اآه) ساتي  كولف  عنويفه)ي))
 21151 يلخضريء) يملدينه  (13 آقم)

بوسكوآه يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يلتجاآية بالديآ يلباضاء)بتاآيخ)-)تحت)
آقم)-.

835I

ملااء)يلحي1ش

 SOCIETE OYA IMMOBILIER
SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تأسيس شركة

ملااء يلحي1ش
آقم 4 تجزئة ع اآ ، 24351، سادي 

بنوآ يملغرب

 SOCIETE OYA IMMOBILIER

SARL شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

يلجيش يمللكي يقامة يمين شقة 12 

سادي بنوآ سادي بنوآ 24351 

سادي بنوآ يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

3181

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (26

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

 SOCIETE OYA IMMOBILIER

.SARL

(: بإيجاز) يلشركة  غرض 
 TRAVAUX DIVERS ET / OU

CONSTRUCTION
LOTISSEUR

.PROMOTEUR IMMOBILIER
شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 12 يلجيش يمللكي يقامة يمين شقة)
 24351 بنوآ) سادي  بنوآ  سادي 

سادي بنوآ يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

11.111.111)دآهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (511 (: يسعد) يلساد ع ر 

بقا ة)1.111)دآهم للحصة.
511)حصة) (: يلساد ياسر قنديل)

بقا ة)1.111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
 23 يلساد ع ر يسعد عنويفه)ي))
 24351 فاال يآض يلخي1 سادي بنوآ)

سادي بنوآ يملغرب.
 24 يلساد ياسر قنديل عنويفه)ي))
 24351 فاال يآض يلخي1 سادي بنوآ)

سادي بنوآ يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
 23 يلساد ع ر يسعد عنويفه)ي))
 24351 فاال يآض يلخي1 سادي بنوآ)

سادي بنوآ يملغرب
 24 يلساد ياسر قنديل عنويفه)ي))
 24351 فاال يآض يلخي1 سادي بنوآ)

سادي بنوآ يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 29 بتاآيخ) بنوآ  بسادي  يالبتديئاة 

شتن10)2121)تحت آقم)4125.
836I

CABINET BEN MOKHTAR

OXICONSULT
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
قفل يلتصفاة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،



عدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121)الجريدة الرسمية   22176

90020، TANGER(MAROC
OXICONSULT شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي : 8 شاآع 
فاس يلطابق يألول آقم 4 - 91111 

طنجة يملغرب.
قفل يلتصفاة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
.52531

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
تقرآ) (2121 أكتولر) (26 في) يملؤآخ 
ذيت) شركة  (OXICONSULT حل)
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 
يلوحاد مبلغ آأس الها)11.111)دآهم)
شاآع) (8 يإلجت اعي) مقرها  وعنوين 
 91111  -  4 فاس يلطابق يألول آقم)
طنجة يملغرب فتاجة لقفل يلتصفاة.

و عين:
و) يلرمالي  أيوب  يلساد)ة))
شاآع عبد هللا يبن ياسين) عنويفه)ي))
 25 آقم) يألول  يلطابق  أمل  إقامة 
)ة)) يملغرب ك صفي) طنجة  (91111

للشركة.
و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)
8)شاآع) 2121)وفي) 26)أكتولر) بتاآيخ)
 91111  -  4 فاس يلطابق يألول آقم)

طنجة يملغرب.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (27 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)247264.
837I

 BEAUTY(:(يلشعاآ يلتجاآي(MAZOUNI SERVICES

NATURAL PARA

 MAZOUNI SERVICES
يلشعاآ يلتجاآي :

BEAUTY NATURAL PARA 
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

MAZOUNI SERVICES يلشعاآ 
 BEAUTY NATURAL : يلتجاآي

PARA
تجزئة يلحسنى 2 إقامة وآكان آقم 

112 يلطابق يألول أسكجوآ مريكش. 

، 41111، مريكش. يملغرب

MAZOUNI SERVICES يلشعاآ 

 BEAUTY NATURAL : يلتجاآي

PARA شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 

يلحسنى 2 إقامة وآكان آقم 

112يلطابق يألول أسكجوآ. - 

41111 مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

119413

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (17

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

يلشعاآ) (MAZOUNI SERVICES

 BEAUTY NATURAL (: يلتجاآي)

.PARA

يلتجاآة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلعامة

يألع ال) وإديآة  يالستشاآيت 

يستي1يد و تصدير

تجزئة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

آقم) وآكان  إقامة  (2 يلحسنى)

112يلطابق يألول أسكجوآ.)-)41111 

مريكش يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: فظي1ة) يملازوني  يلسادة 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يملازوني فظي1ة عنويفه)ي)) يلسادة 
إقامة وآكان آقم) (2 يلحسنى) تجزئة 
مريكش) (41111 أسكجوآ) (112

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يملازوني فظي1ة عنويفه)ي)) يلسادة 
إقامة وآكان آقم) (2 يلحسنى) تجزئة 
مريكش) (41111 أسكجوآ) (112

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (13 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128489.

838I

CABINET BEN MOKHTAR

BET VERDIER MAROC
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،
90020، TANGER(MAROC

BET VERDIER MAROC شركة 
ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي مركز 
 NOVA( يألع ال فوفا أفريكا

AFRICA( 40 زفقة يلبنفسج يلطابق 
1 يملكتب آقم 15 - 91141 طنجة 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

121249
في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 BET (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.VERDIER MAROC
تقديم) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلخدمات في مجال يلهندسة.

يلفكرية) يلخدمات  أفويع  ج ا  

ويلجريفاكاة

بشكل عام ج ا  أنشطة يملشوآة)

ويلدآيسة.

مركز) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

 NOVA( أفريكا) فوفا  يألع ال 

زفقة يلبنفسج يلطابق) (AFRICA( 41

طنجة) (91141  -  15 يملكتب آقم) (1

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 51.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

كريستين) ماآي  إليزيبيث  يلسادة 

حصة) (311 (: في1ديي) زوجة  كايات 

بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلساد زلي1 يملوساوي):)211)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

كريستين) ماآي  إليزيبيث  يلسادة 

 326 كايات زوجة في1ديي عنويفه)ي))

كاآفون) سا10يفد  جريساون  شاآع 

34131)موغاو فرنسا.

عنويفه)ي)) يملوساوي  زلي1  يلساد 

81)ساحة جان زيي)34181)موفبوليي)

فرنسا.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

كريستين) ماآي  إليزيبيث  يلسادة 

 326 كايات زوجة في1ديي عنويفه)ي))

كاآفون) سا10يفد  جريساون  شاآع 

34131)موغاو فرنسا

عنويفه)ي)) يملوساوي  زلي1  يلساد 

فرنسا) (34181 ساحة جان زيي) (81

فرنسا

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (27 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)247313.

839I



22177 الجريدة الرسميةعدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121) 

ETS COMPTA HOUSE

CALANCHOE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
توسا  نشاط يلشركة)

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

CALANCHOE شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يالجت اعي ييت 

راصة 2 آقم 8 ح رية رنافرة - 
54111 رنافرة يملغرب.
توسا  نشاط يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.3933

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
ت ت) (2121 شتن10) (23 في) يملؤآخ 
نشاط) إلى  يلتالاة  يألنشطة  إضافة 

يلشركة يلحالي):
.NEGOCIANT

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
يالبتديئاة بخنافرة بتاآيخ)25)أكتولر)

2121)تحت آقم)25)أكتولر)2121.
841I

COTEXPER

 NAKHIL BELLE VUE
PROMOTION

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

COTEXPER
 RUE YACOUB MARINI 28

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH
MAROC

 NAKHIL BELLE VUE
PROMOTION شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي مكتب 8 
ع اآة 28 زفقة يعقوب يملريني جليز - 

41111 مريكش يملغرب 
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

119845

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (22

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

 NAKHIL BELLE VUE  :

.PROMOTION

منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاآي.

 8 :)مكتب) عنوين يملقر يالجت اعي)

ع اآة)28)زفقة يعقوب يملريني جليز)-)

41111)مريكش يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد رلدون عبد يلغني):)1.111 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلغني) عبد  رلدون  يلساد 

عنويفه)ي))زفقة يلناضوآ فاالال)5)يلحي)

يلشتوي)41111)مريكش يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلغني) عبد  رلدون  يلساد 

 5 فاالال) يلناضوآ  زفقة  عنويفه)ي))

يلحي يلشتوي)41111)مريكش يملغرب)

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (28 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128913.

841I

FIDUCIAIRE HANI DE COMPTABILITE SARL

HR SUCCESS
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE HANI DE
COMPTABILITE SARL

ع اآة 21 شقة آقم 4 شاآع مسعود 
يلوفقاوي حي يلسالم، 81171، 

يكادير يملغرب
HR SUCCESS شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي شقة آقم 
2 ع اآة آقم 6 بلوك FA21 شاآع 

فرحات حشاد حي يلديرلة - 81161 
يكادير يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
49341

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (15
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 HR (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SUCCESS
تدآيب) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

وتكوين منهي)/)يستي1يد وتصدير.
عنوين يملقر يالجت اعي):)شقة آقم)
شاآع) (FA21 بلوك) (6 آقم) ع اآة  (2
فرحات حشاد حي يلديرلة)-)81161 

يكادير يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 11.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) فوكة  يلحاآث  يلساد 
 25161  6 تجزئة يلفتح يلزفقة) (231

يبي يلجعد يملغرب.
يلسادة آشادة يلشديد عنويفه)ي))
 72 شاآع يح د يملنصوآ يلدهبي آقم)

حي يلقدس)81161)يكادير يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلسادة آشادة يلشديد عنويفه)ي))
 72 شاآع يح د يملنصوآ يلدهبي آقم)

حي يلقدس)81161)يكادير يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (29 بتاآيخ) باكادير  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)117116.

842I

AL AMJAD REALISATION

al amjad realisation sarl au
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

AL AMJAD REALISATION
 RUE 202 N°24 VGE

 BOUGHALEM ، 60000، OUJDA
MAROC

 al amjad realisation sarl au
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي زفقة ٢٠٢ 
آقم٢٤ فجا بوغالم - 61111 وجدة 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
38261

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 يولاوز) (28
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 al (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.amjad realisation sarl au
يشغال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبناء)مختلفة.
عنوين يملقر يالجت اعي):)زفقة)٢٠٢ 
وجدة) (61111 (- فجا بوغالم) آقم٢٤)

يملغرب.
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أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)
دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: بناوسف) شركي  يلساد 
حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)
وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد شركي بناوسف عنويفه)ي))
يلجبالوي) تجزئة  يملح دي  يلحي 

آقم٥١ 61111)وجدة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد شركي بناوسف عنويفه)ي))
يلجبالوي) تجزئة  يملح دي  يلحي 

آقم٥١ 61111)وجدة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (15 بتاآيخ) بوجدة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3582.

843I

إئت افاة)BKM)لإلآشاديت

STE F.S IDIVA SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تعاين مسي1 جديد للشركة

إئت افاة BKM لإلآشاديت
آقم 11 تجزئة يملركز وآزيزيت ، 

45111، وآزيزيت يملغرب
STE F.S IDIVA SARL شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي دويآ 
تيزلات تزيآين - 47713 زيكوآة 

يملغرب.
تعاين مسي1 جديد للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.1369

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تم تعاين) 14)شتن10) يملؤآخ في)
ييت) يلساد)ة)) للشركة  مسي1 جديد 

فاسكا موحا ك سي1 آرر
تبعا لقبول يستقالة يملسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (11 يالبتديئاة بزيكوآة بتاآيخ)

2121)تحت آقم)335.

844I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

 FABRICATION DES

 VETEMENTS MODERNES

-ET TRADITIONNELS

)STE FAVEMOT( 
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

قفل يلتصفاة

FIDUCIAIRE ZOHOUR

 AVENUE(ISMILIA 103 BIS

 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC

 FABRICATION DES

 VETEMENTS MODERNES

 ET(TRADITIONNELS- (STE

FAVEMOT) شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي : 35 زفقة 

يألآك جنان يلصقلي سادي بوجادة 

فاس - 31111 فاس يملغرب.

قفل يلتصفاة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

.41583

يلعام) يلج    ب قت�سى 

شتن10) (18 في) يملؤآخ  يإلستثنائي 

 FABRICATION حل) تقرآ  (2121

 DES VETEMENTS MODERNES

 ET TRADITIONNELS- (STE

شركة ذيت يملسؤولاة) ((FAVEMOT

 15.911 آأس الها) مبلغ  يملحدودة 

 35 يإلجت اعي) دآهم وعنوين مقرها 
سادي) يلصقلي  جنان  يألآك  زفقة 

31111)فاس يملغرب) بوجادة فاس)-)

يلذي) يلهدف  تحقاق  لعدم  فتاجة 

تأسست من أجله يلشركة

و عين:

و) يلغزيوي  ح اد  يلساد)ة))
جنان) يألآك  زفقة  (15 عنويفه)ي))

 31111 فاس) س.بوجادة  يلصقلي 

فاس يملغرب ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)
35)زفقة) 2121)وفي) 18)شتن10) بتاآيخ)

يألآك جنان يلصقلي سادي بوجادة)

فاس)31111)فاس يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (26 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)4718/2121.

845I

FLASH ECONOMIE

SEILAM CONCEPT
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SEILAM CONCEPT شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

موالي يس اعال يقامة موالي 

يس اعال يلطابق 5 آقم 19 - 

91111 طنجة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

121163

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (21

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.SEILAM CONCEPT

-ج ا ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

وتشغال) بإنشاء) يلخاصة  يألنشطة 

أو) يملوق   في  يلطعام  تقديم  ردمة 

يلتوصال) أو  يلخاآجاة  يلطلبات 

لل نازل وج ا  يألنشطة ذيت يلصلة

في) ويملشوآة  يلخدمات  -تقديم 

ج ا  يملهن يملرتبطة بشكل مباشر أو)

غي1 مباشر بالخ10ة.

يلخدمات) من  ويسعة  -مج وعة 

يملقهى) (/ يملخصصة لتشغال يملطعم)

يملعجنات) (/ كريم) يبيس  محل  (/

ويملخابز)؛

شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
موالي) يقامة  يس اعال  موالي 
يس اعال يلطابق)5)آقم)19 - 91111 

طنجة يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 311.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلسادة ملااء)صقلي):)1.511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.
كس ات) يلدين  ساف  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.511  :

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلسادة ملااء)صقلي عنويفه)ي))آقم)
يلشقف) عين  طريق  يلنزهة  حي  (53

31111)فاس يملغرب.
كس ات) يلدين  ساف  يلساد 
 91111 زهر) يبن  زفقة  (5 عنويفه)ي))

طنجة يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلسادة ملااء)صقلي عنويفه)ي))آقم)
يلشقف) عين  طريق  يلنزهة  حي  (53

31111)فاس يملغرب
كس ات) يلدين  ساف  يلساد 
 91111 زهر) يبن  زفقة  (5 عنويفه)ي))

طنجة يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)247241.
846I

FLASH ECONOMIE

Alliance A.A.O
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة بشريك وحاد
(« Alliance A.A.O « (

آأس الها يالجت اعي: 111.111.11 
دآهم

يملقر يالجت اعي سهب سادي بن 
عي�سى، ضاعة يلبطاني 
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آيت والل، مكناس

تلقاه) توثاقي  عقد  ب قت�سى  (

يألستاذ يوسف يملديني موثق ب كناس)

يملسجل) (2121.19.27 بتاآيخ)

ب كناس بتاآيخ)2121.19.29،)سجل)

تم يلتوقا ) (،36316/2121 يإليديع:)

على يلقافون يألسا�سي لتأسيس شركة)

بشريك) يملحدودة  يملسؤولاة  ذيت 

وحاد،)ذيت يلخصائص يلتالاة:)

 Alliance A.A.O (« يلتس اة:) (*

محدودة) مسؤولاة  ذيت  شركة  («

بشريك وحاد)

شركة ذيت يملسؤولاة) يلشكل:) (*

يملحدودة/)بشريك وحاد.

مكناس سهب) يملقر يالجت اعي:) (*

يلبطاني،) ضاعة  عي�سى،) بن  سادي 

آيت والل

*)يلغرض:)يإلنعاش يلعقاآي.

يلع لاات) ج ا   عامة  ولصفة 

يملتعلقة بصفة مباشرة أو غي1 مباشرة)

بأغريض يلشركة.

يملدة:)99)سنة)

يلشركة) تساي1  يتم  يلتساي1:)

يلساد) يلوحاد  يلشريك  طرف  من 

فوآيلدين يلبطاني.

يالجت اعي:) يلرأس ال 

 1111 100.000,00دآهم مقسم إلى)

للحصة) دآهم  (111 فئة) من  حصة 

يلويحدة.)

على يلشكل يلتالي:

يلساد فوآيلدين يلبطاني....)1111 

حصة

يملج وع........)1111)حصة

فاتح) من  تبتدئ  يملالاة:) يلسنة 

يناير إلى)31)ديس 10 من كل سنة
يلجهوي) باملركز  يإليديع  ثم  (*

بتاآيخ) ب كناس  لإلسثت اآ 
2121.19.29)آقم يلتقااد في يلسجل)

يلتجاآي)54559)بتاآيخ)2121.11.27
(: لل قاولة) يملوحد  يلتعريف  آقم 

112921193111141
للخالصة ويلنشر)

يألستاذ يوسف يملديني

847I

FLASH ECONOMIE

 CABINET DU

 RECOUVREMENT DE

CREANCES
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

 CABINET DU RECOUVREMENT

DE CREANCES

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

آأس الها:111111 دآهم

 مقرها يإلجت اعي: يقامة يازمان 3 

ع اآة 2 يلشقة 4 - سال

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

31391

:ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

يملؤآخ بتاآيخ)28)يوفاو)2121)قرآ ما)

يلي

للشركة) يالجت اعي  يملقر  تحويل  (

إلى يقامة أم هاني)5)ع اآة)13)يلشقة)

9)طريق يلقناطرة

سال

يلنظام) من  (4 يلفصل) تعديل 

يألسا�سي للشركة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (18 بتاآيخ) بسال  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)37659

848I

FLASH ECONOMIE

SAFETY CONTROL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

توسا  نشاط يلشركة)

SAFETY CONTROL

شركة ذيت مسؤولاة محدودة

آأس الها:111111 دآهم

 مقرها يالجت اعي: محل آقم 5 ع اآة 

آقم 2 يقامة تولا طريق يلقناطرة - 

سال

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

19953

:ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

قرآ) (2119 ماآس) (19 بتاآيخ)  يملؤآخ 

ما يلي):

توسا  نشاط يلشركة إلى

 CHRONO TACHYGRAPHES

تركاب ويصالح جهاز

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (14 بتاآيخ) بسال  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)37629

849I

FLASH ECONOMIE

INABRA

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تقلاص هدف يلشركة

INABRA

شركة ذيت مسؤولاة محدودة

آأس الها:8111111 دآهم

 مقرها يالجت اعي: كلم 6 طريق 

مريكش - بني مالل يملغرب

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

137

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

قرآ) (2121 شتن10) (29  يملؤآخ بتاآيخ)

ما يلي

:حذف يلنشاط يلتالي من يلشركة

يلنقل بج ا  يلوسائل لل نتجات)

يملرتبطة) ويلبضائ   ويألشااء) ويملويد 

باملويد) مباشر  غي1  أو  مباشر  بشكل 

يلكاشطة) يملشتقات  أو  يلكاشطة 

يلالزمة لإلفتاج يلصناعي

يلنظام) من  (3 يلفصل) تعديل 

يألسا�سي للشركة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 21 بتاآيخ) مالل  ببني  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)1184

851I

FINANCIAL CONSULTING GROUP SARL

SECURICO ET SERVICES
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

 FINANCIAL CONSULTING
GROUP SARL

 Rue(de(Nador(n° 37 ، 28800،
Mohammedia Maroc

SECURICO ET SERVICES شركة 
ذيت يملسؤولاة يملحدودة

)في طوآ يلتصفاة)
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 2 
يقامة يملهندس 113 شاآع عبد 
يلكريم يلخطابي كاليز مريكش - 

4111 مريكش يملغرب.
حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.21377

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تقرآ) (2121 أكتولر) (26 في) يملؤآخ 
حل شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)
مبلغ) (SECURICO ET SERVICES
وعنوين) دآهم  (111.111 آأس الها)
يقامة) (2 آقم) يإلجت اعي  مقرها 
يلكريم) عبد  شاآع  (113 يملهندس)
 4111 (- مريكش) كاليز  يلخطابي 
توقف) (: ل) فتاجة  يملغرب  مريكش 

يلنشاط.
آقم) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 
عبد) شاآع  (113 يملهندس) يقامة  (2
(- مريكش) كاليز  يلخطابي  يلكريم 

41111)مريكش يملغرب.)
و عين:

و) سكوآي  مح د  يلساد)ة))
عنويفه)ي))ديوآ مريكش شريفاة فاال)
آقم)2 4143)مريكش يملغرب ك صفي)

)ة))للشركة.
وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)
محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 
و) يلعقود  تبلاغ  محل  و  يملخابرة 

يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)-
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (29 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)12138.

