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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم شملعلنون في ميدشن شإلشه ر شلق نوني إثب ت هويتهم وشلسلط ت شملسندة إليهم.
وال تتحمل شإلدشرة أية مسؤولية فيم  يتعلق بمضمون شإلعالن ت.

 I.  -  إعالنات قانونية

 INSTITUTION RIHAB

ASSAADA PRIVE

SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 10.000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL : SECTEUR 8 RUE

1 N°15 B.M.O MEKNES

 REGISTRE DU COMMERCE

N°25737 MEKNES

شختتم م شلتصفية شلنه ئية للشركة
1و  بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

لشركة   شرك ء  قرر   (0(1 ديسمبر 

شلخ صة  شلسع دة  رح ب  مؤسسة 

ذشت شملسؤولية شملحدوة شلك ئن مقره  

زنقة   8 سكتور  بمكن س  شإلجتم عي 

15 بورج موال4 عمر م  يلي :

شلنه ئي  شلحس ب  على  شملص دق 

للتصفية.

على  للمصفية  شإلبرشء  منح 

تسييره .

شلنه ئي  شلختم  على  شملص دقة 

للتصفية.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلضبط للمحكمة شلتج رية بمكن س 

رقم  تحت   (0(( أبريل   1( بت ريخ 

.((61
للخالصة وشلبي ن

شملصفية

1 P

TAYMAA IMMOBILIERE

تيم ء للعق ر

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   (0

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

محدودة ب ملميزشت شلت لية :

تسمية شلشركة : تيم ء للعق ر.

رأسم   شلشركة : 100000 درهم.

شلشكل شلق نوني للشركة : شركة 

بمس هم  محدودة  مسؤولية  ذشت 

وحيد.

شملقر شإلجتم عي : عم رة 0و شلشقة 

8 زنقة موال4 شحمد شلوكيلي حس ن 

شلرب ط.

شلغرض شلتج ر4 : 

شإلنع ش شلعق ر4.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة 99 سنة.

 : شلشركة  رأسم    مبلغ 

100000دهم مقسم ك لت لي :

 1000 درشوشت  شيم ن  شلسيدة 

حصة.

شيم ن  شلسيدة   : شلشركة  مسيرة 

درشوشت.

رقم شلسجل شلتج ر4 : 59)159.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بتم رة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 59)159.

2 P

AFRI CONSULT

VOTRE PARTENAIRE CONSEIL

 ALTERNATIVE

 INVESTMENTS IN SHARES

& ASSETS FUND

شركة شألسهم شملبسطة 

شركة هولدينغ أوفشور

رأسم له : 50.000.00 دوالر أمريكي

مقر شلشركة : عند نورشتكو 

NORATCO ش.م.م محج ولي شلعهد 

رقم 1و طنجة

س.ت طنجة رقم 551.)7

ع م  جمع  قرشرشت  بموجب 

 ،(0(0 م رس  1و  مختلط مؤرخ في 

ق نون   محضره  تسجيل  تم  وشلذ4 

ق م شملس همون ب إلشه د على تغيير 

أ4 شلسيدة  شملمثل شملستمر للرئيس، 

 SOUAD LAHLOU لحلو  سع د 

ط ون  كرين  بك زش  موطنه   شلك ئن 

)19، شملدينة شلخضرشء بسكورة  فيال 

شلدشرشلبيض ء شملغرب.

تم إنج ز شإليدشع شلق نوني ملحضر 

شلضبط  بكت بة  شإلجتم ع  هذش 

في بطنجة  شلتج رية   ب ملحكمة 

 1و م رس ))0) تحت عدد 69))5).