851I
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BUSINESS CENTER.COM

 FA PROJECT SYSTEM
MAROCCO

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
حل شركة

BUSINESS CENTER.COM
شاآع عبد يملومن آقم 236 إقامة 

ف 8 يلطابق يلثاني آقم 6 ، 21391، 
يلديآيلباضاء يملغرب

 FA PROJECT SYSTEM
MAROCCO شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة)في طوآ يلتصفاة)
وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة 
يلح د فاال آقم 17 شاآع 9 عين 
يلسب  - 21111 يلديآ يلباضاء 

يملغرب.
حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.414921

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
يملؤآخ في)29)أكتولر)2121)تقرآ حل)
 FA شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)
 PROJECT SYSTEM MAROCCO
دآهم) (111.111 آأس الها) مبلغ 
تجزئة) يإلجت اعي  مقرها  وعنوين 
عين) (9 شاآع) (17 آقم) فاال  يلح د 
يلباضاء) يلديآ  (21111 (- يلسب )
يملغرب فتاجة ل):)عدم تحقاق غرض)

يلشركة.
تجزئة) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 
عين) (9 شاآع) (17 آقم) فاال  يلح د 
يلباضاء) يلديآ  (21111 (- يلسب )

يملغرب.)
و عين:

و) (FABIO VACCA يلساد)ة))
ييطالاا) (39114 ييطالاا) عنويفه)ي))

ييطالاا ك صفي))ة))للشركة.
وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)
محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 
و) يلعقود  تبلاغ  محل  و  يملخابرة 

يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة):)-
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 29 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)798214.

852I

يمغاآ عبد يلغافوآ

TROPIC LAGOON
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

حل شركة

يمغاآ عبد يلغافوآ
شاآع يلجيش يمللكي يقامة يلنوآ آقم 
1 يلطابق يالول تطوين ، 93111، 

تطوين يملغرب
TROPIC LAGOON شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة)في طوآ 
يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي مج   
ساتي جاغدين بلوك ي يلطابق 3 
شقة 25 مرتال - 93151 مرتال 

يملغرب.
حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.23871

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تقرآ) (2121 أكتولر) (14 في) يملؤآخ 
حل شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة)
مبلغ آأس الها) (TROPIC LAGOON
مقرها) وعنوين  دآهم  (111.111
جاغدين) ساتي  مج    يإلجت اعي 
مرتال) (25 شقة) (3 يلطابق) ي  بلوك 
(: ل) فتاجة  يملغرب  مرتال  (93151  -

يلخساآة.
مج  ) ب  يلتصفاة  مقر  حدد  و 
ساتي جاغدين بلوك ي يلطابق)3)شقة)

25)مرتال)-)93151)مرتال يملغرب.)
و عين:

و) يبوحرييث  مح د  يلساد)ة))
 6 آقم) (1 شاآع ييفني زفقة) عنويفه)ي))
تطوين) (93111 تطوين) (12 يملصلى)

يملغرب ك صفي))ة))للشركة.
وعند يإلقتضاء)يلحدود يملفروضة)
محل) لهم  يملخولة  يلصالحاات  على 
و) يلعقود  تبلاغ  محل  و  يملخابرة 
مج  ) (: بالتصفاة) يملتعلقة  يلوثائق 
ساتي جاغدين بلوك ي يلطابق)3)شقة)

25)مرتال
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (21 يالبتديئاة بتطوين بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4462.

853I

يمغاآ عبد يلغافوآ

MULTIMEDIA CHRONO
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

آف  آأس ال يلشركة

يمغاآ عبد يلغافوآ
شاآع يلجيش يمللكي يقامة يلنوآ آقم 
1 يلطابق يالول تطوين ، 93111، 

تطوين يملغرب
MULTIMEDIA CHRONO شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

يلريحان آقم 33 تطوين - 93111 
تطوين يملغرب.

آف  آأس ال يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.25619
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
تم آف ) (2121 أكتولر) (15 يملؤآخ في)
آأس ال يلشركة ب بلغ قدآه)»91.111 
إلى) دآهم«) (61.111« أي من) دآهم«)
»151.111)دآهم«)عن طريق):)تقديم)

حصص فقدية أو عاناة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (18 يالبتديئاة بتطوين بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4453.
854I

N2M CONSEIL-SARL

TISAGHNAS TRANS
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
TISAGHNAS TRANS شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي يوالد 
بوطاب سكتوآ س آقم ل153 - 

62111 يلناظوآ يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
22997

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (12
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.TISAGHNAS TRANS
فقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبضائ  لحساب يلغي1.
يوالد) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
 - ل153  آقم  س  سكتوآ  بوطاب 

62111)يلناظوآ يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: يلساد يلهروي�سي يسامة)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد يلهروي�سي يسامة عنويفه)ي))
 62111 حي يوالد بوطاب سكتوآ س)

يلناظوآ يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد يلهروي�سي يسامة عنويفه)ي))
 62111 حي يوالد بوطاب سكتوآ س)

يلناظوآ يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 21 بتاآيخ) بالناضوآ  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)4219.
855I

FIDUSCAL

 YASSINE FOOD MAROC
ياسين فود مروك

إعالن متعدد يلقريآيت

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
YASSINE FOOD MAROC ياسين 
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فود مروك »شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة ذيت يلشريك يلوحاد«

وعنوين مقرها يالجت اعي: 61 شاآع 
اللة ياقوت زيوية مصطفى يملعاني 

يلطابق يالول آقم 56 مركز يلرياض - 
21241 يلديآيلباضاء يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.383989
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)11)أكتولر)2121
تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

يلذي) با  يلحصص:) (1 قريآ آقم)
ينص على مايلي:)•)قام يلساد يلع ري)
1111)حصة بقا ة) عبد يملالك ببا )
111.11)دآهم للحصة لصالح يلساد)

يلع ري فوزي مح د.
يملال) يلرأس  تفويت  (2 آقم) قريآ 
تم) مايلي:) على  ينص  يلذي  يلجديد:)
توزي  يلحصص يلتي ت ثل آأس يملال)
يلع ري) يلساد  يلتالي:) يلنحو  على 
بقا ة) 1111حصة  مح د) فوزي 

111.11)دآهم لكل منها.
3)يستقالة يملسي1:)يلذي) قريآ آقم)
يلعام) يلج    قرآ  مايلي:) على  ينص 
يلع ري عبد) يلساد  يملسي1  يستقالة 
كاملة) ذمة  إبريء) يعطاه  و  يملالك 

ونهائاة..
جديد:) مسي1  تعاين  (4 آقم) قريآ 
يلج  ) عين  مايلي:) على  ينص  يلذي 
مح د) فوزي  يلع ري  يلساد  يلعام 
غي1) لفت1ة  للشركة  وحاد  ك سي1 
محدودة.حات يفه على علم بأصول)

ويلتزيمات يلشركة يملذكوآة
يإلديآة:) صالحاات  (5 آقم) قريآ 
تت ت  يإلديآة) يلذي ينص على مايلي:)
ويلتصرف) يإلديآة  صالحاات  بأوس  
للتصرف) (، تحفظ) أو  قاود  دون  (،
باسم يلشركة وفاابة عنها فا ا يتعلق)
ج ا ) في  (، يلثالاة) يألطريف  بج ا  
يلصالحاات) مريعاة  م   (، يلظروف)
يلج  ) إلى  يلقافون  يخصصها  يلتي 
بأي) يلشركة  يلعادي.ستلتزم  يلعام 
يلع لاات) وكذلك  بها  يتعلق  ع ل 
يلوحاد) يلتوقا   رالل  من  يملالاة 
للساد يلع ري فوزي مح د)،)بصفته)

ك سي1 وحاد للشركة يملذكوآة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)
يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)
يإلديآة

على) ينص  يلذي  (:12 آقم) بند 
مايلي:)تفويت يلحصص

على) ينص  يلذي  (:15 آقم) بند 
مايلي:)صالحاات يإلديآة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 27 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797869.

856I

HBLAWFIRM

BESTY BLUE HOLDING
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

HBLAWFIRM
 Rue(Farabi, Bd(Rachidi, ,6

 Résidence(Toubkal, 2ème(étage
 Gauthier, Casablanca ، 20060،

Casablanca Maroc
Besty Blue Holding شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 
حسن يلسكتاني يلدوآ يألآ�سي 

سادي بلاوط - 21251 - 21251 
يلديآ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
521565

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (31
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 Besty (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

.Blue Holding
تسي1) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلتي) يلشركات  لدى  يملنقولة  يلقام 
تستغل يلوحديت طباة أو شبه طباة)

أو وحديت م اثلة.

شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
يألآ�سي) يلدوآ  يلسكتاني  حسن 
 21251  -  21251 (- بلاوط) سادي 

يلديآ يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

11.111.111)دآهم،)مقسم كالتالي:
 Clarity Medical : يلشركة)
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (51.111

للحصة.
 Best Financière : يلشركة)
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (49.111

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
 Clarity Medical يلشركة)
يلسكتاني) حسن  شاآع  عنويفه)ي))
يلدوآ يألآ�سي سادي بلاوط)-)21251 

21251)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
 Best Financière يلشركة)
وزفقة) يلزعي1  زيوية طريق  عنويفه)ي))
يلرلاط) (11171 يلسوي�سي) يلريف 

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
كوزي) بريدة  مريم  يلسادة 
عنويفه)ي))12)تجزئة الييت كالافوآفاا)

21151)يلديآ يلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 28 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)798159.
857I

efg expert

M&R SYNERGY
إعالن متعدد يلقريآيت

efg expert
 Av(lalla(Yacout 5eme, Appt(D 39

، 20000، casablanca(maroc
M&R SYNERGY »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد«

وعنوين مقرها يالجت اعي: حي 
بنكي1ين زفقة 21 آقم 12 - 91111 

طنجة يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.115885
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)21)يوفاو)2121
تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
قبول با  ما مج وعه)111)حصة من)
دآهم يلتي كافت في حوزة) (111 فئة)
لفائدة) يل10هومي  آحا و  يلسادة 

يلساد فوآ يلدين يلعديآي
قريآ آقم)2:)يلذي ينص على مايلي:)
يلوحادة) يملسي1ة  يستقالة  قبول 
وتس اة) يل10هومي  آحا و  يلسادة 
مسي1) يلعديآي  يلدين  فوآ  يلساد 

وحاد جديد للشركة
على) ينص  يلذي  (:3 آقم) قريآ 
يملويفقة على يلنظام يألسا�سي) مايلي:)
يلتغي1يت) إثر  على  للشركة  يلجديد 

يلنظاماة يلجديدة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
على) ينص  يلذي  6و7:) آقم) بند 
 111 مج وعه) ما  با   قبول  مايلي:)
111)دآهم يلتي كافت) حصة من فئة)
يل10هومي) آحا و  يلسادة  حوزة  في 

لفائدة يلساد فوآ يلدين يلعديآي
على) ينص  يلذي  (:16 آقم) بند 
يملسي1ة) يستقالة  قبول  مايلي:)
يل10هومي) آحا و  يلسادة  يلوحادة 
يلعديآي) يلدين  فوآ  يلساد  وتس اة 

مسي1 وحاد جديد للشركة
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (28 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)247345.
858I

مكتب أرااآ رديجة

SHINE& WASH
إعالن متعدد يلقريآيت

مكتب أرااآ رديجة
شاآع يلجيش يمللكي يقامة يي ان 
طابق 4 آقم 7 تطوين ، 93111، 

تطوين يملغرب
 SHINE& WASH

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة«
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وعنوين مقرها يالجت اعي: شاآع ويد 
سبو27 زفقة وآغة تجزئة يلرلاحي 

تطوين تطوين 93111 تطوين 
يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.25193
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)22)شتن10)2121
تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

 7 ولند) (6 بند) 1و  بند) آقم  قريآ 
مايلي:) على  ينص  يلذي  ولند21:)
مسي1) -يستقالة  يلحصص) تفويت 
غي1) جديد  مسي1  تعاين  (- يلشركة)
يلشكل) -تحويل  يلشركة) شريك 

يلقافوني للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
يلذي ينص على) (:1 بند آقم بند)
يلقافوني) يلشكل  تحويل  مايلي:)
يلى) يملسؤولاة  متعددة  للشركة 
مسؤول) ديت  متعددة  مسؤولاة 

وحاد
بند آقم بند)6)ولند)7:)يلذي ينص)

على مايلي:)تفويت يلحصص
ينص) يلذي  (:21 بند) آقم  بند 
يلوحاد) مسي1  يستقالة  مايلي:) على 
غي1) جديد  مسي1  يلشركة-وتعاين 

شريك في حصص يلشركة)
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (18 يالبتديئاة بتطوين بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4455.
859I

JAMES COFFEE

JAMES COFFEE
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

JAMES COFFEE
145 شاآع مح د يلخامس يلطابق 
 Tanger ،91111 ، 28 يلريب  شقة

Maroc
JAMES COFFEE شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي 29 زفقة 
ع ر يبن يلعاص يلطابق 3 آقم 26 

طنجة - 91111 طنجة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

121111

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 JAMES(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.COFFEE

كافات1يا) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ولا  يلقهوة.
زفقة) (29 (: عنوين يملقر يالجت اعي)
 26 آقم) (3 ع ر يبن يلعاص يلطابق)

طنجة)-)91111)طنجة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد عادل ح تون):)333)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلساد مح د يلفقي1):)333)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

 334 (: ع رو) بن  مح د  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد مح د بن ع رو عنويفه)ي))

شاآع) يلن1جس  يقامة  (2 يل10يفص)

 91111 طنجة) (35 آقم) يللا ون 

طنجة يملغرب.

عنويفه)ي)) يلفقي1  مح د  يلساد 
 48 آقم) (4 ط) (1 ي) لوز  ماآي  يقامة 

طنجة)91111)طنجة يملغرب.

عنويفه)ي)) ح وتن  عادل  يلساد 
18)شاآع) 2)آقم) حي جبل طاآق زفقة)

طنجة) (91111 طنجة) يلااس ين 

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد مح د بن ع رو عنويفه)ي))
شاآع) يلن1جس  يقامة  (2 يل10يفص)
 2 يل10يفص) طنجة  (35 آقم) يللا ون 
يقامة يلن1جس شاآع يللا ون آقم)35 

طنجة طنجة يملغرب
عنويفه)ي)) يلفقي1  مح د  يلساد 
 48 آقم) (4 ط) (1 ي) لوز  ماآي  يقامة 

طنجة)91111)طنجة يملغرب
عنويفه)ي)) ح وتن  عادل  يلساد 
18)شاآع) 2)آقم) حي جبل طاآق زفقة)
طنجة) (91111 طنجة) يلااس ين 

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)-.

861I

STE FURAMIC SARL

 STE RAFID METAL SARL
A/U

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

توسا  نشاط يلشركة)

STE FURAMIC SARL
زيوية شاآع يلفتويكي ويبن يلخطاب 
ع اآة مختاآي يلطابق 6 آقم يلشقة 

3 ، 61111، وجدة يملغرب
 STE RAFID METAL SARL A/U

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يالجت اعي يلبستان 2 
قطعة 1 48 يلحي يلصناعي - 61111 

وجدة يملغرب.
توسا  نشاط يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.3317

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
ت ت) (2121 أبريل) (16 في) يملؤآخ 
نشاط) إلى  يلتالاة  يألنشطة  إضافة 

يلشركة يلحالي):
فقل يلبضائ  للغي1 يلغي1 مصحولة.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
أكتولر) (27 بتاآيخ) بوجدة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3682.

861I

STE FURAMIC SARL

 STE STATION EL WAHDA
SARL A/U

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زيوية شاآع يلفتويكي ويبن يلخطاب 

ع اآة مختاآي يلطابق 6 آقم يلشقة 

3 ، 61111، وجدة يملغرب

 STE STATION EL WAHDA SARL

A/U شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

مح د مضرين حي يلوحدة آقم 79 - 

61111 وجدة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

38241

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (24

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.STATION EL WAHDA SARL A/U

محطة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

بنزين)..مقهى.

شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

 - 79 مح د مضرين حي يلوحدة آقم)

61111)وجدة يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: يلحسين) بنوف  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
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عنويفه)ي)) يلحسين  بنوف  يلساد 

شاآع مح د مضرين حي يلوحدة آقم)

79 61111)وجدة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يلحسين  بنوف  يلساد 

شاآع مح د مضرين حي يلوحدة آقم)

79 61111)وجدة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (18 بتاآيخ) بوجدة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3513.

862I

STE FURAMIC SARL

STE TAJ EXPRESS SARL A/U
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL

زيوية شاآع يلفتويكي ويبن يلخطاب 

ع اآة مختاآي يلطابق 6 آقم يلشقة 

3 ، 61111، وجدة يملغرب

 STE TAJ EXPRESS SARL A/U

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 32 زفقة 

عطاة قيساآية يلفتح - 61111 

وجدة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

38167

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 غشت) (16

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.TAJ EXPRESS SARL A/U

فقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

..فقل) يلبضائ  للغي1 ويلغي1 مصحوب)

يالشخاص.

زفقة) (32 (: عنوين يملقر يالجت اعي)

عطاة قيساآية يلفتح)-)61111)وجدة)

يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 21.111 يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

دآهم،)مقسم كالتالي:

 211 (: مح د) دآويش  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) مح د  دآويش  يلساد 

 39 آقم) (143 زفقة) يلحسني  حي 

61111)وجدة يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) مح د  دآويش  يلساد 

 39 آقم) (143 زفقة) يلحسني  حي 

61111)وجدة يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

شتن10) (23 بتاآيخ) بوجدة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3335.

863I

STE FURAMIC SARL

STE IAAMAR ORIENT SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

قفل يلتصفاة

STE FURAMIC SARL

زيوية شاآع يلفتويكي ويبن يلخطاب 

ع اآة مختاآي يلطابق 6 آقم يلشقة 

3 ، 61111، وجدة يملغرب

 STE IAAMAR ORIENT SARL

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي : حي 

يلحك ة زفقة بس ة آقم 2 - 61111 

وجدة يملغرب.

قفل يلتصفاة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

.26993

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تقرآ حل) 16)غشت) يملؤآخ في)
 STE IAAMAR ORIENT SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة مبلغ)
وعنوين) دآهم  (111.111 آأس الها)
زفقة) يلحك ة  حي  يإلجت اعي  مقرها 
2 - 61111)وجدة يملغرب) بس ة آقم)
يملويآد) يملنافسة..قلة  لكث1ة  فتاجة 

يملالاة ينعديم يلتساي1.
و عين:

عنويفه)ي)) و  علي  باآو  يلساد)ة))
وجدة حي برمضان زفقة ف)1)آقم)11 
)ة)) ك صفي) يملغرب  وجدة  (61111

للشركة.
و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)
حي) وفي  (2121 غشت) (16 بتاآيخ)
 61111 - 2 يلحك ة زفقة بس ة آقم)

وجدة يملغرب.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (14 بتاآيخ) بوجدة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)3437.
864I

SYNOSURE IMMOBILIER

CYNOSURE IMMOBILIER
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

SYNOSURE IMMOBILIER
يلطابق يالول يلرقم 287 بوعكاز 
يملحاماد ، 41111، مريكش يملغرب

 CYNOSURE IMMOBILIER
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي يلطايق 

يالول يلرقم 287 بوعكاز يملحاماد - 
41111 مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
119819

 17 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 أكتولر)
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.CYNOSURE IMMOBILIER
يشغال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبناء
منعش عقاآي.

يلطايق) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
(- بوعكاز يملحاماد) (287 يالول يلرقم)

41111)مريكش يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
مبلغ آأس ال يلشركة:)1.111.111 

دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد بنكلة ع ر):)11.111)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد بنكلة ع ر عنويفه)ي))يلرقم)
287)بوعكاز يملحاماد)41111)مريكش)

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) مح د  بنكلة  يلساد 
 41111 بوعكاز يملحاماد) (287 يلرقم)

مريكش يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (28 يلتجاآية ب ريكش بتاآيخ)

2121)تحت آقم)128881.
865I

FIDAROC GRANT THORNTON

OTV
شركة يلتوصاة يلبساطة
تحويل مكان فرع تاب  للشركة

FIDAROC GRANT THORNTON
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH 47

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

OTV »شركة يلتوصاة يلبساطة«
وعنوين مقرها يالجت اعي 1، مادين 

موفتكولفيي، ع اآة أكويآين - 
94411 سافت موآيس فرنسا.

»تحويل مكان فرع تاب  للشركة«
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آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.32719

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)12)يناير)2121)تقرآ تحويل)

من) (OTV لشركة) تاب   فرع  مكان 
(- (- يلنخال) حي  يملرت�سى،) زفقة  (،64

يملغرب إلى زيوية شاآع) يلديآيلباضاء)

إقامة) أفويل،) شاآع  و  يملومن  عبد 
 -  A55آقم يلخامس،) يلطابق  يملولد 

يلديآيلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 22 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

شتن10)2121)تحت آقم)793572.

866I

BEFEC

 SOCIETE DE
 CONSTRUCTIONS TICHKA

SARL
إعالن متعدد يلقريآيت

BEFEC

31 شاآع يلجيش يمللكي ، 21111، 

يلديآ يلباضاء يملغرب

 SOCIETE DE CONSTRUCTIONS

TICHKA SARL »شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة«

وعنوين مقرها يالجت اعي: عين 

يلسب - إقامة يلح د شاآع مح د 

ج ال يلدآة ع اآة B/BR2 - - يلديآ 

يلباضاء يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.11.913

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)16)فوف10)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  (:1-2 آقم) قريآ 

(
ً
وفقا للشركة  يملبكر  يلحل  (- مايلي:)

إعطاء) (- للنظام يألسا�سي ويلقافون.)

للساد) ونهائاة،) كاملة  ذمة  إبريء)

إيغي1 موديد وللساد أيت ديوود ح و)

بصفته ا مديري للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

-)تعاين يلساد،)موديد إيغي1ويلساد،)

لشركة) ك صفين  ديوود  أيت  ح و 

-)تحديد مقر يلتصفاة) يلبناء)تيشكا.)

-إقامة) عين يلسب ) (- بالديآ يلباضاء)

يلدآة) ج ال  مح د  شاآع  يلح د 

.B/BR2(ع اآة

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 22 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

ماآس)2121)تحت آقم)771.188.

867I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

SOFACELEG
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

آف  آأس ال يلشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

SOFACELEG شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي بقعة آقم 

152 تجزئة يلن اء يلحي يلصناعي بن 

سودة - 31131 فاس يملغرب.

آف  آأس ال يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.23115

يلعام) يلج    ب قت�سى 

ماي) (25 في) يملؤآخ  يإلستثنائي 

يلشركة) آأس ال  آف   تم  (2121

دآهم«) (27.111.111« قدآه) ب بلغ 

إلى) دآهم«) (8.111.111« من) أي 

طريق) عن  دآهم«) (35.111.111«

يلشركة) ديون  م   مقاصة  إجريء) (:

يملحددة يملقديآ و يملستحقة.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

يوفاو) (12 بتاآيخ) بفاس  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)2683.

868I

يئت افاة بوعرفة

STE HANDSERVICE
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

يئت افاة بوعرفة
آقم49 زفقة يلديآ يلباضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61211، بوعرفة يملغرب

STE HANDSERVICE شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

تالسانت زفقة 19 آقم 46 بني تجات 
- 61112 بني تجات يملغرب 

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
939

 18 في) مؤآخ  حر  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 غشت)
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 STE (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.HANDSERVICE
تحويل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
(- يملكتباة) يللويزم  بائ   (- يألمويل)

يلطباعة..
شاآع) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
تالسانت زفقة)19)آقم)46)بني تجات)

- 61112)بني تجات يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: يلساد مصطفى يزوكاغ)

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد مصطفى يزوكاغ عنويفه)ي))
تجات) بني  (61112 تجات) بني  مركز 

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد مصطفى يزوكاغ عنويفه)ي))

تجات) بني  (61112 تجات) بني  مركز 

يملغرب)

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

شتن10) (23 بتاآيخ) بفجاج  يالبتديئاة 

2121)تحت آقم)288/2121.

869I

BUSINESS FOREVER

DIGITALIAMED
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS FOREVER

71 إقامة يبن بطوطة تقاط  يبن 

بطوطة و عبد يلكريم يلديوآي 

يلطابق يألول آقم 3 ، 21111، يلديآ 

maroc يلباضاء

DIGITALIAMED شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي : 71 إقامة 

يبن بطوطة تقاط  يبن بطوطة و 
عبد يلكريم يلديوآي يلطابق يألول 

آقم 3 - 21371 يلديآ يلباضاء 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

516187

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (13

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.DIGITALIAMED

غرض يلشركة بإيجاز):)يالستعافة)

للخدمات:) راآجاة  ب صادآ 

ويملشوآة) (، ويلتدآيب) (، يلتوظاف)

وتطوير) (، يلع الء) وإديآة عالقات  (،

يلحلول يلرق اة.
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عنوين يملقر يالجت اعي):):)71)إقامة)

يبن بطوطة تقاط  يبن بطوطة و عبد)

يلكريم يلديوآي يلطابق يألول آقم)3 - 

21371)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

يلساد سعاد عشاب):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.

يلسادة ملااء)لعويمي):)511)حصة)

بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) عشاب  سعاد  يلساد 

حديءق) إقامة  هللا  فد  تجزئة 

شاآع) (2 شقة) كالافوآني ع اآة ف1)

 21111 يلباضاء) كالافوآني  فاس 

يلباضاء)يملغرب.

عنويفه)ي)) لعويمي  ملااء) يلسادة 

حديءق) إقامة  هللا  فد  تجزئة 

شاآع) (2 شقة) كالافوآني ع اآة ف1)

 21111 يلباضاء) كالافوآني  فاس 

يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) لعويمي  ملااء) يلسادة 

حديءق) إقامة  هللا  فد  تجزئة 

شاآع) (2 شقة) كالافوآني ع اآة ف1)

 21111 يلباضاء) كالافوآني  فاس 

يلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 17 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

شتن10)2121)تحت آقم)-.

871I

CABINET CBA SARL

 SANTE TECHNIQUE
MEDICAL

إعالن متعدد يلقريآيت

CABINET CBA SARL

27 زفقة بابوم، طابق 3، شاآع 

مح د يلخامس ، 21251، يلديآ 

يلباضاء يملغرب

 SANTE TECHNIQUE MEDICAL

»شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد«

وعنوين مقرها يالجت اعي: يلديآ 

يلباضاء ، 15 زفقة ديكس ود 

يلطابق يألول ،يلشقة 2، بنجدية - 

21121 يلديآ يلباضاء يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.471415

ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)15)أكتولر)2121

تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

قريآ آقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

تفويت يلساد يملعروفي مهدي يلحامل)

 BE841916 آقم) يلوطناة  للبطاقة 

يالدآي�سي) للساد  حصة  ل1111)

يوسف يلحامل للبطاقة يلوطناة آقم)

.WA124485

على) ينص  يلذي  (:2 آقم) قريآ 

يملعروفي) يلساد  إستقالة  مايلي:)

يلوطناة) للبطاقة  يلحامل  مهدي 

تعاين مسي1 جديد) (BE841916 آقم)

يلحامل) يوسف  يالدآي�سي  يلساد 

.WA124485(للبطاقة يلوطناة آقم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)

بند آقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)

تفويت يلساد يملعروفي مهدي يلحامل)

 BE841916 آقم) يلوطناة  للبطاقة 

يالدآي�سي) للساد  حصة  ل1111)

يوسف يلحامل للبطاقة يلوطناة آقم)

.WA124485

على) ينص  يلذي  (:15 آقم) بند 

يلساد) جديد  مسي1  تعاين  مايلي:)

للبطاقة) يلحامل  يوسف  يالدآي�سي 

.WA124485(يلوطناة آقم

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

 15 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)796835.

871I

sté butkm sarl

STE BUTKM SARL
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

sté butkm sarl

 hay el menzeh immeuble n

 3 appartement 9 ، 15028،

khemisset maroc

ste butkm sarl شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة

 hay وعنوين مقرها يإلجت اعي

 el(menzeh(immeuble(n 3

 appartement 9 khemisset

15128 يلخ يسات يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

29361

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 شتن10) (21

يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 ste (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.butkm sarl

شركة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

متخصصة في يل10مجة.

 hay (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 

 el menzeh immeuble n 3

 appartement 9 khemisset

15128)يلخ يسات يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 581 (: عدفان) آضوين  يلساد 

حصة بقا ة)58.111)دآهم للحصة.

421)حصة) (: يلسادة أمانة شبهي)

بقا ة)42.111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) عدفان  آضوين  يلساد 
آقم)32)حي يلكرمة)1)زفقة بني وآيين)

15111)يلخ يسات يملغرب.
عنويفه)ي)) شبهي  أمانة  يلسادة 
بن) يلكريم  عبد  يلحاج  (42 زفقة)
جلول قطاع بدآ لعاايدة)11111)سال)

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) عدفان  آضوين  يلساد 
آقم)32)حي يلكرمة)1)زفقة بني وآيين)

15111)يلخ يسات يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 22 بتاآيخ) بالخ يسات  يالبتديئاة 

شتن10)2121)تحت آقم)-.
872I

AUDEXPERT

CONSTELIUM
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
حل شركة

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE
 EL(ARAAR(IMM 9- 4ème

 ETAGE(APPART 17 RESIDENCE
 GALIS(CASABLANCA ، 20200،

Casablanca Maroc
CONSTELIUM شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد)في طوآ يلتصفاة)

وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 
79-81 ،شاآع ويد تساوت زفقة 81 
حي يلولفة - 21221 يلديآ يلباضاء 

يملغرب.
حل شركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.294677

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تقرآ حل) 12)شتن10) يملؤآخ في)
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت)
 CONSTELIUM يلوحاد) يلشريك 
مبلغ آأس الها)11.111)دآهم وعنوين)
،شاآع) (79-81 مقرها يإلجت اعي آقم)
(- يلولفة) حي  (81 زفقة) تساوت  ويد 
يلديآ يلباضاء)يملغرب فتاجة) (21221
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حل لشركة بصفة نهائاة و غي1) (: ل)
آجعاة...

ب) يلتصفاة  مقر  حدد  و 
136،يلطابق يلثالث بلوك)18)يلرح ة)

- 11171)يلديآ يلباضاء)يملغرب.)
و عين:

يلساد)ة))عبد يلجلال يلع اآي و)
 41 زفقة) (12 عين يلشفاء) عنويفه)ي))
آقم)47 21541)يلديآ يلباضاء)يملغرب)

ك صفي))ة))للشركة.
يلحدود) يإلقتضاء) وعند  (
يملخولة) يلصالحاات  على  يملفروضة 
تبلاغ) محل  و  يملخابرة  محل  لهم 
يلعقود و يلوثائق يملتعلقة بالتصفاة)

- :
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 21 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797171.

873I

FIDASSURCO

KDK TRAVAUX
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C(SAKAN(AKARI

 IMM 95 1ER(ETAGE(APPT 17 ،
40000، MARRAKECH(MAROC

KDK TRAVAUX شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي مسي1ة 

1 س سكن عكاآي إقامة 95 شقة 
17 يلطابق يألول مريكش مريكش 

41111 مريكش يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
114545

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 أبريل) (11
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 KDK (: ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

.TRAVAUX
غرض يلشركة بإيجاز):)يلبناء.

مسي1ة) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
شقة) (95 س سكن عكاآي إقامة) (1
مريكش) مريكش  يألول  يلطابق  (17

41111)مريكش يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
 1.111 (: يلكبوس) يمباآك  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.
 1111 (: يلكبوس) يمباآك  يلساد 

بقا ة)111)دآهم.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلساد يمباآك يلكبوس عنويفه)ي))
دويآ يكادير يلهناء)طاطا)84111)طاطا)

يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلساد يمباآك يلكبوس عنويفه)ي))
دويآ يكادير يلهناء)طاطا)84111)طاطا)

يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
ماي) (15 بتاآيخ) ب ريكش  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)123722.
874I

يملحاسبة

MID RIM DISTRIBUTION
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

يملحاسبة
شاآع عبد يلخالق يلطريس آقم 21 
يلطابق يلثالث ، 6211، يلناظوآ 

يملغرب
 MID RIM DISTRIBUTION

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع عبد 
يلخالق يلطريس آقم 21 - 62111 

يلناظوآ يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
22965

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 MID (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.RIM DISTRIBUTION
(: بإيجاز) يلشركة  غرض 
 DISTRIBUTION DES  (1
 PRODUITS ALIMENTAIRES ET

HYGIENIQUE
.IMPORT EXPORT (2

عنوين يملقر يالجت اعي):)شاآع عبد)
 62111  -  21 آقم) يلطريس  يلخالق 

يلناظوآ يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:
(: يلدين) ساف  تشوم10  يلساد 
دآهم) (111 بقا ة) حصة  (1.111

للحصة.
(: يلدين) ساف  تشوم10  يلساد 

1111)بقا ة)111)دآهم.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
يلدين) ساف  تشوم10  يلساد 
بني) يحديدي  يرندوق  دويآ  عنويفه)ي))

بويفروآ)62111)يلناظوآ يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
يلدين) ساف  تشوم10  يلساد 
بني) يحديدي  يرندوق  دويآ  عنويفه)ي))

بويفروآ)62111)يلناظوآ يملغرب.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 13 بتاآيخ) بالناضوآ  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)4142.
875I

FINANCES.NET

 GREEN PRODUCTION
SARL AU

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تعاين مسي1 جديد للشركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI(TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

 GREEN PRODUCTION SARL
AU شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي ع اآة 17 
، شاآع يالبطال ، شقة آقم 12 ، 

أكديل ، يلرلاط ، يملغرب. - 11111 
يلرلاط يملغرب.

تعاين مسي1 جديد للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.111983
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تم تعاين) 27)شتن10) يملؤآخ في)
يلساد)ة)) للشركة  جديد  مسي1 

يلحسيسن ساماة ك سي1 وحاد
تبعا لقبول يستقالة يملسي1.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (18 بتاآيخ) بالرلاط  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)118415.
876I

FIMAG

KRONO CONSTRUCTION
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تأسيس شركة

FIMAG
67 زفقة 15 آياض يلعالي 
يلديآيلباضاء ، 21551، 

يلديآيلباضاء يملغرب
 KRONO CONSTRUCTION
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي طريق 
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مديوفة كم 11.5 ج اعة بوسكوآة - 
21231 يلديآ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
512669

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلقافون) إعديد  تم  (2121 يوفاو) (23
يملسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يملحدودة بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤولاة يملحدودة.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.KRONO CONSTRUCTION
يلغرض) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
من يلشركة هو يلقاام بشكل مباشر)
في يملغرب أو في) أو غي1 مباشر سويء)

يلخاآج
لحسابه) بناء) يلعقاآي,) يالنعاش 
أررى,تحقاق) أطريف  لحساب  يو 
يستغالل) يلعقاآية,) يملعامالت  ج ا  
يلعقاآية,) يلوجهات  رصائص  كل 
ويلتأجي1) وتأجي1  وتبادل  ولا   شريء)
من يلباطن عن طريق يإليجاآ أو غي1)
ويإلسكان ويستغالل يمللكاات) ذلك،)

ويلحقوق يلعقاآية..
طريق) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
11.5)ج اعة بوسكوآة)-) مديوفة كم)

21231)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:
يلساد طاآق يوشان):)511)حصة)

بقا ة)50.000,00)دآهم للحصة.
 511 (: يلحق شفاق) عبد  يلساد 
دآهم) (50.000,00 بقا ة) حصة 

للحصة.)
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) يوشان  طاآق  يلساد 
فاال) كالافوآفاا  يقامة  مكة  طريق 
11)كالافوآفاا)21151)يلديآ يلباضاء)

يملغرب.

يلساد عبد يلحق شفاق عنويفه)ي))
بوسكوآة) يلسافاة  يلحافاة  دويآ 

21231)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) يوشان  طاآق  يلساد 
فاال) كالافوآفاا  يقامة  مكة  طريق 
11)كالافوآفاا)21151)يلديآ يلباضاء)

يملغرب
يلساد عبد يلحق شفاق عنويفه)ي))
بوسكوآة) يلسافاة  يلحافاة  دويآ 

21231)يلديآ يلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 15 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

غشت)2121)تحت آقم)789119.
877I

QUALICIA CONSULTING

R.FAL SARL AU
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE(BUREAU(N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

R.FAL SARL AU شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي 12 يقامة 

يطلس يلشقة 7 يلطابق 3 شاآع ع ر 
بنجلون يطلس فاس - 31111 فاس 

يملغرب.
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.54521

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
يملؤآخ في)24)غشت)2121)تم تحويل)
من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 
يلطابق) (7 يقامة يطلس يلشقة) (12«
فاس) يطلس  بنجلون  ع ر  شاآع  (3
»ع اآة) إلى) فاس يملغرب«) (31111  -
ياسين) تجزئة  (1 آقم) شقة  (115
مكناس) (51111 (- مكناس) (2 يلشطر)

يملغرب«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (25 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4581.
878I

مستامنة تا ادير ش.م.م ش.و

I S PIECES AUTOS
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تغاي1 نشاط يلشركة

مستامنة تا ادير ش.م.م ش.و
حي لعري شاخ ع اآة يلشفاء يلطابق 

يلريب  يلناظوآ، 62111، يلناظوآ 
يملغرب

I S PIECES AUTOS شركة ذيت 
مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد
وعنوين مقرها يالجت اعي حي يوالد 
يلعربي بني يفصاآ يلناظوآ 62111 

يلناظوآ يملغرب.
تغاي1 نشاط يلشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.22353

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
2121)تم تغاي1) 13)أكتولر) يملؤآخ في)
يلدولي) »يلنقل  من) يلشركة  نشاط 
»تصدير) إلى) (« للبضائ ) ويملحلي 

ويستي1يد يلسااآيت وقطاع يلغااآ)».
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 21 بتاآيخ) بالناضوآ  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)4212.
879I

موثق لزآق علي

 SOCIÉTÉ MAROCAINE DES
 VIANDES

»par(abréviation »SOMAVI
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

تفويت حصص

موثق لزآق علي
387 شاآع مح د يلخامس ، 
21251، يلديآ يلباصاء يملغرب

 SOCIÉTÉ MAROCAINE DES«
 VIANDES« par(abréviation

SOMAVI«« شركة ذيت يملسؤولاة 
يملحدودة

وعنوين مقرها يإلجت اعي 3, زفقة 

عبد يلوهاب يلزقاق يلطابق يلثالث 
آقم 6 يلديآيلباضاء - 21311 

يلديآيلباضاء يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.36714

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

ت ت) (2119 ماآس) (11 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):

تفويت يلساد))ة))يبن عبد يلجلال)

من) يجت اعاة  حصة  (111 حوآية)

)ة)) حصة لفائدة يلساد) (251 أصل)

سلوى بنعبد يلجلال بتاآيخ)11)ماآس)

.2119

تفويت يلساد))ة))يبن عبد يلجلال)

حوآية)75)حصة يجت اعاة من أصل)

251)حصة لفائدة يلساد))ة))مجدى)

بنعبد يلجلال بتاآيخ)11)ماآس)2119.

تفويت يلساد))ة))يبن عبد يلجلال)

حوآية)75)حصة يجت اعاة من أصل)

منى) )ة)) يلساد) لفائدة  حصة  (251

بنعبد يلجلال بتاآيخ)11)ماآس)2119.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

 26 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797662.

881I

MOROCCAN CONSULTING CENTER

هورتيبرو
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

يستدآيك رطٍإ

يستدآيك رطٍإ وق  بالجريدة 

يلرس اة

 MOROCCAN CONSULTING

CENTER

 Rés. Khadija(Rue(Loubnane 65

 Bureau(N°1- N ، 14000،

KENITRA MAROC

هوآتا10و شركة ذيت يملسؤولاة 

يملحدودة

 وعنوين مقرها يإلجت اعي مكتب 1 

يقامة آقم 65 زفقة لبنان قناطرة - 

14111 يلقتاطرة يملغرب.
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إستدآيك رطٍإ)وق  بالجريدة)

يلرس اة عدد)5682)بتاآيخ)22 

شتن10)2121.

بدال من):)شركة برو هوآتي)

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

:)هوآتي) ب ختصر تس اتها) يإلقتضاء)

برو.

مبلغ آأس ال يلشركة:)1.111.111 

دآهم،

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

يلساد) (: يلشركاء) ومويطن  وصفات 

علي بحوص عنويفه)ي))حي أزغاآ آقم)

219)سادي قاسم

 16111)سادي قاسم يملغرب

يلساد سفاان ح وشن عنويفه)ي))
زيوية زفقتي طاآق يبن زياد و يبن يبي)

زآع شقة)8 14111)يلقناطرة يملغرب.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:)يلساد علي)

 219 آقم) أزغاآ  حي  عنويفه  بحوص 

سادي قاسم) (16111 سادي قاسم)

يملغرب

يلساد سفاان ح وشن عنويفه) (
زيوية زفقتي طاآق يبن زياد و يبن يبي)

زآع شقة)8 14111)يلقناطرة يملغرب

متبوعة) يلشركة  تس اة  (: يقرأ)

تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء) عند 

هوآتا10و

يلشركة:.111.111  آأس ال  مبلغ 

دآهم،

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

يلساد) (: يلشركاء) ومويطن  وصفات 
علي بحوص عنويفه زيوية زفقتي طاآق)

يبن زياد و يبن يبي زآع شقة)8 14111 

يلقناطرة يملغرب

يلساد سفاان ح وشن عنويفه) (

سادي) (16111  219 آقم) أزغاآ  حي 

قاسم يملغرب

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:)يلساد علي)

بحوص عنويفه زيوية زفقتي طاآق يبن)
 14111  8 زياد و يبن يبي زآع شقة)

يلقناطرة يملغرب.

عنويفه) ح وشن  سفاان  يلساد 
سادي) (16111  219 آقم) أزغاآ  حي 

قاسم يملغرب
يلباقي بدون تغاي1.

881I

MOUSSAOUI HAJJI

OASIS SANDS CAR
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

قفل يلتصفاة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
OASIS SANDS CAR شركة ذيت 

يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي : تجزئة 
يملسي1ة يلطابق يلسفلي آقم 214 

يلريصاني - 52451 يلريصاني 
يملغرب.

قفل يلتصفاة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

.14173
ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)
2121)تقرآ حل) 17)شتن10) يملؤآخ في)
ذيت) شركة  (OASIS SANDS CAR
آأس الها) مبلغ  يملحدودة  يملسؤولاة 
مقرها) وعنوين  دآهم  (111.111
يلطابق) يملسي1ة  تجزئة  يإلجت اعي 
يلسفلي آقم)214)يلريصاني)-)52451 
في) الزمة  فتاجة  يملغرب  يلريصاني 

يلقطاع.
و عين:

و) محب  حافظ  يلساد)ة))
 221 آقم) يزيالل  شاآع  عنويفه)ي))
يلناظوآ) (62111 يلناظوآ) سلوين 

يملغرب ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم ينعقاد يلج عاة يلختاماة)
تجزئة) وفي  (2121 شتن10) (17 بتاآيخ)
 214 آقم) يلسفلي  يلطابق  يملسي1ة 
يلريصاني)-)52451)يلريصاني يملغرب.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 14 بتاآيخ) بالرشادية  يالبتديئاة 

أكتولر)2121)تحت آقم)432.