عن إعالن

شملمثل شلق نوني

3 P

AFRI CONSULT

VOTRE PARTENAIRE CONSEIL

 MERGER AND

ACQUISITION CONSEILS
S.A.R.L A.U

شركة محدودة شملسؤولية ذشت 

شريك وحيد

رأسم له  : 100.000 درهم

أومني ديور 11 ش رع أنزرشن رقم 

95) شلط بق شلرشبع شلشقة رقم 8 حي 

شملع ريف شلدشرشلبيض ء

مقيدة ب لسجل شلتج ر4 

ب لدشرشلبيض ء تحت رقم 109))1

إعالن ق نوني
م رس   (1 بموجب قرشر مؤرخ في 

ق م شلشريك شلوحيد بقبو    ،(0(0

 EL شلوشصيف  مصطفى  شلسيد 

MUSTAFA AL WASIF،مغربي 

شلجنسية شملولود في  18 يونيو 1986 

بت رودشنت، شلح مل لبط قة شلتعريف 

وشلس كن   JC(10699 رقم  شلوطنية 

بإق مة ب ب شلبيض ء شلشطر 1 عم رة 

بوسكورة/شلنوشصر   (0 رقم   58

جديد  شريك  بصفة  شلدشرشلبيض ء 

شلت بعة  حصصه  مجموع  له  وفوت 

)100 حصة ت بعة للشركة)  للشركة 

بثمن كلي قدره م ئة ألف درهم.

في نفس هذش شلت ريخ ق م شلشريك 

شستق لة  بإثب ت  شلجديد  شلوحيد 

وبتعيين  وك لته،  من  شلقديم  شملسير 

محدودة  غير  ملدة  منه  وبدال  عوض  

شملش ر  شلوصيف  شملصطفى  شلسيد 

إليه أعاله.
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من   7 شلبند  بتحيين  ق م  كم  
شلنظ م  وشعتم د  شألس �سي  شلنظ م 

شألس �سي شملحين.
شلعقود  تم تسجيل مجموع هذه 

ب لدشرشلبيض ء في )) م رس ))0).
لهذه  شلق نوني  شإليدشع  إنج ز  تم 
بمحكمة  شلضبط  بكت بة  شلعقود 
 (0(( أبريل   ( بت ريخ  شلدشرشلبيض ء 
وتغيير شلسجل  و81977  تحت عدد 

شلتج ر4 في نفس شليوم. 
عن إعالن

شملسير

4 P

AFRI CONSULT

VOTRE PARTENAIRE CONSEIL

KNAUF MAROC
S.A.R.L

D’ASSOCIE UNIQUE
شركة محدودة شملسؤولية ذشت 

شريك وحيد
رأسم له  : 60.889.000 درهم

مقر شلشركة : ش رع شلزرقطوني رقم 
19) إق مة شلبردعي شلط بق شألو  
شلشقة رقم1 0100) شلدشرشلبيض ء

مقيدة ب لسجل شلتج ر4 
ب لدشرشلبيض ء تحت رقم و01)19

إعالن ق نوني
في مؤرخ  قرشر   بموجب 
شلشريك  ق م   ،(0(0 م رس   (1  
في  جديد  كشريك  بتعيين  شلوحيد 
سب ستي ن  شلسيد  عوض  شلتسيير 
 BEBASTIEN CORNU كورنو 
أبريل  و  من  شبتدشء  مستقيل 
عشرة  شلث نية  شلس عة  على   (0((
دونط س  ديمتريوس  شلسيد  ليال، 
إغريقي   DIMITRIOS DONTAS
في  شإلغريق  بأثين   شملولود  شلجنسية 
لجوشز  شلح مل  و196،  م رس   (8
)0887)وAT وشلس كن  شلسفر رقم   
ستريت   سيديروك سترو   7 برقم 
 GR1676و أثين   ترشكوم كيدون  
شإلغريق شبتدشء من ) أبريل ))0) على 
شلس عة شلث نية عشرة ليال وملدة غير 

محدودة.