882I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

 NDV«NORD DETAIL«
«VIANDES

شركة ذيت مسؤولاة محدودة 
ذيت يلشريك يلوحاد
إنشاء)فرع تاب  للشركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شاآع سادي عبد يلرح ان 
يلشقة 1 ، 21211، يلديآ يلباضاء 

يملغرب
 NDV«-«NORD DETAIL«

VIANDES« شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة لانا 
آقم 339 ، سادي معروف - 1111 

يلديآ يلباضاء يملغرب.
إنشاء فرع تاب  للشركة

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 
.214499

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 
يملؤآخ في)27)يولاوز)2121)تقرآ إنشاء)
و) (- فرع تاب  للشركة تحت يلتس اة)
آيستنكا،) يملضاق،) بالعنوين  يلكائن 
باتش،) ماآينا  مج    سبتة،) طريق 
 9 آقم) (4 بلوك) سعادة  باب  إقامة 
تطوين) (1111 (- يلسفلي.) يلطابق 
يملغرب و يملسي1 من طرف يلساد)ة))

بن بولكر عبد يلعلي.
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 22 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797365.
883I

PARTAGE CONSULTING

 EURO MED IMPACT
ESPACES

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
تحويل يملقر يالجت اعي للشركة

PARTAGE CONSULTING
شاآع لبنان إقامة يامنة 1 يلطابق 

 Tanger ،91111 ، 76 يلسادس آقم
يملغرب

 EURO MED IMPACT ESPACES
شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
وعنوين مقرها يإلجت اعي شاآع 

أوآوغويي ع اآة شا اء ، يلطابق 

يلثاني آقم 3 91111 طنجة يملغرب.

تحويل يملقر يالجت اعي للشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.93553

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

تم تحويل) (2121 ماي) (11 يملؤآخ في)

من) للشركة  يلحالي  يالجت اعي  يملقر 

(، شا اء) ع اآة  أوآوغويي  شاآع  («

طنجة) (91111  3 يلطابق يلثاني آقم)

يلحسن) أبي  »شاآع  إلى) يملغرب«)

 14 آقم) يلباهاة  آيزيدنس  يلشاذلي 

محل آقم)2 - 91111)طنجة يملغرب«.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

شتن10) (11 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)7952.

884I

PARTAGE CONSULTING

 EURO MED IMPACT
ESPACES

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة
توسا  نشاط يلشركة)

PARTAGE CONSULTING

شاآع لبنان إقامة يامنة)1)يلطابق)

 Tanger(،91111(،(76(يلسادس آقم

يملغرب

 EURO MED IMPACT ESPACES

شركة ذيت يملسؤولاة يملحدودة

شاآع) يالجت اعي  مقرها  وعنوين 

يلباهاة) إقامة  يلشاذلي  يلحسن  أبي 
آقم)14)غرفة آقم)2 - 91111)طنجة)

يملغرب.

توسا  نشاط يلشركة
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي)

.93553

ب قت�سى يلج   يلعام يإلستثنائي)

ت ت) (2121 شتن10) (19 في) يملؤآخ 

نشاط) إلى  يلتالاة  يألنشطة  إضافة 

يلشركة يلحالي):

وج ا ) يملكاتب  أثاث  ولا   شريء)
يملعديت يألررى

يالجت اعات) غرف  وتجهيز  ترتيب 

ويملدآجات)؛)مفاتاح في متناول يلاد.
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باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (
شتن10) (11 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)7951.
885I

شركة يبهوش للخدمات

SILVER SAHARA
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

شركة يبهوش للخدمات
شاآع مكة ع اآة يلصالحي يلطابق 
يالول آقم 14 يلعاون ، 71111، 

يلعاون يملغرب
SILVER SAHARA شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 
يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي 
يلوحدة 12 زفقة أيت باع رين آقم 
13 مكرآ - 71111 يلعاون يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
38645

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (25
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
 SILVER(:(يإلقتضاء)ب ختصر تس اتها

.SAHARA
ت وين) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
ويملهرجافات.) يلحفالت  وتنظام 
يلج اعاة.) ويملطاعم  يلت وين 
بالج لة) يلغذيئاة  يملنتجات  تجاآة 
ويألس اك) )يللحوم  ويلتقساط)
ويلخضاآ) ويلدجاج  ويلباض 
يملعلبة) ويلسل   ويلتويبل  ويلفويكه 
ويملعجنات) ويلخ0ز  يأللبان  ومنتجات 
ويملشتقات) يلغذيئاة  يملويد  وج ا  
يلحاويفاة).)ردمة يملخابز.)يالستي1يد)
مرجعاة.) حدود  بدون  ويلتصدير 

يلتجاآة) ويلشريء).) )يلبا   ردمات)

بالتقساط.)فقل يلسل .)كريء)يألجهزة)

ويملعديت.

حي) (: يالجت اعي) يملقر  عنوين 
زفقة أيت باع رين آقم) (12 يلوحدة)

13)مكرآ)-)71111)يلعاون يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

يلشركة:) آأس ال  مبلغ 

100.000,00)دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: يجنان) لحسن  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) يجنان  لحسن  يلساد 
حي) (13 آقم) باع رين  ييت  زفقة 

يلوحدة)12 71111)يلعاون يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) يجنان  لحسن  يلساد 
حي) (13 آقم) باع رين  ييت  زفقة 

يلوحدة)12 71111)يلعاون يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

28)أكتولر) يالبتديئاة بالعاون بتاآيخ)

2121)تحت آقم)3326/2121.

886I

إئت افاات يلدآيوش

Société RGH TARIK CAR
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تفويت حصص

إئت افاات يلدآيوش

شاآع عالل بن عبد هللا آقم 48 ص 

ب 682، 92111، يلعريئش يملغرب

Société RGH TARIK CAR شركة 

ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي حي يلجام  

شاآع أفغانستان آقم 9 بن ديبان 
آقم 11 - 91111 طنجة يملغرب.

تفويت حصص
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي 

.121153

يلوحاد) يلشريك  قريآ  ب قت�سى 

ت ت) (2121 يوفاو) (14 في) يملؤآخ 

يملصادقة على):
طاآق) مريم  )ة)) يلساد) تفويت 

أصل) من  يجت اعاة  حصة  (1.111

1.111)حصة لفائدة يلساد))ة))أح د)

أغاآبي بتاآيخ)14)يوفاو)2121.

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم  (

أكتولر) (26 بتاآيخ) بطنجة  يلتجاآية 

2121)تحت آقم)9297.

887I

AMIATIS CONSEIL

ETS MED EL HARTI
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
تأسيس شركة

AMIATIS CONSEIL

يقامة يلحديقة ٬يلطابق يلثالث٬ 

مكتب 53 ٬طريق يلرلاط ٬عين 

يلسب  ، 21111، يلديآ يلباضاء 

يملغرب

ETS MED EL HARTI شركة ذيت 

مسؤولاة محدودة ذيت يلشريك 

يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي تجزئة آيو 

آقم 2 ، طريق زفاتة ، عين يلسب . - 

21251 يلديآ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

519981

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (13

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

 ETS (: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

.MED EL HARTI

للشركة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يهذيف باملغرب ك ا بالبلدين يالررى)

يلسباكة) يع ال  في  مقاول  (-

مريفق) وتشغال  تركاب  يملختلفة،)

وأجهزة) يملائاة،) يلصحي  يلصرف 

يلصناعاة،) أو  يملنزلاة  يألفابيب 

وإمديديت يملااه،) ويلتدفئة يملركزية،)

ومعديت) ويلبخاآ،) يلهويء،) وتكااف 

ح امات يلسباحة،)ويلنافوآية)؛

وتركاب) وتوزي   ولا   شريء) (-

بالسباكة) راصة  ومستلزمات  مويد 

ويلصرف يلصحي)؛

يملعديت) وتوزي   ولا   شريء) (-

ويلصناعاة:) يلزآيعاة  ويملنتجات 

ويلص امات) يلكهرلائاة  يملضخات 

وغي1ها)؛

وتوزي ) ولا   وشريء) دآيسة  (-

وتركاب يأللويح يلش ساة ويألفظ ة)

يلفولتاة.

وتركاب) وتوزي   ولا   شريء) (-

معديت ومويد يلبناء)ويلكهرلاء.

يلطباعاة) يملناظر  تص ام  (-

ب ساعدة) يلطباعاة  يملناظر  ملشاآي  

ومريقبة أع ال تنساق يلحديئق.

وتوزي ) وتجاآة  وتسويق  ت ثال  (-

وكا اويات) ويلبضائ   يلسل   ج ا  

ويلحديد) ويلطالء) يلبوليست1 

ويألس نت ومعديت يلصرف يلصحي)

-)شريء)وإعادة با  ج ا  يملعديت)

يملعديت) أو  يبالت  أو  يلبناء) مويد  و 

يلصناعاة أو قط  يلغااآ يلجديدة أو)

يملستع لة من أي فوع)؛

أو) سلعة  أي  وتصدير  يستي1يد  (-

منتج أو مادة أو معديت من أي فوع)؛

على) ويلصاافة  يلبناء) أع ال  (-

وأفابيب) يالتصاالت  وطرق  يلطرق 

ويلشبكات) يلصحي  ويلصرف  يملااه 

ويلسباكة يملختلفة.

قابلة) وجعلها  يألآي�سي،) تهايئ  (-
ويلطرق) يملديرل  وإنشاء) للبناء،)

ويلشبكات يملختلفة ويلصرف يلصحي)

ويملساحات يلخضريء)؛

يالستشاآيت في تشطاب يملباني) (-

وتجديدها.



عدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121)الجريدة الرسمية   22190

تصنا  وتوزي  يلرصف بج ا ) (-
يلحفر) وأع ال  يملنازل  ولناء) أفويعه 

ويألشغال يلعامة.
-)يألع ال يلعامة وأع ال يلتشياد)

ويلتخطاط لل باني بكافة أفويعها.
يألسويق) ج ا   في  يملشاآكة  (-

يلعامة أو يلخاصة.
يملعديت) أو  يملويد  ج ا   توفي1  (-
أو يلت1كابات أو يألدويت أو يلسالسل)

للع الء)؛
-)يلنقل لحسابه يلخاص ولحساب)

يلغي1)؛
ويلدآيسات) يلخدمات  تقديم  (-

ويألع ال على يرتالف أفويعها.
بريءيت) ج ا   وحاازة  أرذ  (-
ويلع لاات) ويلت1يراص  يالرت1يع 
ويستغاللها) يلتجاآية  ويلعالمات 
عن) ويلتنازل  (، مساه تها) أو  وفقلها 

ج ا  تريراص يلتشغال)؛
في) وكاالت  أو  فروع  إحديث  (-

يملغرب وفي يلخاآج..
عنوين يملقر يالجت اعي):)تجزئة آيو)
(- عين يلسب .) (، ،)طريق زفاتة) (2 آقم)

21251)يلديآ يلباضاء)يملغرب.
أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
يلشركة:) آأس ال  مبلغ 
مقسم) دآهم،) (20.500.000,00

كالتالي:
قدم) (: يلحاآتي) مح د  يلساد 
بقا ة) طباعاة  حصة  (215.111

100,00)دآهم.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):
عنويفه)ي)) يلحاآتي  مح د  يلساد 
 21251 م ر جافديآك عين يلسب ) (7

يلديآ يلباضاء)يملغرب.
ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:
عنويفه)ي)) يلحاآتي  مح د  يلساد 
 21251 م ر جافديآك عين يلسب ) (7

يلديآ يلباضاء)يملغرب
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
 26 بتاآيخ) يلباضاء) بالديآ  يلتجاآية 

أكتولر)2121)تحت آقم)797672.
888I

FIDUCIAIRE BILAL

DUPLEX IMMOBILIER
إعالن متعدد يلقريآيت

FIDUCIAIRE BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
DUPLEX IMMOBILIER »شركة 

ذيت يملسؤولاة يملحدودة«
وعنوين مقرها يالجت اعي: 116 

طريق يكوآيي مرجان 2 - 51111 
مكناس يملغرب.

»إعالن متعدد يلقريآيت«
آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي: 

.41839
ب قت�سى يلج   يلعام يالستثنائي)

يملؤآخ في)12)أكتولر)2121
تم يتخاذ يلقريآيت يلتالاة:)

على) ينص  يلذي  (:11 آقم) قريآ 
با  يلساد جابر مزيان ج ا ) مايلي:)
ملريبط) للساد  حصة  (311 حصصه)
آشاد.-با  يلساد هشام مزيان ج ا )
ملريبط) للساد  حصة  (311 حصصه)
مزيان) أس اء) يلسادة  آشاد--با  
للساد) حصة  (211 ج ا  حصصها)
يلهشامي) يلسادة  با   ملريبط---)
حصة) (211 لطافة ج ا  حصصها)

للساد ملريبط آشادآشاد
على) ينص  يلذي  (:12 آقم) قريآ 
يستقالة يلساد هشام مزيان) مايلي:)
ملريبط) يلساد  وتعين  يلتساي1  من 

آشاد مسي1 للشركة
على) ينص  يلذي  (:13 آقم) قريآ 
يستقالة يلساد هشام مزيان) مايلي:)
ملريبط) يلساد  وتعين  يالمضاء) من 

آشاد م �سي وحاد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضاات)

يلنظام يألسا�سي يلتالاة:)
ينص) يلذي  و7:) (6 آقم) بند 
ملريبط) يلساد  مايلي:) على 
 1111 111111دآهم...... آشاد.....

حصة
على) ينص  يلذي  (:14 آقم) بند 
مايلي:)تعين يلساد ملريبط آشاد مسي1)

للشركة.

على) ينص  يلذي  (:17 آقم) بند 
آشاد) ملريبط  يلساد  تعين  مايلي:)

م �سي وحاد للشركة
باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 
أكتولر) (26 يلتجاآية ب كناس بتاآيخ)

2121)تحت آقم)4613.

889I

SOUSS-FISC SARL

 GROUPE SERVICE MEDIA
SARL

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 
يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،
86350، INEZGANE(MAROC

 GROUPE SERVICE MEDIA SARL
شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت 

يلشريك يلوحاد
وعنوين مقرها يإلجت اعي آقم 56 
مكرآ زفقة 215 حي يملرس يلدشي1ة 
يلجهادية ع الة يفزكان ييت ملول - 
86361 يلدشي1ة يلجهادية يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 
محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 
24393

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعديد يلقافون) (2121 غشت) (19
مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 
يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

بامل يزيت يلتالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدودة  مسؤولاة 

يلوحاد.
عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 
(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)
.GROUPE SERVICE MEDIA SARL
غرض يلشركة بإيجاز):)-يإلعالفات)
ويلتص ام يبتكاآ يألفكاآ يإلبديعاة في)

وسائل يإلعالم

-صناعة يملالبس يلجاهزة

يلع لاات) كل  عامة  بصفة  -و 

يلتجاآية و يلصناعاة و يملالاة يملنقولة)

و يلعقاآية يلتي من شانها أن تساهم)

في تن اة يلشركة..

 56 آقم) (: عنوين يملقر يالجت اعي)

حي يملرس يلدشي1ة) (215 مكرآ زفقة)

(- يلجهادية ع الة يفزكان ييت ملول)

86361)يلدشي1ة يلجهادية يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 1.111 (: زكرياء) آضوين  يلساد 

حصة بقا ة)111)دآهم للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

عنويفه)ي)) زكرياء) آضوين  يلساد 
زفقة)215)آقم)56)حي يملرس يلدشي1ة)

يلجهادية) يلدشي1ة  (86361 يفزكان)

يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

عنويفه)ي)) زكرياء) آضوين  يلساد 
زفقة)215)آقم)56)حي يملرس يلدشي1ة)

يلجهادية) يلدشي1ة  (86361 يفزكان)

يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

أكتولر) (15 يالبتديئاة بافزكان بتاآيخ)

2121)تحت آقم)2175.

891I

JALAL EL HOUSSINE 

 SUBLIME FOOD CFC
سيبلام فود س ف س

شركة ذيت مسؤولاة محدودة

 ذيت يلشريك يلوحاد

تأسيس شركة

JALAL EL HOUSSINE

26 شاآع مرس يلسلطان طابق 1 

آقم3 سادي بلاوط ، 21131، يلديآ 

يلباضاء يملغرب



22191 الجريدة الرسميةعدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121) 

SUBLIME FOOD CFC سيبلام 

فود س ف س

 شركة ذيت مسؤولاة محدودة 

ذيت يلشريك يلوحاد

وعنوين مقرها يإلجت اعي 96 شاآع 

يففا طابق 9 آقم 91 يقامة آلا  يففا 

- 21111 يلديآ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤولاة 

محدودة ذيت يلشريك يلوحاد 

آقم يلتقااد في يلسجل يلتجاآي : 

519927

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعديد يلقافون) (2121 أكتولر) (11

مسؤولاة) ذيت  لشركة  يألسا�سي 

يلوحاد) يلشريك  ذيت  محدودة 

(: يلشركة) يلتالاة:شكل  بامل يزيت 

شركة ذيت مسؤولاة محدودة ذيت)

يلشريك يلوحاد.

عند) متبوعة  يلشركة  تس اة 

(: تس اتها) ب ختصر  يإلقتضاء)

SUBLIME FOOD CFC)سيبلام فود)

س ف س.

غرض يلشركة بإيجاز):)مطعم.

96)شاآع) عنوين يملقر يالجت اعي):)

يففا طابق)9)آقم)91)يقامة آلا  يففا)-)

21111)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

أجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ آأس ال يلشركة:)

دآهم،)مقسم كالتالي:

 MFG VIVO HOLDING(يلشركة

SA : 1.111)حصة بقا ة)111)دآهم)

للحصة.)

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

وصفات ومويطن يلشركاء):

يلساد بن سودة توفاق عنويفه)ي))

يلصنولريففا) زفقة  و  لادو  1شاآع 

21171)يلديآ يلباضاء)يملغرب.

ويلعائلاة) يلشخصاة  يألس اء)

ومويطن مسي1ي يلشركة:

يلساد بن سودة توفاق عنويفه)ي))

يلصنولريففا) زفقة  و  لادو  1شاآع 

21171)يلديآ يلباضاء)يملغرب

باملحك ة) يلقافوني  يإليديع  تم 

بتاآيخ يلباضاء) بالديآ   يلتجاآية 

آقم) تحت  (2121 أكتولر) (22  

.797289

891I 
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املحكمة التجارية بمكناس
ملف آقم)):)2121/46

حساب آقم):)2114

با  فصيب في أصل تجاآي
ب قت�سى عقدين عدلين محرآين)

عروب) مح د  يلعدالن  طرف  من 

بتاآيخ) يالول  بوعريف  يلعالي  وعبد 

بتاآيخ ويلثاني  (،2118 يولاو) (24 

بتاآيخ) له  ويمللحق  (2119 يوفاو) (21 

29)يولاو)2121.

مساوي) وفاء) يلسادين  باعا 

(، (D345883 آقم) ب.ت.و.) يلحاملة 

يلساكنة برقم)21)مكرآ دآب يلضاق)

آويمزين مكناس.

يلحامل) مساوي  يلدين  وفوآ 

يلساكن) (،D318111 آقم) ب.ت.و.)

249)حي يلسالم توسا  سادي) برقم)

سعاد مكناس.

للساد عبد يلعالي مساوي يلحامل)

ب ت و آقم)D318111)يلساكن برقم)

249)حي يلسالم توسا  سادي سعاد)

مكناس.

في) يلشااع  على  فصابه ا  ج ا  

 68 برقم) يلكائن  يلتجاآي  يالصل 

سوق يلعطاآين يلتوثة م ق مكناس)

تحت) يلتجاآي  بالسجل  ويملسجلين 

آقم)67272)و87954.

وحدد ث ن يلبا  بالنسبة لنصيب)

يلسادة وفاء)مساوي في مبلغ)25.111 

يلدين) فوآ  يلساد  وفصيب  دآهم،)

مساوي في مبلغ)41.111)دآهم.

لذلك فان ج ا  يلتعرضات يجب)

باملحك ة) يلضبط  بكتابة  أن توض  

 15 أجل) ديرل  ب كناس  يلتجاآية 

يوما من))تاآيخ صدوآ))يلنشرة يلثافاة.

يلنشرة يألولى
عن آئيس مصلحة كتابة يلضبط

يملحك ة يلتجاآية ب كناس

30 مكرر

يملحك ة يلتجاآية ب كناس
ملف آقم)):)2121/45

حساب آقم):)2113

تحويل شخص طباعي يلى شخص 
معنوي

في مؤآخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
تحويل) تم  (،2121 يكتولر) (13  
وآوآة) آشاد  يلذيتي  يلشخص 
يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 
بالسجل) ويملسجلة  (V112884 آقم)
 49531 آقم) تحت  يلتجاآي 
يسم) تحت  معنوي  شخص  يلى 
 PHARMACIE CARIANMEJJAT
SARL AU،)شركة في طوآ يلتاسيس)
 15 يلكائن مقرها تجزئة مجاط آقم)

كلم)11)مكناس.
يلتجاآي) يألصل  تقاام  تم  وقد 

بقا ة)511.111.11)دآهم.
لذلك فان ج ا  يلتعرضات يجب)
باملحك ة) يلضبط  بكتابة  أن توض  
 15 أجل) ديرل  ب كناس  يلتجاآية 
يوما من))تاآيخ صدوآ))يلنشرة يلثافاة.

يلنشرة يألولى
عن آئيس مصلحة كتابة يلضبط

يملحك ة يلتجاآية ب كناس

31 مكرر

يملحك ة يلتجاآية ب كناس
با  حق يلكريء

ملف آقم 2121/44
حساب : 2111

في) مؤآخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
يلسادة) باعت  (2121 أكتولر) فاتح 
لبطاقة) يلحاملة  مالودة،) يل10كالوي 
يلتعريف يلوطناة آقم ديل)491688 
21)آقم) يلساكنة ب ج وعة باء)زفقة)
26)يلبساتين مكناس،)فاابة عن يبنتها)
يلسادة يشباخ يطو يلحاملة لبطاقة)
يلتعريف يلوطناة آقم ديل)616194 
6)ماي) ب قت�سى وكالة مؤآرة بتاآيخ)

.2121
يلحامل) مو�سى  يشباخ  للساد 
ديل) آقم  يلوطناة  يلتعريف  لبطاقة 
624769)يلساكن بقطاع ب زفقة)21 

آقم)26)يلبساتين مكناس.