لهذه  شلق نوني  شإليدشع  إنج ز  تم 

بمحكمة  شلضبط  بكت بة  شلعقود 

 (0(( م رس   (8 بت رخ  شلدشرشلبيض ء 

وتغيير شلسجل  1وو819  تحت عدد 

شلتج ر4 في نفس شليوم.
عن إعالن

شإلدشرة شملسيرة

5 P

شركة إيلف
ILEF BUREAUTIQUE

AU SERVICE DE L’EXCELLENCE

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

رأسم له  : 1.100.000.00 درهم

مقره  شإلجتم عي ب لرب ط : 11 ش رع 

عبد شملومن 

ذشت شلسجل شلتحليلي : 5959)

وشلسجل شلترتيبي : )و5

تفويت بدون عوض )هبة) 
لحصص شرك ء

لشرك ء  عرفي  عقد  بمقت�سى 

I.L.E.F شركة ذشت شملسؤولية  شركة 

شملحدودة تقرر م  يلي :

شملحرر  شلعرفي  شلعقد  على  بن ءش 

تقرر تفويت   ،(0(( فبرشير   ( بت ريخ 

لحصص شرك ء  )هبة)  بدون عوض 

محمد  شلسيد  يمتلكه   شلتي  شلشركة 

شلتعريف  لبط قة  ح مل  عرشقي 

.A6شلوطنية رقم 051)و

ح ملة  عرشقي  أمينة  شلسيدة 

رقم  شلوطنية  شلتعريف  لبط قة 

.A75(689

شلسيدة نزهة عرشقي ح ملة لبط قة 

.A608شلتعريف شلوطنية رقم 90و

ح ملة  عرشقي  سلمى  وشلسيدة 

رقم  شلوطنية  شلتعريف  لبط قة 

8800 حصة  8660وA6 وشملتمثلة في 

أرب ع  ثالت  تكون  وشلتي  إجتم عية 

مقره    I.L.E.F شركة  رأسم    من 

عبد  ش رع   11 ب لرب ط  شإلجتم عي 

شملومن لف ئدة وشلدتهم شلسيدة ليلى 

شلتعريف  لبط قة  ح ملة  ميكو، 

.A(8600 شلوطنية رقم

تغيير في ملكية رأسم   شإلجتم عي 

في  محدد  هو  وشلذ4  للشركة، 

إلى  مقسمة  درهم   1.100.000.00

قيمة  من  إجتم عية  حصة   11000

 1 درهم للحصة مرقمة من   100.00

إلى 11000 لف ئدة شلسيدة ليلى ميكو.

شلسيد  شملسير  وتعيين  إستق لة 

محمد عرشقي ح مل لبط قة شلتعريف 

سيظل   A6051)و رقم  شلوطنية 

شركة   I.L.E.F شملسير شلوحيد لشركة 

غير  ملدة  شملحدودة  شملسؤولية  ذشت 

محددة.

للشركة  شألس �سي  شلنظ م  تحيين 

شلشريك شلوحيد قرر تحيين شلنظ م 

شالس �سي للشركة تبع  ملجموعة من 

شلتغييرشت شلتي طرأت على شلشركة.

تم لدى كت بة   : شإليدشع شلق نوني 

ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

رقم  تحت   (0(( م رس   (9 بت ريخ 

10و).
ملخص قصد شلنشر وشلبي ن

شركة I.L.E.F  شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

6 P

STE. CHIBI FUN
ش.م.م

حي شملغرب شلعربي رقم 6)و شلط بق 

شألو  تم رة

حل شلشركة
بتم رة  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

شلع م  للجمع   (0(( م رس   ( بت ريخ 

 CHIBI FUN لشركة  شلع د4  شلغير 

درهم   100.000 رأسم له   ش.م.م 

مقره  شإلجتم عي حي شملغرب شلعربي 

تم  تم رة  شألو   شلط بق  6)و  رقم 

شإلقرشر على م  يلي :

حل نه ئي للشركة.

مكتب  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

رقم  تحت   (0(( أبريل   11 بت ريخ 

681و)1.