يلغي1 مسجل) لل حل  يلكريء) حق 
في يلسجل يلتجاآي ويلكائن بتجزئة)
يلبساتين) (4 آقم) يلعاون  سعادة 

مكناس بث ن قدآه)31.111)دآهم.
لذلك فإن ج ا  يلتعرضات يجب)
باملحك ة) يلضبط  بكتابة  أن توض  
يلتجاآية ب كناس ديرل أجل ر سة)
صدوآ) تاآيخ  من  يوما  ((15( عشر)

يلنشرة يلثافاة.
يلنشرة يلثافاة

عن آئيس كتابة يلضبط يملحك ة يلتجاآية)

ب كناس

19 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
ملف صعولة يملقاولة آقم : 

2116/8311/11
ملف يلتسوية يلقضائاة آقم : 

2117/8312/2
ملف آقم : 2121/8311/98

إشعاآ بإسقاط يألهلاة يلتجاآية
بتاآيخ) يلصادآ  يلحكم  ب قت�سى 
آقم) تحت  (2121 سبت 10) (29
في ملف إسقاط يألهلاة) (2121/159
 2121/8311/98 آقم) يلتجاآية 
آقم) يلقضائاة  يلتسوية  )ملف 
يلساد) مويجهة  في  ((2117/8312/2
شركة) مسي1  ري1ي  يلص د  عبد 
(،SONABETAIL صوفاباطاي)
بوجدة) يلتجاآية  يملحك ة  قضت 
 بإسقاط يألهلاة يلتجاآية عن يلساد
يلحامل لبطاقة) عبد يلص د ري1ي،)
وذلك) (،F328939 يلتعريف يلوطناة)

ملدة ر س سنويت.
آئيس مصلحة كتابة يلضبط

7

يملحك ة  يلتجاآية بوجدة
ملف صعولة يملقاولة آقم):)2121/8311/9

حساب):))2121/8312/14

يشعاآ بفتح مسطرة يلتسوية 
يلقضائاة

بتاآيخ) يلصادآ  يلحكم  ب قت�سى 
13)أكتولر)2121،)تحت آقم)2121/8 

عدد) يملقاولة  صعولة  ملف  في 
يملحك ة) قضت  (،2121/8311/9
مسطرة) بفتح  بوجدة  يلتجاآية 
شركة) حق  في  يلقضائاة  يلتسوية 
 LES RESIDENCES(يإلقامات يلزآقاء
BLEUES SARL)آقم سجلها يلتجاآي)
عدد) بوجدة  يلتجاآية  ( باملحك ة)
31171،)مقرها يالجت اعي برقم)172 
1)حي يلسالم طريق عين بني) زفقة ب)

مطهر وجدة.
دوحي) مح د  يألستاذة  ولتعاين 
أآدوز) قاضاا منتدبا ويالستاذ جويد 
رلوفي) حسن  ويلساد  له  فائب 
مه ة) وتحدد  يملسطرة  في  سنديكا 
هذي يألري1 في مريقبة ع لاات يلتساي1)
وحدد تاآيخ يلتوقف عن يلدف  في)18 
بفتح) يلحكم  لتاآيخ  يلسابقة  شهري 

يملسطرة.
يلديئنين) من  فاملطلوب  وعلاه 
يملعين) للسنديك  بديونهم  يلتصريح 
يملبالغ) ض ن قائ ة موقعه تتض ن 
وذلك) بالوثائق،) مرفقة  يملطلولة 
من تاآيخ) ديرل أجل شهرين يبتديء)
نشر هذي يالشعاآ بالجريدة يلرس اة)
من) (721 (،719 (،584 لل ويد) طبقا 

مدوفة يلتجاآة.
آئيس مصلحة كتابة يلضبط

26

يملحك ة  يلتجاآية بوجدة
ملف  آقم : 83/8321/2121

ملف يلتصفاة يلقضائاة
آقم :  13/8313/2121

يشعاآ بفتح مسطرة يلتصفاة 
يلقضائاة

يلصادآ) يلحكم  ب قت�سى 
تحت) (،2121 أكتولر) (13 بتاآيخ)
ت ديد) ملف  في  (2121/171 آقم)
يلتصفاة إلى مقاولة مرتبطة بشركة)
يملغرب يلعربي ملويد يلبناء)تحت عدد)
يملحك ة) قضت  (،8321/2121/83
مسطرة بت ديد  بوجدة  يلتجاآية 

 II.  -  إعالنات قضائية
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في حق شركة) يلقضائاة  يلتصفاة  (
لشركة) يلبناء) ملويد  يلعربي  يملغرب 
آقم) (NAHAL EQUIPMENT SARL
يلتجاآية) ( سجلها يلتجاآي باملحك ة)
زفقة) عنوينها  (،19727 عدد) بوجدة 

يلصحريء)آقم)136)وجدة.
دوحي) مح د  يألستاذ  ولتعاين 
أآدوز) قاضاا منتدبا ويالستاذ جويد 
رلوفي) حسن  ويلساد  له  فائب 
تاآيخ) وحدد  يملسطرة  في  سنديكا 
يلتوقف عن يلدف  هو يلتاآيخ يملحدد)
مسرة) بفتح  يلقا�سي  يلحكم  في 
شركة) حق  في  يلقضائاة  يلتصفاة 

يملغرب يلعربي ملويد يلبناء.
يلديئنين) من  فاملطلوب  وعلاه 
يملعين) للسنديك  بديونهم  يلتصريح 
يملبالغ) ض ن قائ ة موقعه تتض ن 
وذلك) بالوثائق،) مرفقة  يملطلولة 
من تاآيخ) ديرل أجل شهرين يبتديء)
نشر هذي يالشعاآ بالجريدة يلرس اة)
من) (721 (،719 (،584 لل ويد) طبقا 

مدوفة يلتجاآة.
آئيس مصلحة كتابة يلضبط

27

يملحك ة يلتجاآية بوجدة
إشهاآ مستخرج عقد شريء حق 

تجاآي
ملف يلبا  آقم 2121/91

حساب آقم : 2172
يلعدالن) حرآه  عقد  ب قت�سى 
محك ة) بديئرة  لإلشهاد  يملنتصبان 
يلقادآ) عبد  بوجدة  يالستئناف 
بتاآيخ عدلي  يلعزيز  وعبد   بوجويلة 
بوجدة) مسجل  (،2121 يوفاو) (25  
يشت1ى) (،2121 يولاو) (11 بتاآيخ)
يلساد زكرياء)مبطول،)يلساكن بظهر)

يملحلة آقم)216)وجدة،
من يلساد مح د بنحدو):)يلساكن)
يلفتح زفقة آقم) بظهر يملحلة تجزئة 

15)وجدة.
يملتعلق) يلتجاآي  يلحق  ج ا  
يلكائن بزفقة) (23 باملحل يلتجاآي ب)
بودير آقم)51)وجدة،)يملقاد بالسجل)
تحلالي،) (58464 يلتجاآي تحت آقم)

بث ن قدآه)141.111)دآهم.

يملحك ة) أمام  يلتعرضات  تقبل 

يلتجاآية بوجدة ديرل أجل أقصاه)

للنشرة) يملويلاة  يوما  عشر  ر سة 

يلثافاة)-)تطباقا لل ادة)84)من مدوفة)

يلتجاآة.

يلنشرة يلثافاة
آئيس مصلحة كتابة يلضبط

يإلمضاء):)منصوآ مح د

21 مكرر

يملحك ة يلتجاآية بوجدة

إشهاآ مستخرج عقد هبة حقوق 
مشاعة في أصل تجاآي

ملف يلبا  آقم 2121/91

حساب آقم : 2174

حرآه) آسمي  عقد  ب قت�سى 

يلصديقي،) يلوهاب  عبد  يألستاذ 

يملوثق بوجدة بتاآيخ)21)يولاو)2121،)

أغسطس) (25 مسجل بوجدة بتاآيخ)

وهب يلساد أح د ع ريني،) (،2121

يعقوب) شاآع  بوجدة،) يلساكن 

يملنصوآ زفقة يلعريش آقم)26.

يلساكن) ع ريني،) ياسين  للساد 

شاآع يعقوب يملنصوآ زفقة) بوجدة،)

يلعريش آقم)26.

يلنصف يملشاع))1/2))يمل لوك له)

 JEUX«(في يألصل يلتجاآي يملستغل في

يلكائنة) يلع اآة  بقبو  (»DE TABLE

آقم) يلخامس  مح د  شاآع  بوجدة،)

تحت) يلتجاآي  بالسجل  يملقاد  (،59

وقد) تحلالي.) و41532) (39111 آقم)

لغرض) به  يملوهوب  قا ة  حددت 

يلتسجال ب بلغ)211.111)دآهم.

يملحك ة) أمام  يلتعرضات  تقبل 

يلتجاآية بوجدة ديرل أجل أقصاه)

للنشرة) يملويلاة  يوما  عشر  ر سة 

يلثافاة)-)تطباقا لل ادة)84)من مدوفة)

يلتجاآة.

يلنشرة يلثافاة
آئيس مصلحة كتابة يلضبط

يإلمضاء):)منصوآ مح د

22 مكرر

يملحك ة يلتجاآية بوجدة
إشهاآ مستخرج عقد شريء حق 

تجاآي
ملف يلبا  آقم 2121/93

حساب آقم : 2195
يلعدالن) حرآه  عقد  ب قت�سى 
محك ة) بديئرة  لإلشهاد  يملنتصبان 
يس ادة) يلحسن  بوجدة  يالستئناف 
فاتح ماآس) بتاآيخ  ويبريهام ح وتي 
2121،)مسجل بوجدة بتاآيخ)4)ماآس)
2121،)باعت يلسادة فاطنة ع اآي،)
حي يلقدس تجزئة) يلساكنة بوجدة،)
قادة حسين شاآع سادي يمعافة آقم)

.111
للسادة يسرى بنحسين،)يلساكنة)
بوجدة،)حي يلقدس زفقة شتاال آقم)

.45
لل حل) يلتجاآي  يلحق  ج ا  
شاآع ع ر) يلكائن بوجدة،) يلتجاآي 
بن يلخطاب آقم)26،)يلخاص بحالقة)
يلنساء،)يلغي1 مقاد بالسجل يلتجاآي)

بث ن قدآه)51.111)دآهم.
يملحك ة) أمام  يلتعرضات  تقبل 
يلتجاآية بوجدة ديرل أجل أقصاه)
للنشرة) يملويلاة  يوما  عشر  ر سة 
يلثافاة)-)تطباقا لل ادة)84)من مدوفة)

يلتجاآة.
يلنشرة يلثافاة

آئيس مصلحة كتابة يلضبط
يإلمضاء):)منصوآ مح د

23 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
شعبة صعولات يملقاولة
ملف تصفاة قضائاة

آقم : 2113/11
ملف أمر توزي 

عدد : 2121/8314/461
باان بإيديع

أمر توزي  منتوج با  منقوالت
لشركة أطلنتاك كوففكساون
)يملادة 668 من مدوفة يلتجاآة)

يملعناين) يألطريف  علم  في  لاكن 
بتوزي  منتوج) أمر  إيديع  تم  أفه قد 
أطلنتاك) شركة  منقوالت  با  
للتصفاة) يلخاضعة  كوففكساون 

لدى) يلضبط  بكتابة  يلقضائاة 
شعبة) (- بالرلاط) يلتجاآية  يملحك ة 

صعولات يملقاولة.
ملقتضاات) وتطباقا  علاه،) بناء)
من مدوفة يلتجاآة ي كن) (668 يملادة)
يلتوزي ،) بهذي  يملعناين  لألطريف 
يلطعن فاه باالستئناف ديرل أجل)
يلباان) هذي  نشر  تاآيه  من  يوما  (15

بالجريدة يلرس اة.
عن آئيس مصلحة كتابة يلضبط

3

يملحك ة  يلتجاآية بالرلاط
ملف عدد):)2121/72

حساب):)4224

يلطرف يألول):
يلبطاقة) آقم  حاجي،) يح د 
يلتعريف يلوطناة)G489497،)مغربي)

يلجنساة.
يمعيز،) آشادة  (: يلثاني) يلطرف 
يلوطناة) يلتعريف  يلبطاقة  آقم 

AA26129،)مغرلاة يلجنساة.
يألصل يلتجاآي):)مطعم.

شاآع) (279 يلرلاط آقم) (: يلعنوين)
مح د يلخامس ع اآة ساديم.

آقم يلسجل يلتجاآي):)112372.
ب صلحة) يلتعرضات  وستقبل 
يلتجاآية) باملحك ة  يلتجاآي  يلسجل 
15)يوما من صدوآ) بالرلاط إلى غاية)

يإلعالن يلثاني.
يإلعالن يألول

آئيس مصلحة يلسجل يلتجاآي

25 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف آقم : 131371

حساب 16167
تفويت يلحق في يإليجاآ

فوتت):
 GEPACO BAKERY شركة)
يمل ثلة من طرف يلسادة) (MAROC
مح د) ويلساد  يلدجولي  هاني  يم 

ياسين غازي.)
يلكائن مقرها بالديآ يلباضاء)179 
زيوية شاآع لندن وشاآع يملقاومة حي)

مرس يلسلطان.
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لفائدة):
يمل ثلة من) (LABOFOOD شركة)

طرف يلساد حسن ياسين.
 75 يلكائن مقرها بالديآ يلباضاء)

شاآع يناير يلطابق يألول شقة)169.
تفويت يلحق في يإليجاآ يملتويجد)
يلصناعاة) باملنطقة  يلباضاء) بالديآ 
يملسجل) (91 يوالد صالح تجزئة آقم)

بالسجل يلتجاآي آقم)354595.
تسجل) يلتعرضات  فإن  ولذلك 
يلتجاآية) باملحك ة  يلضبط  ب كتب 
بالديآ) يلتجاآي  يلسجل  مكتب 
عشر) ر سة  أجل  ديرل  يلباضاء)

يوما يملويلي للنشرة يألولى ويلثافاة.
يلنشرة يألولى

عن آئيس كتابة يلضبط

4 مكرر

يملحك ة يلتجاآية بالديآ يلباضاء
ملف آقم : 131392

حساب 16468
با  أصل تجاآي

تفويت يلحق في يإليجاآ
 LITTORAL BEACH شركة)
FOOD SARL)يمل ثلة من قبل يلساد)
لبطاقة) يلحامل  يسوق  مصطفى 
 BE72752 آقم) يلوطناة  يلتعريف 
يلحامل) يفصاآ  يلكريم  عبد  ويلساد 
آقم) يلوطناة  يلتعريف  لبطاقة 
 RIVIERA شركة) لفائدة  (B149813
DARB SARL)يمل ثلة من قبل يلساد)
لبطاقة) يلحامل  بنكي1ين  آشاد 

.C815514(يلتعريف يلوطناة آقم
مج وع يألصل يلتجاآي وهو عباآة)
ويملتويجد) ومطعم  شاي  قاعة  عن 
يملركز) لاطوآيل  يلباضاء) بالديآ 
يلتجاآي ديآ بوعزة ويملسجل بالسجل)

يلتجاآي تحت آقم)315861.
تسجل) يلتعرضات  فإن  ولذلك 
يلتجاآية) باملحك ة  يلضبط  ب كتب 
بالديآ) يلتجاآي  يلسجل  مكتب 
عشر) ر سة  أجل  ديرل  يلباضاء)

يوما يملويلي للنشرة يألولى ويلثافاة.
يلنشرة يألولى

عن آئيس كتابة يلضبط

5 مكرر

يملحك ة  يلتجاآية بالديآ يلباضاء
ملف عدد : 131234

حساب : 14655
بيع أصل تجاري

يلصفاآ) مح د  يلساد  (: فوت)
يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 

.C41978
موديش) سعاد  يلساد  لفائدة 
يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 
يألصل) مج وع  ( (BH139273 آقم)
يلتجاآي وهو عباآة عن محل تجاآي)
بالديآ) ويملتويجد  يأللعاب  لبا  

يلباضاء)زفقة ماتز)METZ)آقم)51.
ويملسجل بالسجل يلتجاآي تحت)

آقم)356968.
تسجل) يلتعرضات  فإن  ولذلك 
يلتجاآية) باملحك ة  يلضبط  ب كتب 
بالديآ) يلتجاآي  يلسجل  مكتب 
يوما يملويلي) (15 ديرل أجل) يلباضاء)

للنشرة يألولى ويلثافاة.
يلنشرة يألولى

عن آئيس كتابة يلضبط

 28 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
با  حق يلكريء يلتجاآي
ملف آقم : 2121/155

حساب : 3731
با  أصل تجاآي

ب قت�سى عقد آسمي أمام يألستاذ)
مؤآخ) ب ريكش  موثق  محدي  ج ال 
مسجل) (2121 أغسطس) (16 في)
  2121 أغسطس) (23 ب ريكش بتاآيخ)
باعت يلسادة صول غزآين يلحاملة)
آقم) يلوطناة  يلتعريف  لبطاقة 
حديئق) ب ريكش  يلساكنة  (E39812
13)يلنخال يلش الي) يلنخال د1)ألف)
لفائدة يلساد جويد يلع ريني يلحامل)
 EE297717 آقم) يلتعريف  لبطاقة 
 11 لل تجر) يلكريء) في  يلحق  ج ا  
 mag11 فندق كولف باالس مريكش)
 hotel golf palace MARRAKECH
ويملسجل) يلنخال  ديئرة  ب ريكش 
 41844 بالسجل يلتجاآي تحت آقم)
قدآه) يلبا   ث ن  مقابل  وذلك 

511.111)دآه ا.

أعاله) يملذكوآ  يلبائ   ديئني  فعلى 

قسم) إلى  تعرضاتهم  يقدموي  أن 

يلتجاآية) باملحك ة  يلتجاآي  يلسجل 

ب ريكش ديرل أجل يبتدئ من تاآيخ)

يلاوم) في  وينتهي  يألول  يإلعالن  نشر 

يلخامس عشر من نشر يإلعالن يلثاني.
يإلعالن يألول

عن آئيس كتابة يلضبط

6 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف معالجة صعولات يملقاولة

آقم : 2121/8311/16

يلتاجر مح د آضا طوجني

إشعاآ
ب قت�سى يلحكم آقم)111)يلصادآ)

ملف) في  (2121 أكتولر) (12 بتاآيخ)

صعولات يملقاولة آقم)2121/8311/16 

قضت يملحك ة يلتجاآية بأكادير):

أكادير) شركة  مسي1  بتح ال 

يدفوفتي1 يلساد مح د آضا طوجني)
أصول) باب  في  يلحاصل  يلنقص 

مبلغ) في حدود  ومؤقتا  كلاا  يلشركة 

.5.154.094,14

 5 ملدة) يلتجاآية  أهلاته  بسقوط 

سنويت.

يملعجل) بالنفاذ  يلحكم  بش ول 

بسقوط) يملتعلق  يلشق  باستثناء)

يألهلاة يلتجاآية.
عن آئيس مصلحة كتابة يلضبط

8

يملحك ة يلتجاآية بأكادير

ملف معالجة صعولات يملقاولة

آقم : 2121/8312/88

شركة السيسالاافا بيزيريا ييطالاافا

 LA SICILANA PIZZERIA

 ITALIANA

إشعاآ
ب قت�سى يلحكم آقم)112)يلصادآ)

ملف) في  (2121 أكتولر) (12 بتاآيخ)

صعولات يملقاولة آقم)2121/8312/88 

قضت يملحك ة يلتجاآية بأكادير):

بفتح مسطرة يلتسوية يلقضائاة)

بيزيريا) السيسالاافا  شركة  حق  في 

 LA SICILANA PIZZERIA ييطالاافا)

ITALIANA)ذيت يملسؤولاة يملحدودة)

بشاآع) يالجت اعي  مقرها  يلكائن 

في) ويملقادة  أكادير،) يلثاني،) يلحسن 

يلتجاآية) باملحك ة  يلتجاآي  يلسجل 

بأكادير تحت آقم)1251)تحلالي.

بتحديد فت1ة يلتوقف عن يلدف )

في)18)شهري يلسابقة عن صدوآ هذي)

يلحكم.

يدح و) مصطفى  يلساد  بتعاين 

آي�سي) ع ر  ويلساد  منتدبا،) قاضاا 

فائبا له.

بخوش) حسن  يلساد  بتعاين 

مريقبة) في  مه ته  وتحديد  سنديكا 

بإعديد) تكلافه  م   يلتساي1  ع لاات 

يملالاة) يملويزفة  حول  مفصل  تقرير 

ويالقتصادية ويالجت اعاة لل قاولة،)

لوضعاتها) يملناسب  يلحل  ويقت1يح 
أشهر من تاآيخ صدوآ) (4 ديرل أجل)

هذي يلحكم.

بش ول يلحكم بالنفاذ يملعجل.

غرفة) بجلسة  يمللف  بإدآيج 

يملشوآة لاوم)8)ف10يير)2122.

مصاآيف) إلى  يلصائر  ويضم 

في) يمتاازية  ويعتباآها  يملسطرة 

يالستخالص.

يلديئنين) من  فاملطلوب  وعلاه 

يلتصريح بديونهم للسنديك بعنويفه)

يلكائن ع اآة) حسن بخوش،) (: يبتي)
يلحاج) زفقة  يألول،) يلطابق  يهضاآ،)

أح د يرنوش))قبالة يلشركة يلعامة)

أكادير؛) يلصناعي،) يلحي  لألبناك))

ض ن قائ ة تتض ن يملبالغ يملطلولة)

أجل) ديرل  وذلك  بالوثائق  مرفقة 

تاآيخ نشر هذي يإلشعاآ) شهرين من 

بالجريدة يلرس اة طبقا لل ويد)584،)

721)من مدوفة يلتجاآة) (،721 (،719

بالنسبة) شهرين  يألجل  هذي  وي دد 

يمل لكة) راآج  يلقاطنين  للديئنين 

يملغرلاة.
عن آئيس مصلحة كتابة يلضبط

9
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املحكمة التجارية بفاس
شركة آينكون د يسبافاا

نشر يلحكم يلقا�سي بقفل مسطرة 
يلتسوية يلقضائاة

مصلحة) آئيس  يلساد  يعلن 
يلتجاآية) باملحك ة  يلضبط  كتابة 
 2121 أكتولر) (6 بتاآيخ) (: أفه) بفاس 
يلتجاآية) يملحك ة  عن  حكم  صدآ 
آقم) يمللف  في  (22 آقم) تحت  بفاس 
بقفل) ق�سى  (2121/8322/215
مسطرة يلتسوية يلقضائاة يملفتوحة)
يسبافاا) ب  آينكون  شركة  حق  في 
بفاس) يلتجاآي  بالسجل  ويملسجلة 
م  ما يت1تب من) (51147 تحت آقم)

أثاآ قافوفاة.
عن آئيس كتابة يلضبط

10

املحكمة االبتدائية بتنغير
ملف آقم : 2121/11

كتابة) مصلحة  آئيس  يعلن 
يالبتديئاة) يملحك ة  لدى  يلضبط 
يلتنازل) عقد  ب قت�سى  يفه  بتنغي1 
يلعرفي عن يألصل يلتجاآي يملؤآخ في)
2114)تنازل يلساد لحسن) 3)فوف 10)
يلتجاآي) يألصل  في  ثلثه  عن  رلوفي 
 11 يلكائن ب يلطريق يلرئيساة آقم)
بدويآ تبسباست ج اعة تغزوت فيت)
عطى تنغي1 يملتكون من محطة يلوقود)
يلضبط) كتابة  لدى  يملسجل  زيز 
بالسجل) بتنغي1  يالبتديئاة  باملحك ة 
لفائدة) (1921 آقم) تحت  يلتحلالي 

يلساد مح د رلفوي.
يلتعرضات) ج ا   فإن  وعلاه 
تقدم لكتابة يلضبط بهذه يملحك ة)
يلتجاآي ديرل أجل) يلسجل  شعبة 

15)يوما يملويلاة للنشرة يلثافاة.
يلنشرة يلثافاة

9 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
قسم يلتنفاذ يملدني بني مالل

ملف يلتنفاذ آقم : 21/6111/855
إعالن عن با  عقاآ باملزيد يلعلني

لفائدة):)مح د يلا وآي ومن معه.
ينوب عنه):)يألستاذ عبد يلرح ان)
ييت بن يلطالب محامي بهائة بني مالل.

ضد):)عبد يلرزيق يلا وآي.

كتابة) مصلحة  آئيس  يعلن 
يالبتديئاة) يملحك ة  لدى  يلضبط 
ديس 10) (21 بتاآيخ) أفه  مالل  بني 
زويال) يلويحدة  يلساعة  على  (2121
يملحك ة) بهذه  يلباوعات  بقاعة 
ذي) للعقاآ  يلعلني  باملزيد  با   ساق  
يمللك) 849/ب،) يلرسم يلعقاآي آقم)
 67 WII«)مساحته) يملسمى)»يس10نس)
س يلذي عباآة عن بناية تتكون من)
ومرحاض) ومطبخ  به صالون  سفلي 
باوت ودوش ومرحاض) (2 وعلوي به)
يلج ال) يملنظر  بحي  ويلكائن  وتريس 

بني مالل.
لبا ) يالفتتاحي  يلث ن  حدد  وقد 
مبلغ) في  يلخبي1  طرف  من  يلعقاآ 

851.111)دآهم.
وعلى من آست علاه يملزييدة أن)
يؤدي يلث ن فوآي م  زيادة)3%)ويجب)

يلخزينة يلعامة.
ي كن) يملعلومات  من  ولل زيد 
يالتصال بقسم يلتنفاذيت يلقضائاة)
دفت1) على  لالطالع  يملحك ة  بهذه 

يلشروط ويلتح الت.
آئيس مصلحة كتابة يلضبط

12

يملحك ة يالبتديئاة ببني مالل
قسم يلتنفاذ يملدني بني مالل

ملف يلتنفاذ آقم : 21/6111/1325
إعالن عن با  عقاآ باملزيد يلعلني

لفائدة):)يلريمي مح د.
توغديئي) يألستاذ  (: عنه)  ينوب 

عبد هللا يملحامي بهائة بني مالل.
ومن) يلريمي  عائشة  وآثة  (: ضد)

معها
كتابة) مصلحة  آئيس  يعلن 
يالبتديئاة) يملحك ة  لدى  يلضبط 
بتاآيخ) أفه  أسفله  يملوق   مالل   بني 
11)يناير)2122)على يلساعة يلويحدة)
بهذه) يلباوعات  بقاعة  يلزويل  بعد 
يلعلني) باملزيد  با   ساق   يملحك ة 

للعقاآيت يلتالي):
عن) عباآة  هو  يلذي  يلعقاآ  (- (1
يلرقابة) بدويآ  كائنة  أآضاة  قطعة 
أوالد يعيش بني مالل يملحل يملسمى)
ويلبالغ مساحتها حويلي) »يلح ريات«)

6178)م.م.

وقد حدد يلث ن يالفتتاحي لباعها)
باملزيد يلعلني يفطالقا من)2.471.111 

دآهم.
عن) عباآة  هو  يلذي  يلعقاآ  (- (2
بت1يب) كائنة  فالحاة  أآضاة  قطعة 
أوالد يعيش بني مالل يملحل يملسمى)
مساحتها) ويلبالغ  »يلسعاديفاة«)

حويلي)2218.51)م.م.
وقد حدد يلث ن يالفتتاحي لباعها)
 81.111 من) يفطالقا  يلعلني  باملزيد 

دآهم.
وعلى من آست علاه يملزييدة أن)
يؤدي يلث ن فوآي م  زيادة)3%)ويجب)

يلخزينة يلعامة.
ي كن) يملعلومات  من  ولل زيد 
يالتصال بقسم يلتنفاذيت يلقضائاة)
دفت1) على  لالطالع  يملحك ة  بهذه 

يلشروط ويلتح الت.
آئيس مصلحة كتابة يلضبط

13

يملحك ة يالبتديئاة ببني مالل
قسم يلتنفاذ يملدني بني مالل

ملف يلتنفاذ آقم : 21/6111/399
إعالن عن با  عقاآ باملزيد يلعلني

لفائدة : يلساد عبد يلعزيز 
بوصحاب ومن معه، ينوب عنه 
يألستاذ عتاق بوعزة ومن معه 

يملحامي بهائة بني مالل
ضد : مولود بوصحاب

كتابة) مصلحة  آئيس  يعلن 
ببني) يالبتديئاة  باملحك ة  يلضبط 
 2122 يناير) (11 بتاآيخ) أفه  مالل 
بقاعة) زويال  يلويحدة  يلساعة  على 
با ) ساق   يملحك ة  بهذه  يلباوعات 
باملزيد يلعلني للعقاآ يلذي عباآة عن)
منزل يحتوي على طابق سفلي مكون)
ومرحاض) يلديآ  وبهو  حجرتين  من 
وطابق أول متكون من بيت وصالون)
متكون) ثاني  وطابق  يلديآ  ووسط 
ووسط) ومرحاض  ومطبخ  بيت  من 
يلديآ وسطحه غي1 كامل ويلكائن بحي)
 21 يلرقم) (7 يالمي1ة لالعائشة يلزفقة)
م م ومزودة) (42 بني مالل مساحته)

باملاء)ويلكهرلاء.

لبا ) يالفتتاحي  يلث ن  حدد  وقد 
مبلغ) في  يلخبي1  طرف  من  يلعقاآ 

211.111)دآهم.
يملزييدة) علاه  آست  من  وعلى 
 %  3 أن يؤدي يلث ن فوآي م  زيادة)

ويجب يلخزينة يلعامة.
ي كن) يملعلومات  من  ولل زيد 
يالتصال بقسم يلتنفاذيت يلقضائاة)
دفت1) على  لالطالع  يملحك ة  بهذه 

يلشروط ويلتح الت.
آئيس مصلحة كتابة يلضبط

يإلمضاء):)صالح مسضق

14

يملحك ة يالبتديئاة ببني مالل
إعالن عن با  أصل تجاآي

ملف آقم 2121/21
حساب آقم 9819

مصادق) توثاقي  عقد  ب قت�سى 
 2121 سبت 10) (7 بتاآيخ) علاه 
8)سبت 10) ومسجل ببني مالل بتاآيخ)
ح و) بن  يزهوآ  يلسادة  إن  (2121
لبطاقة) يلحاملة  آيشدة  مغرلاة 
 I348892 آقم) يلوطناة  يلتعريف 
بني) (31 آ) (7 ز) يلنصر  بحي  يلساكنة 
يلتجاآي) بالسجل  مسجلة  مالل 
قد) (22198 بهذه يملحك ة تحت آقم)
باعت ج ا  يألصل يلتجاآي ويلكائن)
شاآع بوزكري بن رلوق حي يلتقدم)
مالل) بني  (76 آقم) يألول  يلطابق 
يلسااقة) لتعلم  ك حل  ويملستع ل 
لفائدة يلسادة وصال حتام مغرلاة)
يلتعريف) لبطاقة  يلحاملة  آيشدة 
يلساكنة) (I754741 آقم) يلوطناة 
بن رلوق) بوزكري  يلهدى شاآع  حي 
ث ن) حدد  وقد  مالل  بني  (185 آقم)
دآهم. (271.111 يلبا  في مبلغ قدآه)
تقديم) يألري1ة  هذه  ديئني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكتب يلسجل يلتجاآي)
باملحك ة يالبتديئاة بني مالل ديرل)
يملويلاة) يوما  (15 يتعدى) ال  أجل 

للنشرة يلثافاة.
يلنشرة يلثافاة

عن آئيس مصلحة كتابة يلضبط

16 مكرر
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يملحك ة يالبتديئاة ببني مالل

إعالن عن با  أصل تجاآي لصادلاة
ملف آقم 2121/22

حساب آقم 9881

في) مؤآح  توثاقي  عقد  ب قت�سى 

2121)ومسجل) 22)سبت 10) و) (9 و) (8

 2121 سبت 10) (28 ببني مالل بتاآيخ)

باعت يلسادة آلاعة جالل،)يلساكنة)

11)بني مالل،) يلرقم) (1 بتجزئة يلخي1)

يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحاملة 

مريم) يبنسة  لفائدة  (I328591 آقم)

يلفرساوي بنت يملعطي ولنت فاط ة،)

يلساكنة بحي يمساون زيوية يلشاخ،))

يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحاملة 

يألصل) لج ا   (،IA146656 آقم)

كصادلاة،) يستغل  يلذي  يلتجاآي 

حي) (34 آقم) (1 بالزفقة) يلكائن 

لدى) معروف  مالل،) بني  يلصومعة 

 PHARMACIE« إسم) تحت  يلع وم 

وقصد يستغالله قامت) (،»SOMAA

في) بالتقااد  جالل  آلاعة  يلسادة 

 13641 يلسجل يلتجاآي تحت آقم)

باملحك ة) يلتحلالي  يلسجل  من 

من) يتكون  مالل  ببني  يالبتديئاة 

يألصل يلتجاآي،)يملوصوف أعاله،)من)

يلزلناء،) يلشعاآ،) (: يلتالاة) يلعناصر 

حق) به،) يملرتبطة  يلتجاآية  يلس عة 

هذي) فاه  يستغل  يلذي  يملحل  كريء)

ويألشااء) يألدويت  يلتجاآي،) يألصل 

يلتي تستخدم في يستغالله) يملنقولة 

يلرقم) من  يملتكون  يلهاتفي  ويلخط 

.1523482811

مقابل ث ن إج الي قدآه)511.111 

دآهم.

أعاله) يملذكوآ  يلبائ   ديئني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموي  أن 

يلسجل يلتجاآي باملحك ة يالبتديئاة)

ببني مالل ديرل أجل يبتدئ من تاآيخ)

يلاوم) في  وينتهي  يألول  يإلعالن  نشر 

يلخامس عشر من نشر يإلعالن يلثاني.

يإلعالن يلثاني
عن آئيس كتابة يلضبط

17 مكرر

املحكمة االبتدائية بالصويرة
إشهاآ عقد تفويت أصل تجاآي

ملف آقم 2121/67
حساب آقم 5962

يلسجل يلتجاآي : 1835
إن آئيس كتابة يلضبط باملحك ة)
أسفله) يملوق   بالصويرة  يالبتديئاة 

يصرح):
أفه ب قت�سى عقد توثاقي يملحرآ))
من طرف ذ./فوآ يلدين يملاكوآي موثق)
سبت 10) (28 في) ويملؤآخ  بالصويرة،)
ويملؤدى عنه آسوم يلتسجال) (2121
 2121 سبت 10) (31 بتاآيخ) بالصويرة 
 RE :(و(OR : 9136/2121(تحت آقم

.2121-111951211164
 STE LE DOUAR«(باعت يلشركة
في) (»DES ARGANIERS SARL
 MADAME شخص م ثلها يلقافوني)
 MONIQUE ANGELE MARIE
سويسرية) (CLEMENT EL KARARI
فوف 10) (21 بتاآيخ) مزديد  يلجنساة،)
آقم) يلسفر  لجويز  ويلحاملة  (1947
بسويسري،) ويلقاطنة  (X1647816
عناصره) بج ا   يلتجاآي  يألصل 
ويلكائن) للشركة،) ويملعنوية  يملادية 
كوكي) سادي  ج اعة  تغن ين  دويآ 
قاادة س ا و ديئرة ت ناآ يلصويرة،)
)ديآ) نشاط) مل اآسة  ويستغل 
يلضاافة)،)يملسجل بالسجل يلتجاآي)
باملحك ة يالبتديئاة بالصويرة تحت))
 116.711 قدآه) بث ن  (،1835 آقم)
 STE KAOUKI«(دآهم،)لفائدة شركة
LODGE«))يملسجلة بالسجل يلتجاآي)
بالصويرة) يالبتديئاة  باملحك ة 
في شخص م ثلها) (،5869 تحت آقم)
 MADAME JOANNA يلقافوني)
بريطافاة) (،MARY CHATTERTON
يإلقامة) لبطاقة  يلحاملة  يلجنساة،)

.OD11611E(آقم
وعلاه فعلى ديئني يلبائ  يملذكوآ)
بتعرضاتهم) يتقدموي  أن  أعاله 
بهذه) يلتجاآي  يلسجل  مكتب  إلى 
يملحك ة ديرل أجل يبتدئ من تاآيخ)
يلاوم) في  وينتهي  يألول  يإلعالن  نشر 
يلخامس عشر من نشر يإلعالن يلثاني.

يإلعالن يلثاني
عن آئيس مصلحة كتابة يلضبط

18 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بورزازات
إعالن عن با  أصل تجاآي

كتابة) مصلحة  آئيس  يعلن 

يإلبتديئاة) باملحك ة  يلضبط 

أفه ب قت�سى عقد محرآ) بوآزيزيت،)

ومسجل) (،2121 سبت 10) (6 بتاآيخ)

(،2121 سبت 10) (15 بوآزيزيت بتاآيخ)

يلجلجالن،) عائشة  يلسادة  ( فوتت)

ج ا  يألصل يلتجاآي يملعد ك قهى)

مح د) شاآع  ويلكائن  ومطعم،)

يلخامس قساآية يلغفاآي بوآزيزيت،)

بهذه) يلتجاآي  بالسجل  ويملسجل 

وذلك) (،21622 آقم) تحت  يملحك ة 

بج ا  عناصره يملادية ويملعنوية.

ولناء)علاه فإن ج ا  يلتعرضات)

تقدم بكتابة يلضبط بهذه يملحك ة)

يوما يملويلاة للنشرة) (15 ديرل أجل)

يلثافاة.

يلنشرة يلثافاة
آئيس مصلحة كتابة يلضبط

24 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالفقيه بن 

صالح
إعالن عن تقديم أصل تجاآي 

كحصة في شركة
ملف آقم : 13/2121

مصحح) عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2121 يولاو) (16 بتاآيخ) يإلمضاء)

 2121 يولاو) (16 بتاآيخ) ويملسجل 

بإديآة يلتسجال بالفقاه بن صالح،))

يلحامل) قدم يلساد يلسباعي ك ال،)

آقم) يلوطناة  يلتعريف  لبطاقة 

(،84 ب) يلساكن  (،BE744511

حي) (9 يألول) يلطابق  يدآيس  موالي 

لشركة) يملستشفاات يلديآ يلباضاء،)

STE ARCHI SBAI SARL AU)شركة)

ذيت) يملحدودة  يملسؤولاة  ذيت 

يلشريك يلوحاد في طوآ يلتأسيس،)

يلحسن) شاآع  يالجت اعي  مقرها 

يلثاني يقامة آيديوس يلطابق يلثالث)

يألصل) ج ا   صالح،) بن  يلفقاه 

يملهناة) يلضريبة  يملسجل  يلتجاآي 
بالفقاه بن صالح)) (41511249 آقم)

بج ا  عناصره يملادية ويملعنوية ويلتي)

دآهم. (211.111 قدآه) بث ن  قومت 
يلتجاآي) يألصل  مقدم  ديئني  فعلى 

يملذكوآ أعاله أن يتقدموي بتعرضاتهم)

إلى قسم يلسجل يلتجاآي باملحك ة)

ديرل بن صالح  بالفقاه  يالبتديئاة 

أجل يبتدئ من تاآيخ نشر يإلعالن) (

يلخامس) يلاوم  في  وينتهي  يألول 

يلثاني. يإلعالن  نشر  من  عشر 

يإلعالن يلثاني

25 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
با  أصل تجاآي

ملف آقم 2121/11

حساب آقم : 3784

في) مؤآخ  موثق  عقد  ب قت�سى 

ياسين) يلساد  باع  (2121 سبت 10) (3

يلتعريف) لبطاقة  يلحامل  صافي،)

يلساكن) (،BL45853 آقم) يلوطناة 

 61 بزفقة ويدي ييكم ع اآة ج شقة)

حي الجي1وفد بالديآ يلباضاء،)لفائدة)

يلسادة مريم حوفاآ يلحاملة لبطاقة)

 G527746 آقم) يلوطناة  يلتعريف 

ويلساكنة بزفقة ويدي ييكم ع اآة ج)

شقة)61)حي الجي1وفد بالديآ يلباضاء.

يلكائن) يلتجاآي  يألصل  ج ا  

هو) ويلذي  بأزيالل،) تبافت  ب ركز 

عباآة عن صادلاة ويملسجل بالسجل)

يلتجاآي تحت آقم)11111)باملحك ة)

عناصره) بج ا   بأزيالل  يالبتديئاة 

قدآه) ب بلغ  ويملعنوية،) يملادية 

111.111)دآهم.

أعاله) يملذكوآ  يلبائ   ديئني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموي  أن 

يلسجل يلتجاآي باملحك ة يالبتديئاة)

بأزيالل ديرل أجل يبتدئ من تاآيخ)

يلاوم) في  وينتهي  يألول  يإلعالن  نشر 

يلخامس عشر من نشر يإلعالن يلثاني.
يإلعالن يألول

آئيس مصلحة كتابة يلضبط

15 مكرر
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يملحك ة يإلبتديئاة بأزيالل
إعالن عن با  أصل تجاآي
ملف يلبا  آقم : 2121/9

حساب آقم : 3749
إن آئيس مصلحة كتابة يلضبط)
تطباقا) بأزيالل  يالبتديئاة  باملحك ة 
مدوفة) من  (83 يلفصل) ملقتضاات 
يعلن) (،19.95 آقم) يلقافون  يلتجاآة 
أفه ب قت�سى عقد توثاقي منجز من)
طرف يألستاذة أمل وكالي،)موثقة ببني)
باع) (،2121 سبت 10) (21 مالل بتاآيخ)
يلساد رالد بوجنوي يلحامل لبطاقة)
(،I498199 آقم) يلوطناة  يلتعريف 
لبطاقة) يلحامل  بنيشو  عزيز  للساد 
(،I528382 آقم) يلوطناة  يلتعريف 
بأزيالل،) يلكائن  يلتجاآي  يألصل 
الستغالل) ويملخصص  يلوحدة  حي 
يولري«) »مقهى  يسم) تحت  »مقهى«)
بهذه) يلتجاآي  بالسجل  ويملسجل 
وذلك) (،11988 آقم) تحت  يملحك ة 

بث ن قدآه)151.111)دآهم.
ب صلحة)) يلتعرضات  ستقبل 
يلسجل يلتجاآي باملحك ة يالبتديئاة)
يوما من) (15 بأزيالل وذلك إلى غاية)

صدوآ يإلعالن يلثاني.
يإلعالن يلثاني

آئيس مصلحة كتابة يلضبط

26 مكرر

يملحك ة يإلبتديئاة بأزيالل
با  أصل تجاآي

ملف آقم : 2121/11
حساب آقم : 3763

فاتح) في  مؤآخ  عقد  ب قت�سى 
مح د) يلساد  باع  (،2121 أكتولر)
يلتعريف) لبطاقة  يلحامل  ياديين،)
يلساكن) (،I286813 آقم) يلوطناة 
يلساد) لفائدة  بأزيالل،) يلرشاد  بحي 
مح د ييت بوجنوي،)يلحامل لبطاقة)
(،I254324 آقم) يلوطناة  يلتعريف 
ج ا ) بازيالل  يزود  بحي  ويلساكن 
يلفرح) بحي  يلكائن  يلتجاآي  يألصل 
ويلذي هو عباآة عن محل) بأزيالل،)
ويملسجل) يلسريعة  يملأكوالت  لبا  
 12761 بالسجل يلتجاآي تحت آقم)
بج ا ) بأزيالل  يالبتديئاة  باملحك ة 
ب بلغ) ويملعنوية،) يملادية  عناصره 

قدآه)41.111)دآهم.