7 P

ANAVA
SARL AU

شستثن ئي  ع م  جمع  بمقت�سى 

قرر   (0(( أبريل   15 حرر في شلرب ط 

 ANAVA للشركة  شلوحيد  شلشريك 

ش.م.م ذشت شلشريك شلوحيد م  يلي :

طرف  من  حصة   1000 تفويت 

شلسيدة ع ئشة أزهرة إلى شلسيد جه د 

وشكريم.

شستق لة شلسيدة ع ئشة أزهرة من 

منصبه  كمسيرة للشركة.

تعيين شلسيد جه د وشكريم كمسير 

وحيد للشركة.
7.6 و1 من شلق نون  تعديل شملوشد 

شألس �سي للشركة.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

أبريل   15 بت ريخ  875و)1  تحت 

. (0((

8 P

MHM AUDIT

SARL AU

 LOT KASBAH APPT N°8 MOHAMED V

TEMARA

ICE : 002340542000090

WWW.MHMAUDIT.MA

TAZKIA FINANCIAL AND

CHARIA CONSULTANCY
شركة محدودة شملسؤولية

شملقر شإلجتم عي :شلط بق شألو  

شلشقة رقم 5 عم رة )9 ش رع ن بولي 

حي شملحيط 5 عم رة 57 قطعة برج 

حسن حي شالنبع ث تم رة

شلسجل شلتج ر4 رقم 5)6))1

شلجمع  من  قرشر  صدور  عقب 

شلع م شإلستثن ئي بت ريخ ف تح أكتوبر 

1)0) تقرر نقل مقر شلشركة.

شلس بق  شإلجتم عي  شملقر  من 

عم رة   5 رقم  شلشقة  شألو   شلط بق 

حي  ن بولي  ش رع   9( عم رة   5 رقم 

شإلجتم عي  شملقر  إلى  شلرب ط  شملحيط 

شلجديد 5 عم رة 57 تجزئة صومعة 

حس ن حي شإلنبع ث تم رة.
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تم شلتحديث شملرتبط  وبن ء عليه، 

شلبند  بخصوص  شألس �سي  ب لق نون 
رقم ).

في  شلق نوني  شإليدشع  إجرشء  تم 

و)  شملحكمة شلتج رية ب لرب ط بت ريخ 

م رس ))0) تحت رقم )))و)1.

9 P

 »ISSNI  NOUARGH“
SARL A AU

إعالن عن ح  شركة
ع م  جمع  إنعق د  بمقت�سى 
إستثن ئي بت ریخ 16 سبتمبر1)0) قرر 

 NOUARGH شلشریك شلوحید لشركة 

ISSNI ذشتمسؤولیة محدودة وشریك 

وحید وشلتي مقرھ  شإلجتم عي ھو تم رة 
66 ری ض شوالد مط ع  1 رقم  سكتور 

م  یلي:

تصفیة مسبقة لشركة وتشطیب 

وذلك  شلتج ر4  شلنش ط  من  علیه  

 (0(1 سبتمبر   16 ت ریخ  من  إبتدشء 
بودغ رن  شلحسین  شلسید  تسمیة 

 NOUARGH ISSNI كمصفي لشركة 

ذشت مسؤولیة محدودة وشریك وحید.
مقر شلتصفیة : تم رة سكتور 1 رقم 

66 ری ض شوالد مط ع. 

تسجیله  تم  شلق نوني:  شإلیدشع 

شلمحكمة  لدى  شلتج ر4  ب لسج  

شلتج ریة ب لرب ط تحت عدد )))118 

بت ریخ )1 أكتوبر1)0).

10 P

LA ROCHE BARYALA
تعديل

 11 بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

م رس ))0) شملسجل 15 م رس ))0) 

شإلستثن ئي  شلع م  شلجمع  عقد  تم 

 LA ROCHE BARYALA لشركة 

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد.

مقره  شإلجتم عي محل رقم 161، 

مكن س  وال   شيت  مرج ن  تجزئة 

شلشرك ء  بين  شملص دقة  تمت  حيث 

وتغيير م  يلي :

شلسيد  من  حصة   1000 بيع 

شلسيد  لف ئدة  بريلة  شله شمي 

مصطفى شلحيوني.