أعاله) يملذكوآ  يلبائ   ديئني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموي  أن 
يلسجل يلتجاآي باملحك ة يالبتديئاة)
بأزيالل ديرل أجل يبتدئ من تاآيخ)
يلاوم) في  وينتهي  يألول  يإلعالن  نشر 
يلخامس عشر من نشر يإلعالن يلثاني.

يإلعالن يلثاني
آئيس مصلحة كتابة يلضبط

27 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالحسيمة
إعالن عن با  أصل تجاآي

ملف : 2121/35

حساب آقم : 1844

لدى) (- توثاقي) عقد  ب قت�سى 

يملوثق) يلحنودي  مح د  يألستاذ 

يوم بالحسا ة  مؤآخ  (-  بالحسا ة)

سبت 10)) (2 و) (2121 أغسطس) (17  

يلتسجال) بإديآة  ومسجل  (،2121

 2121 سبت 10) (9 يوم) ( بالحسا ة)

يلحاج صادلي) ولد  يلساد فريد  باع 

ج ال) زفقة  بالحسا ة  يلسااكن 

جنسيته) (،3 آقم) يألفغاني  يلدين 

يلتعريف) لبطاقة  ويلحامل  مغرلاة،)

يلساد) لفائدة  (،R135183 يلوطناة)

يلسااكن) صادلي  أورااآ،) مح د 

شاآع حجرة يلنكوآ آقم) ( بالحسا ة)

55،)جنسيته مغرلاة ويلحامل لبطاقة)

(،R336694 آقم) يلوطناة  يلتعريف 

في صادلاة) يملت ثل  يلتجاآي  يألصل 

شاآع) يلثاني  بالحي  ويلكائن  يلش ال 

يقلام) بوعااش  بني  يلخامس  مح د 
يلحسا ة ويملسجل بالسجل يلتجاآي)

بالحسا ة) يالبتديئاة  باملحك ة 

يلتحلالي) بالسجل  (8144 آقم) تحت 

دآهم. (351.111 بث ن إج الي قدآه)

تقديم) أعاله  يلبائ   ديئني  فعلى 

يلسجل) مكتب  لدى  تعرضاتهم 

يالبتديئاة) باملحك ة  يلتجاآي 

بالحسا ة ديرل أجل أقصاه ر سة)

عشر يوما بعد يلنشر يلثاني.

يلنشرة يلثافاة
آئيس مصلحة كتابة يلضبط

28 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بسال
با  أصل تجاآي
ملف : 2121/23

حساب آقم : 39814
فوتت يلسادة بالمين كوثر ولفائدة)
يلسادة بنع ر سناء،)مج وع يألصل)
يلتجاآي) بالسجل  يملسجل  يلتجاآي 
باملحك ة يالبتديئاة بسال تحت آقم)
 PHARMACIE« ويملسمى) (48612
مقره) ويلكائن  (»IBN AL BAYTTAR
لعاايدة) يلرياض  تجزئة  (28 بالرقم)

سال.
تسجل) يلتعرضات  فإن  ولذلك 
ب كتب يلضبط باملحك ة يالبتديئاة)
 (15( بسال ديرل أجل ر سة عشر)

يوما يملويلاة للنشرة يلثافاة.
يلنشرة يلثافاة

129 مكرر

املحكمة االبتدائية بوادي 
الذهب

با  حصص بأصل تجاآي
ملف يلتنفاذ آقم 2121/638
لفائدة وآثة يملرفي�سي يح د

ينوب عنهم يألستاذ مني1 ييت موهان
ضد

يملرفي�سي عبد يلح اد يملثل يلقافوني 
لشركة يلديرلة بيش

يملسجلة بالسجل يلتجاآي باملحك ة 
يالبتديئاة بويدي يلذهب

تحت آقم 2417
يلصادآ) يلقضائي  يألمر  على  بناء)
عن آئيس يملحك ة يالبتديئاة بويدي)
 2121 يوفاو) فاتح  بتاآيخ  يلذهب 
تحت آقم)2121/168)في ملف يألويمر)

آقم)2121/168)ويلقا�سي):
بتحويل يلحجز يلتحفظي موضوع)
 2115/811 آقم) يلقضائي  يألمر 
يلصادآ عن يملحك ة يلتجاآية بأكادير)
لشركة) يلتجاآي  بالسجل  يملقاد 
بقسم) (2417 آقم) بيش  يلديرلة 
يلسجل يلتجاآي باملحك ة يالبتديئاة)
تنفاذي) حجز  إلى  يلذهب  بويدي 
على يلحصص يمل لوكة للساد عبد)
يلح اد يملرفي�سي م  يلرجوع يلانا في)

حالة وجود صعولة.

ولناء)على تقرير يلخ10ة يملنجز من)
طرف يلخبي1 علي يلسعديوي ويلذي)
حدد يلث ن يالفتتاحي لبا  يلحصص)
يمل لوكة للساد عبد يلح اد يملرفي�سي)

في مبلغ)251.111)دآهم.
كتابة) مصلحة  آئيس  يعلن 
بويدي) يالبتديئاة  باملحك ة  يلضبط 
يلذهب أفه ساق  با  قضائي باملزيد)
للساد يمل لوكة  للحصص   يلعلني 
شركة) في  يملرفي�سي  يلح اد  عبد 
بالسجل) يملسجلة  بيش  يلديرلة 
باملحك ة يالبتديئاة بويدي) يلتجاآي 
2417)ويملت ثلة في) يلذهب تحت آقم)
5111)حصة وذلك بتاآيخ)31)فوف 10)
مساء) يلثالثة  يلساعة  على  (2121
بقاعة يلجلسات باملحك ة يالبتديئاة)

بويدي يلذهب.
تسجل) يلتعرضات  فإن  وعلاه 
باملحك ة) يلتجاآي  يلسجل  ب كتب 
ديرل) يلذهب  بويدي  يالبتديئاة 
يوما يملويلاة للنشرة يألولى) (15 أجل)

ويلثافاة.
وعلى يلري�سي علاه يملزيد أن يؤدي)
 %11 يلث ن فاجزي باإلضافة إلى مبلغ)

لفائدة يلخزينة.
يلنشرة يألولى

آئيس مصلحة كتابة يلضبط

2 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرباط
مصلحة كتابة يلضبط
ملف تنفاذي عقاآي

آقم : 2121/56
حساب : 9581

إعالن عن با  عقاآ باملزيد يلعلني
عكاشة) يلزهريء) فاط ة  (: لفائدة)

يملقدمة عن يملحجوآ سعاد آيا�سي.
مح د) يألستاذ  (: عنها) ينوب 

يلتوزلتي يملحامي بهائة يلرلاط.
ضد):)يلحق يلعام

كتابة) مصلحة  آئيس  يعلن 
يلضبط باملحك ة يالبتديئاة بالرلاط،)
بتاآيخ) ستق   ع وماة  س سرة   أن 
يلساعة) على  (2121 ديس 10) (21
بقاعة) صباحا  عشرة  يلحادية 
يلباوعات آقم)5)بهذه يملحك ة قصد)
با  فصيب محجوآ بالعقاآ يملحفظ)
 13/92895 ذي يلرسم يلعقاآي آقم)

ويملت ثل في نسبة)81/14.
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ديآ سكناة) يلعقاآ هو عباآة عن 
متجر) به  أآ�سي  طابق  من  تتكون 
وطابق علوي وسطح تق  برقم)1316 
مت1) (169 يلرلاط مساحتها) حي يملنزه،)

مرب ،)ال وجود لل كت1ي بها.
يلبا ) يفطالق  ث ن  حدد  وقد 
باملزيد يلعلني في مبلغ)411625)دآهم،)
 411.111 آرر عرض قدم هو مبلغ)
يؤدى يلث ن حاال م  إضافة) دآهم،)
ويجب رزينة يلدولة ومصاآيف) (%3

يلتنفاذ.
عن آئيس مصلحة كتابة يلضبط

11

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
 با  أصل تجاآي

ملف آقم : 2121/19
حساب رصو�سي آقم :  21184

ب قت�سى عقد موثق حرآ بتاآيخ)
يألستاذ) ب كتب  (2121 يولاو) (13

أح د يوسف يلصغي1):
ذيت) يلشركة  (»APPA« باعت)
يملسؤولاة يملحدودة يملقادة بالسجل)
يلتجاآي تحت آقم)46299)باملحك ة)
آأس الها) بالقناطرة  يالبتديئاة 
يلتجاآي) يألصل  دآهم  (111.111
11)زيوية شاآع موالي عبد) يلكائن ب)
إقامة) يلدين  صالح  وزفقة  يلعزيز 
يملستغل) يلقناطرة،) (3 يملحل) إسالم 
بالسجل) ويملقاد  ومطعم.) ك قهى 
يالبتديئاة) يملحك ة  لدى  يلتجاآي 
ويلذي) (46299 بالقناطرة تحت آقم)

تم تقديره ب)321.111)دآهم.
شركة) (»FREINDS CBR« لفائدة)
بشريك) يملحدودة  يملسؤولاة  ذيت 

ويحد في طوآ يلتأسيس.
فعلى ديئني يلبائعة يملذكوآة أعاله)
أن يتقدموي بتعرضهم لدى يملحك ة)
يالبتديئاة بالقناطرة ديرل أجل))15 
من تاآيخ يلنشرة يلثافاة) يوما يبتديء)
طبقا للفصل)84)من مدوفة يلتجاآة.

يلنشرة يالولى
عن آئيس مصلحة كتابة يلضبط

مريم يلحو�سي
منتدب قضائي من يلدآجة يمل تازة

23 مكرر

املحكمة االبتدائية  باملحمدية
ملف با ):)2121/16

حساب رصو�سي):)9235

تحويل شخص ذيتي يلى شخص 
معنوي

كتابة) مصلحة  آئيس  يعلن 
يالبتديئاة) يملحك ة  لدى  يلضبط 
باملح دية يفه ب وجب يلعقد يلعرفي)
يملسجل بتاآيخ)26)ديس 10)2119،)تم)

تحويل يلشخص يلذيتي):
عقال) أبو  يلرحام  عبد  يلساد 
آقم) يلوطناة  للبطاقة  يلحامل 
بالسجل) ويملسجل  ( (B213681
 4648 يلتجاآي باملح دية تحت آقم)
يلكائن ب):)122)بلوك س يملح دية)2 

يلعالاا يملح دية.
يلى يلشخص يملعنوي):

 ABOUAKIL ABDERRAHIM
شركة) (،PHARMACIE ESSALAM
بشريك) يملحدودة  يملسؤولاة  ذيت 
 44.541.111 آيس الها) وحاد،)
دآهم،)يملقر يالجت اعي)122)بلوك س)
يلحسناة)2)يلعالاا يملح دية مسي1ها):)
يلساد عبد يلرحام أبو عقال يلحامل)

.B213681(للبطاقة يلوطناة آقم
يلتعرضات) ج ا   فان  وعلاه 
يجب أن تقدم يلى كتابة ضبط هذه)
من) يوما  (15 أجل) ديرل  يملحك ة 

تاآيخ يلنشرة يلثافاة.
يلنشرة يألولى

عن آئيس مصلحة كتابة يلضبط

فاط ة يلهصاك

29 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بوزان
ملف تجاآي : آقم 2121/1

إعالن عن با  يألصل يلتجاآي
كتابة) مصلحة  آئيس  يعلن 
يلضبط لدى يملحك ة يإلبتديئاة أفه)
ب قت�سى عقد توثاقي مؤآخ بتاآيخ)5 
أكتولر)2121)منجز من طرف يألستاذ)
يلرلاط) يلوزيني موثق ب دينة  يح د 
يلكائن) يلتجاآي  يألصل  تفويت  تم 
مكرآ مركز) (51 يلرمان آقم) بتجزئة 

زومي إقلام وزين.

بني) مس اة  صادلاة  عن  عباآة 
يلتجاآي) بالسجل  يملسجلة  مستاآة 
هذه) بكتابة  (1888 عدد) تحت 
فؤيد) يلساد  طرف  من  يملحك ة 
يلري�سي بطاقته)GM43451)يلساكن)
بالرلاط حي يلرياض آياض يالفدلس)
قرطبة)3)ع اآة)24)شقة)3)إلى يلساد)
 GM171931(مح ود آويشة بطاقته
يلعدير شاآع فويل آقم) يلساكن حي 

. 12
يلبائ  يملذكوآ) وعلاه نعلن ديئني 
بتصريحاتهم) يتقدموي  أن  أعاله 
لهذه) يلتجاآي  يلسجل  مصلحة  إلى 
يملحك ة ديرل أجل يبتدئ من تاآيخ)
يإلعالن يألول وينتهي في يوم يلخامس)

عشر من يإلعالن يلثاني.
يإلعالن يألول

إمضاء)آئيس مصلحة كتابة يلضبط.

39 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي يستئنافي

آقم : 2119/2612/392
ملخص يلحكم أو يلقريآ

يالسم يلعائلي):)آحاوي.
مزديد) كريم،) (: يلشخ�سي) يالسم 

بتاآيخ)21)فوف 10)1981.
بنت) يلكاملة  (: وأمه) بنعلي  (: يبن)

أح د.
دويآ يوالد عبد يلكريم) (: يلساكن)

يلرمالة يوطاط يلحاج بوملان.
أكتولر) (29 بتاآيخ) علاه  حكم 
يلجنايات) غرفة  طرف  من  (2119
يفتهائاا) علناا  بفاس  يالستئنافاة 

وغااباا.
يلناآ) إضريم  جناية  (: أجل) من 

ع دي،)ف)581)ق ج.
في يلشكل):)قبول يالستئناف.

يلقريآ) إلغاء) (: يملوضوع) في 
غرفة) عن  يلصادآ  يملستأفف 
بتاآيخ يملحك ة  بهذه   يلجنايات 
في) (491 تحت آقم) (2119 يولاو) (15
فا ا) (2119/2611/214 آقم) يمللف 
ق�سى به):)من بريءة يملتهم كريم آحاوي)
بن بنعلي ويلحكم من جديد بإديفته

ومعاقبته) إلاه  نسب  ما  أجل  من  (

بثالث سنويت حبسا فافذي،)ولتأياده)

وتح ال يملته ين) في باقي مقتضااته،)

في) ويالجباآ  تضامنا  يلصائر  يملديفين 

يألدنى.

وبعقل أمالك يملتهم ولقائها تحت)

يلعقل.

ولإشعاآ يألمالك يملخزفاة ب لخص)

يلحكم.

يلرس اة) يلجريدة  في  ولنشره 

ب سعى من يلناابة يلعامة.

ولتعلاق يلحكم بباب آرر مسكن)

لل تهم.
يلرئيس

)م ثل يلناابة يلعامة

)كاتب يلضبط

16

محك ة يالستئناف بفاس

ملف جنائي يستئنافي

آقم : 2119/2611/117

ملخص يلحكم أو يلقريآ
يالسم يلعائلي):)يلقصري.

مزديد) مح د،) (: يالسم يلشخ�سي)

بتاآيخ)1986)بالرتبة.

آح ة) (: عبد يلرح ان وأمه) (: يبن)

بنت يلصديق.

يلساكن):)دويآ يوالد بن كديآ مركز)

يلرتبة يلودكة غفساي تاوفات.

حكم علاه بتاآيخ)11)يوفاو)2119 

من طرف غرفة يلجنايات يالستئنافاة)

وبعد) وغااباا  يفتهائاا  علناا  بفاس 

فصل قضيته ع ن معه من يملته ين)

يملحكوم عليهم في)13)ماي)2119.

متاآيس) وض   جناية  (: أجل) من 

في يلطريق يلعام لعرقلة حركة يملروآ)

ويلعصاان وإهافة موظفين ع وماين)

تقديم) وعدم  بع لهم  قاامهم  أثناء)

رطر) حالة  في  لشخص  يملساعدة 

 -  263  -  311  -  591 طبقا للفصول)

264 - 431)من ق).ج.
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في يلشكل):)قبول يالستئناف.

يلقريآ) تأياد  (: يملوضوع) في 

غرفة) عن  يلصادآ  يملستأفف 

بتاآيخ يملحك ة  بهذه   يلجنايات 

في) (57 آقم) تحت  (2119 يناير) (28

 2118/2619/615 آقم) يمللف 

يملتهم) مؤيرذة  من  (: به) ق�سى  فا ا 

نسب) ما  أجل  من  يلقصري  مح د 

حبسا) سنويت  بأآب   ومعاقبته  إلاه 

بعد) يلسريح  كفالة  ويآجاعه  فافذي،)

تعديله) »م   يلصائر،) يستخالص 

يملحكوم) يلحبساة  يلعقولة  بخفض 

بها علاه إلى سنتين))12))حبسا فافذي))

م  يلصائر ويالجباآ في يألدنى.

وبعقل أمالك يملتهم ولقائها تحت)

يلعقل.

ولإشعاآ يألمالك يملخزفاة ب لخص)
يلحكم.

يلرس اة) يلجريدة  في  ولنشره 
ب سعى من يلناابة يلعامة.

ولتعلاق يلحكم بباب آرر مسكن)
لل تهم.

يلرئيس
)م ثل يلناابة يلعامة

)كاتب يلضبط

17

محك ة يالستئناف بفاس
ملف جنائي):)2121/2641/91

ملخص  يلحكم أو يلقريآ
آقم) (. يلحسايني) (: يلعائلي) يإلسم 

يإلعتقال):).........
يإلسم يلشخ�سي):)فوفل بن يح د.
فوزية بنت مح د يملولود) (: وأمه)

بتاآيخ)2111)بتيسة.

يلساكن):)حي يملسي1ة تيسة تاوفات.
حكم علاه بتاآيخ)2)سبت 10)2121 
بفاس) يلجنايات  غرفة  طرف  من 
بقاصرة) يلتغرير  جري تي  أجل  من 
وهتك عرضها بدون عنف ومعاقبته)
حبسا) ((11( ويحدة) بسنة  ذلك  عن 
يلصائر) وتح اله  يلتنفاذ  موقوف 

ويإلجباآ في يألدنى.
يلرئيس

)م ثل يلناابة يلعامة
)كاتب يلضبط

32 

محك ة يالستئناف بفاس
ملف جنائي):)2121/2613/57

ملخص  يلحكم أو يلقريآ
آقم) ( كري وي) (: يلعائلي) يإلسم 

يإلعتقال):).........
يإلسم يلشخ�سي):)مح د يمين.

يبن):)أح د.

وأمه):)فاط ة بنت مح د).

 2114 أبريل) (25 بتاآيخ) يملولود 

ببوملان.

يلساكن):)حي يلقدس ميسوآ.

حكم علاه بتاآيخ)2)سبت 10)2121 

لألحديث) يلجنايات  من طرف غرفة 

يلتغرير) جريئم  أجل  من  بفاس 

عنف) بدون  عرضها  وهتك  بقاصرة 

ويالبتزيز ويملشاآكة في يلسرقة.

ومعاقبته عن ذلك بسنة ويحدة)

يلصائر) وتح اله  فافذي  حبسا 

وتحديد)) يلقافوني  ولاه  بويسطة 

يإلجباآ في يألدنى.
يلرئيس

)م ثل يلناابة يلعامة

)كاتب يلضبط

33 
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة يلحوض يملائي لسبو

ملخص قريآ

يفتتاح يلبحث يلعلني
وكالة) مدير  أصدآه  قريآ  ب وجب 

ح.ج) آقم  لسبو  يملائي  يلحوض 

أكتولر) (14 بتاآيخ) (2121/5778

يلعقاآ) على  ساجري  يلذي  (2121

يملسمى فدين عين كروش ذي عقد)

ملكاة ض بعدد)51)ص)74)يملتويجد)

سادي) كندآ  يلت1يباة  بالج اعة 

إقلام صفرو،) ديئرة صفرو،) يرااآ،)

إلى) (2121 فوف 10) (2 من تاآيخ) يبتديء)

علني) بحث  (2121 فوف 10) (11 غاية)

بإفجاز) يلت1راص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب يملاء)منه،)من أجل سقي)

لفائدة) هكتاآي  (1,5460 مساحة)

يلساد رشا  مح د يلحامل لبطاقة)

.CB16791(يلتعريف يلوطناة

18

وكالة يلحوض يملائي لسبو

ملخص قريآ

يفتتاح يلبحث يلعلني
وكالة) مدير  أصدآه  قريآ  ب وجب 

ح.ج) آقم  لسبو  يملائي  يلحوض 

2121/5781)بتاآيخ)14)أكتولر)2121 

يملسمى) يلعقاآ  على  ساجري  يلذي 

يملتويجد) (DOMAINE DOUIET

بالج اعة يلت1يباة سب  آوي�سي،)ديئرة)

موالي يعقوب،)إقلام موالي يعقوب،)

إلى) (2121 فوف 10) (2 من تاآيخ) يبتديء)

غاية)11)فوف 10)2121)بحث علني في)

شأن مشروع يلت1راص بإفجاز ثقب)

أغريض) أجل  من  منه،) يملاء) وجلب 

 SOCIETE DES لفائدة) صناعاة 

PRODUITS LAITIERS DOUIET)في)

شخص م ثلها يلقافوني.

19

وكالة يلحوض يملائي لسبو

ملخص قريآ

يفتتاح يلبحث يلعلني
وكالة) ( ب وجب قريآ أصدآه مدير)

ح.ج) آقم  لسبو  يملائي   يلحوض 

 2121/5781)بتاآيخ)14)أكتولر)2121 

يملسمى) يلعقاآ  على  ساجرى  يلذي 

يلعقاآي) يلرسم  موضوع  (1 مشهوآ)

بالج اعة) يملتويجد  (59/5165 آقم)

يلت1يباة آيت نع ان،)ديئرة يلحاجب،)

تاآيخ) من  يبتديء) يلحاجب،)  إقلام 

فوف 10) (11 إلى غاية) (2121 فوف 10) (2

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2121

يلت1راص بإفجاز ثقب وجلب يملاء)منه)

هكتاآيت) (5 أجل سقي مساحة) من 

ح اد،) يلرلاكي  يلساد  لفائدة 

يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 

.CC21432

20

وكالة يلحوض يملائي لسبو

ملخص قريآ

يفتتاح يلبحث يلعلني
وكالة) ( ب وجب قريآ أصدآه مدير)

ح.ج) آقم  لسبو  يملائي   يلحوض 

 2121/5782)بتاآيخ)14)أكتولر)2121 

يملسمى) يلعقاآ  على  ساجرى  يلذي 

قطعة أآضاة فالحاة موضوع يلرسم)

يملتويجد) 19754/ك  آقم) يلعقاآي 

بولادمان،) آيت  يلت1يباة  بالج اعة 

ديئرة عين تاوجديت،)إقلام يلحاجب،)

 2121 فوف 10) (2 تاآيخ) من  يبتديء)

بحث) (2121 فوف 10) (11 غاية) إلى 

يلت1راص) مشروع  شأن  في  علني 

أجل) من  منه  يملاء) وجلب  بئ1  بحفر 

لفائدة) هكتاآيت  (3 مساحة) سقي 

يلحامل لبطاقة) يلساد زرناني بدآ،)

.D656518(يلتعريف يلوطناة

21 

وكالة يلحوض يملائي لسبو

ملخص قريآ
يفتتاح يلبحث يلعلني

وكالة) ( ب وجب قريآ أصدآه مدير)
ح.ج) آقم  لسبو  يملائي   يلحوض 
 2121/5773)بتاآيخ)14)أكتولر)2121 
يلذي ساجرى على يلقطعة يألآضاة)
دويآ) بت1يب  يلحاال  يلكلة  يملس اة 
آقم) إديآية  شهادة  ذيت  يلخرفان 
 2121 سبت 10) (27 بتاآيخ) (4984
يلت1يباة) بالج اعة  يملتويجد 
زومي،) ديئرة  زومي  قاادة  زومي،)
تاآيخ) من  يبتديء) وزين،)  إقلام 
فوف 10) (15 إلى غاية) (2121 فوف 10) (3
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2121
يملاء) وجلب  بئ1  بإفجاز  يلت1راص 
يملنزلي) يالستع ال  أجل  من  منه 
لفائدة يلساد عبد يلحكام يلكتاني،)
يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 

.LC129884
42

وكالة يلحوض يملائي لسبو

ملخص قريآ
يفتتاح يلبحث يلعلني

وكالة) ( ب وجب قريآ أصدآه مدير)
ح.ج) آقم  لسبو  يملائي   يلحوض 
 2121/5785)بتاآيخ)18)أكتولر)2121 
يلذي ساجرى على يلقطعة يألآضاة)
يملس اة دمنة يلديآ ذيت شهادة إديآية)
بتاآيخ) (5145 تتعلق باالستغالل آقم)
27)سبت 10)2121)يملتويجد بالج اعة)
ديئرة) زومي  قاادة  زومي،) يلت1يباة 
من تاآيخ) يبتديء) إقلام وزين،)  زومي،)
فوف 10) (18 إلى غاية) (2121 فوف 10) (8
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2121
يملاء) وجلب  ثقب  بإفجاز  يلت1راص 
يملنزلي) يالستع ال  أجل  من  منه 
يملاشاة لفائدة يلساد توفاق) وإآويء)
يلتعريف) لبطاقة  يلحامل  يظهاوآ،)

.LC148811(يلوطناة
43

وكالة يلحوض يملائي لسبو

ملخص قريآ
يفتتاح يلبحث يلعلني

وكالة) ( ب وجب قريآ أصدآه مدير)
ح.ج) آقم  لسبو  يملائي   يلحوض 
 2121/5783)بتاآيخ)18)أكتولر)2121 
يلج اعي) يلعقاآ  على  ساجرى  يلذي 
يملدعو ضاية عائشة باملكان يملسمى)
ضاية عائشة يلتاب  للج اعة يلساللاة)
يملتويجد) يلعالكشاة  يلحفاآي 
قاادة) يلت1يباة يلقصيباة،) بالج اعة 
إقلام) يلقصيباة،) ديئرة  يلقصيباة 
تاآيخ) من  يبتديء) سلا ان،)  سادي 
فوف 10) (18 إلى غاية) (2121 فوف 10) (8
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2121
يملاء) وجلب  ثقب  بإفجاز  يلت1راص 
1)هكتاآ) منه من أجل سقي مساحة)
يلحامل) لفائدة يلساد جلول لعبق،)

.G91213(لبطاقة يلتعريف يلوطناة
44

وكالة يلحوض يملائي لسبو

ملخص قريآ
يفتتاح يلبحث يلعلني

وكالة) ( ب وجب قريآ أصدآه مدير)
ح.ج) آقم  لسبو  يملائي   يلحوض 
 2121/5789)بتاآيخ)18)أكتولر)2121 
يملسمى) يلعقاآ  على  ساجرى  يلذي 
آقم) يلعقاآي  يلرسم  ذي  يلزموآية 
 368 وشهادة إديآية آقم) (R/11968
يلكائن) (2121 سبت 10) (27 بتاآيخ)
بقبالة مختاآ منطقة ضم يألآي�سي آقم)
1)قسم)3)يملتويجد بالج اعة يلت1يباة)
بهت،) ديئرة  قاادة مختاآ،) يآماالت،)
 إقلام سادي قاسم،)يبتديء)من تاآيخ)
فوف 10) (18 إلى غاية) (2121 فوف 10) (8
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2121
يلت1راص بإفجاز ثقب وجلب يملاء)منه)
من أجل سقي مساحة)3,0187)هكتاآ)
لفائدة يلساد عبد يلسالم لعسي1ي،)
يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 

.A53882
45



22201 الجريدة الرسميةعدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121) 

وكالة يلحوض يملائي لسبو

ملخص قريآ
يفتتاح يلبحث يلعلني

وكالة) ( ب وجب قريآ أصدآه مدير)
ح.ج) آقم  لسبو  يملائي   يلحوض 
 2121/5788)بتاآيخ)18)أكتولر)2121 
يلعقاآ) على  ساجرى  يلذي 
يلرسم) ذي  كصاعات  يملسمى 
يملتويجد) (R/8776 آقم) يلعقاآي 
يملناصرة،) يلت1يباة  بالج اعة 
بن نصوآ،) ديئرة  يملناصرة،) قاادة 
تاآيخ) من  يبتديء) يلقناطرة،)  إقلام 
فوف 10) (18 إلى غاية) (2121 فوف 10) (8
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2121
يملاء) وجلب  ثقب  بإفجاز  يلت1راص 
 0,36 مساحة) سقي  أجل  من  منه 
بوعزة عرولة،) يلساد  لفائدة  هكتاآ 
يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 

.G218171
46

وكالة يلحوض يملائي لسبو

ملخص قريآ
يفتتاح يلبحث يلعلني

وكالة) ( ب وجب قريآ أصدآه مدير)
ح.ج) آقم  لسبو  يملائي   يلحوض 
 2121/5786)بتاآيخ)18)أكتولر)2121 
يملسمى) يلعقاآ  على  ساجرى  يلذي 
يلرسم) ذي  (1 قطعة) س اآة  باآكوآ 
ويلكائن) (31/34867 آقم) يلعقاآي 
زيان) يوالد  فرقة  سفاان  بقبالة 
يملتويجد بالج اعة يلت1يباة بني ويل،)
قاادة عين يلدفالي،)ديئرة تالل يلغرب،)
 إقلام سادي قاسم،)يبتديء)من تاآيخ)
فوف 10) (18 إلى غاية) (2121 فوف 10) (8
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2121
وجلب) أثقاب  (5 بإفجاز) يلت1راص 
مساحة) سقي  أجل  من  منها  يملاء)
 LES ( ( شركة) ( لفائدة) هكتاآ  (111
م ثلة) (DOMAINES DU NORD
يوسف) يلقافوني  م ثلها  شخص  في 
يلتعريف) لبطاقة  يلحامل  يلهالوي،)

.GM15151(يلوطناة
47

وكالة يلحوض يملائي لسبو

ملخص قريآ
يفتتاح يلبحث يلعلني

وكالة) ( ب وجب قريآ أصدآه مدير)
ح.ج) آقم  لسبو  يملائي   يلحوض 
 2121/5787)بتاآيخ)15)أكتولر)2121 
يلقطعة) على  ساجرى  يلذي 
يملس اة) يلبوآية  يلفالحاة  يألآضاة 
يلكائنة) آيسها  حضاية  يلثلث  بالد 
ذيت) يلحريآثة  دويآ  مزيآع  بقرب من 
 27 بتاآيخ) (362 آقم) إديآية  شهادة 
بالج اعة) يملتويجد  (2121 سبت 10)
إقلام) بهت،) ديئرة  يآماالت،) يلت1يباة 
تاآيخ) من  يبتديء) قاسم،)  سادي 
فوف 10) (18 إلى غاية) (2121 فوف 10) (8
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2121
يملاء) وجلب  ثقب  بإفجاز  يلت1راص 
 1,42 مساحة) سقي  أجل  من  منه 
هكتاآ لفائدة يلساد مح د شنتوف،)
يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 

.GN3968
48

وكالة يلحوض يملائي لسبو

ملخص قريآ
يفتتاح يلبحث يلعلني

وكالة) ( ب وجب قريآ أصدآه مدير)
ح.ج) آقم  لسبو  يملائي   يلحوض 
 2121/5766)بتاآيخ)14)أكتولر)2121 
يلج اعي) يلعقاآ  على  ساجرى  يلذي 
يوجاه) يوالد  باملكان  يوجاه  أوالد 
يلتاب  للج اعة يلساللاة يوالد يوجاه)
ذي شهادة يالستغالل آقم)42)بتاآيخ)
29)سبت 10)2121)يملتويجد بالج اعة)
قاادة عامر) يلت1يباة عامر يلش الاة،)
إقلام) يلقصيباة،) ديئرة  يلش الاة،)
تاآيخ) من  يبتديء) سلا ان،)  سادي 
 11 غاية) إلى  (2121 فوف 10) فاتح 
شأن) في  علني  بحث  (2121 فوف 10)
مشروع يلت1راص بإفجاز ثقب وجلب)
 1 أجل سقي مساحة) منه من  يملاء)
هكتاآ لفائدة يلساد مح د لحلاوي،)
يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 

.G141168
49

وكالة يلحوض يملائي لسبو

ملخص قريآ
يفتتاح يلبحث يلعلني

وكالة) ( ب وجب قريآ أصدآه مدير)
ح.ج) آقم  لسبو  يملائي   يلحوض 
 2121/5768)بتاآيخ)14)أكتولر)2121 
يملسمى) يلعقاآ  على  ساجرى  يلذي 
آقم) يلعقاآي  يلرسم  ذي  بالل 
يلكائن بقبالة يوالد يحيى) (R/16155
يلج اعة يلت1يباة ديآ بلعامري،)قاادة)
ديئرة سادي سلا ان،) ديآ بلعامري،)
 إقلام سادي سلا ان،)يبتديء)من تاآيخ)
فوف 10) (15 إلى غاية) (2121 فوف 10) (3
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2121
يملاء) وجلب  ثقب  بإفجاز  يلت1راص 
منه من أجل سقي مساحة)1,9417 
عااش،) يع ر  يلساد  لفائدة  هكتاآ 
يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 

.GA116456
50

وكالة يلحوض يملائي لسبو

ملخص قريآ
يفتتاح يلبحث يلعلني

وكالة) ( ب وجب قريآ أصدآه مدير)
ح.ج) آقم  لسبو  يملائي   يلحوض 
 2121/5771)بتاآيخ)14)أكتولر)2121 
يملدعو) يلعقاآ  على  ساجرى  يلذي 
مو�سى) يوالد  يملسمى  باملكان  وكويك 
يوالد) يلساللاة  للج اعة  يلتاب  
شهادة) ذي  يملجادبة  فرقة  مو�سى 
 29 بتاآيخ) (36 آقم) يالستغالل 
بالج اعة) يملتويجد  (2121 سبت 10)
يمللحقة) يلطابي،) سادي  يلت1يباة 
يلطابي،) سادي  باشوية  (1 يإلديآية)
تاآيخ) من  يبتديء) يلقناطرة،)  إقلام 
فوف 10) (15 إلى غاية) (2121 فوف 10) (3
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2121
يملاء) وجلب  ثقب  بإفجاز  يلت1راص 
3)هكتاآ) منه من أجل سقي مساحة)
فجا و،) مح د  يلساد  لفائدة 
يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 

.G213911
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وكالة يلحوض يملائي لسبو

ملخص قريآ
يفتتاح يلبحث يلعلني

وكالة) ( ب وجب قريآ أصدآه مدير)
ح.ج) آقم  لسبو  يملائي   يلحوض 
 2121/5772)بتاآيخ)14)أكتولر)2121 
يلعقاآيت) على  ساجرى  يلذي 
آقم) يلعقاآي  بالرسم  يلج اعاة 
 29 يإلديآي) يلتحديد  (31/37766
دويآ) مزيآع  يملسمى  باملكان  سابقا 
شويهد) ذيت  تيهلي  جالل  يوالد 
و121  (119 (،118 آقم) يالستغالل 
يملتويجد) (2121 يغسطس) (11 بتاآيخ)
بالج اعة يلت1يباة بي1 يلطالب،)قاادة)
إقلام) يلشريآدة،) ديئرة  يلطالب،) بي1 
تاآيخ) من  يبتديء) قاسم،)  سادي 
 15 غاية) إلى  (2121 فوف 10) (3
شأن) في  علني  بحث  (2121 فوف 10)
ثقبين) بإفجاز  يلت1راص  مشروع 
سقي) أجل  من  منه ا،) يملاء) وجلب 
لفائدة) هكتاآ  (16,0736 مساحة)
يللطاف،) عبد  يضرفات  يلساد 
يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 

.GK29118
52

وكالة يلحوض يملائي لسبو

ملخص قريآ
يفتتاح يلبحث يلعلني

وكالة) ( ب وجب قريآ أصدآه مدير)
ح.ج) آقم  لسبو  يملائي   يلحوض 
 2121/5747)بتاآيخ)12)أكتولر)2121 
يلقطعة) على  ساجرى  يلذي 
يالصالح) بتعاوفاة  (15 آقم) يلفالحاة 
شهادة) ذيت  يلزويناة  يلزآيعي 
يلفالحي) لالستث اآ  يلجهوي  يملكتب 
 2121 يوفاو) (24 بتاآيخ) (394 آقم)
بن) يوالد  يلت1يباة  يلج اعة  يملتويجد 
ح ادي،) بن  أوالد  قاادة  ح ادي،)
إقلام) سلا ان،) سادي  ديئرة 
تاآيخ) من  يبتديء) سلا ان،)  سادي 
فوف 10) (12 إلى غاية) (2121 فوف 10) (2
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2121
يملاء) وجلب  ثقب  بإفجاز  يلت1راص 
منه من أجل سقي مساحة)10,0048 
حسن،) يبيى  يلساد  لفائدة  هكتاآ 
يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 

.G187322
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عدد)5689 - 4)آلا  يبرر)1443 )11)فوف 10)2121)الجريدة الرسمية   22202

وكالة يلحوض يملائي لسبو

ملخص قريآ
يفتتاح يلبحث يلعلني

وكالة) ( ب وجب قريآ أصدآه مدير)
ح.ج) آقم  لسبو  يملائي   يلحوض 
 2121/5779)بتاآيخ)14)أكتولر)2121 
يملسمى) يلعقاآ  على  ساجرى  يلذي 
آقم) يلعقاآي  يلرسم  ذي  يلرلاالت 
 315 وشهادة إديآية آقم) (R/24387
يملتويجد) (2121 سبت 10) (28 بتاآيخ)
بالج اعة يلت1يباة يلخنيشات،)قاادة)
إقلام) وآغة،) ديئرة  يلخنيشات،)
تاآيخ) من  يبتديء) قاسم،)  سادي 
فوف 10) (15 إلى غاية) (2121 فوف 10) (3
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2121
يملاء) وجلب  ثقب  بإفجاز  يلت1راص 
3)هكتاآ) منه من أجل سقي مساحة)
لفائدة يلساد يح د شفاق جباآي،)
يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 

.G121217
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وكالة يلحوض يملائي لسبو

ملخص قريآ
يفتتاح يلبحث يلعلني

وكالة) ( ب وجب قريآ أصدآه مدير)
ح.ج) آقم  لسبو  يملائي   يلحوض 
2121/5777)بتاآيخ)14)أكتولر2121 

يلج اعي) يلعقاآ  على  ساجرى  يلذي 
يملدعو بالد دفدون باملكان يملسمى يوالد)
يلساللاة) للج اعة  يلتاب   يلطالب 
ذي) يلفريحنة  فرقة  يلطالب  يوالد 
 28 بتاآيخ) (33 آقم) إديآية  شهادة 
بالج اعة) يملتويجد  (2121 سبت 10)
يمللحقة) يلطابي،) سادي  يلت1يباة 
يلطابي،) سادي  باشوية  (2 يإلديآية)
تاآيخ) من  يبتديء) يلقناطرة،)  إقلام 
فوف 10) (15 إلى غاية) (2121 فوف 10) (3
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2121
يملاء) وجلب  ثقب  بإفجاز  يلت1راص 
منه من أجل سقي مساحة)0,6109 
هكتاآ لفائدة يلساد فرحون فريحنة،)
يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 

.G234721
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وكالة يلحوض يملائي لسبو

ملخص قريآ
يفتتاح يلبحث يلعلني

وكالة) ( ب وجب قريآ أصدآه مدير)
ح.ج) آقم  لسبو  يملائي   يلحوض 
 2121/5775)بتاآيخ)14)أكتولر)2121 
يلذي ساجرى على يلقطعة يلفالحاة)
يلكائنة) يلغرقة  يلشعبة  يملس اة 
ب زيآع يلصخرة ذيت عقد با  بتاآيخ)

16)أبريل)2112)وعقد كريء)

بالج اعة) (2121 سبت 10) (21 بتاآيخ)
يلت1يباة بني كلة،)قاادة بني كلة ديئرة)
من تاآيخ) يبتديء) إقلام وزين،)  وزين،)
فوف 10) (15 إلى غاية) (2121 فوف 10) (3
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2121
يملاء) وجلب  بئ1  بإفجاز  يلت1راص 
3)هكتاآ) منه من أجل سقي مساحة)
يمانة،) يلزلاطي  يلسادة  لفائدة 
يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحامل 

.D121882
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وكالة يلحوض يملائي لسبو

ملخص قريآ
يفتتاح يلبحث يلعلني

وكالة) ( ب وجب قريآ أصدآه مدير)
ح.ج) آقم  لسبو  يملائي   يلحوض 
 2121/5767)بتاآيخ)13)أكتولر)2121 
يملسمى) يلعقاآ  على  ساجرى  يلذي 
آقم) يلعقاآي  يلرسم  ذي  بنع ر 
بالج اعة) يملتويجد  (،13/9314
يمللحقة) يلقناطرة،) يلت1يباة 
يوجاه،) يوالد  ديئرة  (13 يإلديآية)
تاآيخ) من  يبتديء) يلقناطرة،)  إقلام 
 11 غاية) إلى  (2121 فوف 10) فاتح 
شأن) في  علني  بحث  (2121 فوف 10)
مشروع يلت1راص بإفجاز ثقب وجلب)
حديقة) سقي  أجل  من  منه  يملاء)

يملنزل مساحتها)0,0050)هكتاآ وملء)

يلسادة فوآي مح د) لفائدة  يملسبح 

هريدة،) ويلسعدية  يلحسومي  علي 

يلوطناة) يلتعريف  لبطاقة  يلحاملين 

.G219158(و(G116111E
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وكالة يلحوض يملائي لسبو

ملخص قريآ

يفتتاح يلبحث يلعلني
وكالة) ( ب وجب قريآ أصدآه مدير)

ح.ج) آقم  لسبو  يملائي   يلحوض 

 2121/5774)بتاآيخ)14)أكتولر)2121 

يلذي ساجرى على يلقطعة يألآضاة)

باملكان يملسمى عين يلشعرة بت1يب دويآ)

يلشعرة بني ع رين ذيت شهادة إديآية)

بتاآيخ) (4981 تتعلق باالستغالل آقم)

21)سبت 10)2121)يملتويجد بالج اعة)

ديئرة) زومي،) قاادة  زومي،) يلت1يباة 

من تاآيخ) يبتديء) إقلام وزين،)  زومي،)

فوف 10) (15 إلى غاية) (2121 فوف 10) (3

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2121

يلت1راص بإفجاز ثقب وجلب يملاء)منه)

لفائدة) ( يملنزلي) يالستع ال  أجل  من 

يلساد يح د يزعاكر،)يلحامل لبطاقة)

.A263178(يلتعريف يلوطناة
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جامعة الحسن األول بسطات

قرار من قرارات مجلس الجامعة

دورة 16 سبتمبر 2021

قرار رقم ق 2021/68

صادق املجلس على الوضعية املحاسبية  املبسطة السنوية للجامعة برسم سنة  2020
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استدراك تعديلي خاص بالبقعة رقم 2 
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