شلسيد  شلس بق  شملسير  شستق لة 

شله شمي بريلة وتعيين شملسير شلجديد 

شلسيد مصطفى شلحيوني.

بكت بة   : شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلضبط ب ملحكمة شلتج رية بمكن س 

وشملسجل   (0(( أبريل  و1  بت ريخ 

شلرقم  تحت  شلتج ر4  ب لسجل 

.5(651
بمث بة بي ن مقتطف

11 P

ZETTA YOU
تأسيس

 16 بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

م رس ))0) شملسجل بت ريخ 17م رس 

ذشت  شركة  تأسيس  تم   (0((

شلشريك  ذشت  شملحدودة  شملسؤولية 

شلوحيد بمكن س ذشت شملميزشت شآلتية: 

 ZETTA  : شلجم عية  شلتسمية 

.YOU

ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

شلشريك  ذشت  شملحدودة  شملسؤولية 

شلوحيد.

شلهدف شإلجتم عي : 

أعم   بن ء مخلتفة.

عمر  شيت  دوشر   : شإلجتم عي  شملقر 

ت وجط ت  عين  بطيط  وال   شيت 

مكن س.

 100.000  : شإلجتم عي  شلرأسم   

درهم.

من ت ريخ  سنة شبتدشء   99  : شملدة 

شلترقيم ب لسجل شلتج ر4 للشرك ت.

من  شلشركة  تسيير  يتم  شلتسيير: 

طرف شلسيد محمد حموية كمسير.

سيتم شإليدشع شلق نوني : ب ملحكمة 

شلتج رية بمكن س ومسجل في شلسجل 

شلتج ر4 تحت رقم 55967.
بمث بة بي ن مقتطف

12 P

HIBMAG SERVICES
تأسيس

بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

بت ريخ شملسجل   (0(( م رس   17   

تم تأسيس شركة   (0(( م رس   ((  

ذشت  شملحدودة  شملسؤولية  ذشت 

ذشت  بمكن س  شلوحيد  شلشريك 

شملميزشت شآلتية: 

 HIBMAG  : شلجم عية  شلتسمية 

.SERVICES

ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

شلشريك  ذشت  شملحدودة  شملسؤولية 

شلوحيد.

شلهدف شإلجتم عي : 

تحويل شألموش .

شلحي  محل   : شإلجتم عي  شملقر 
شلبس تين    166 رقم   ( شلعسكر4 

مكن س.

  100.000  : شإلجتم عي  شلرأسم   

درهم.

من ت ريخ  سنة شبتدشء   99  : شملدة 

شلترقيم ب لسجل شلتج ر4 للشرك ت.

من  شلشركة  تسيير  يتم  شلتسيير: 

طرف شلسيدة ف طمة مكرني كمسيرة 

وحيدة.

سيتم شإليدشع شلق نوني : ب ملحكمة 

شلتج رية بمكن س ومسجل في شلسجل 

شلتج ر4 تحت رقم 55915.
بمث بة بي ن مقتطف

13 P

MIDNIGHT CORNER
SARL

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
رأسم له  : 100000.00 درهم

شملقر شإلجتم عي : 57) ش رع موال4 

علي شلشريف تم رة

تأسيس
بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  وضع  تم   (0(( م رس   ((

شملسؤولية  ذشت  للشركة  شألس �سي 

شملحدودة وشلتي تتميز بم  يلي :

شركة ميدن ت مورنر   : شلتسمية 

ذشت شملسؤولية شملحدودة.

شلهدف : مستغل ملقهى.

شملدة : حددت في 99 سنة شنطالق  

شلسجل  في  شلتسجيل  ت ريخ  من 

شلتج ر4.

ش رع   (57  : شإلجتم عي  شملقر 

موال4 علي شلشريف تم رة.

في  حدد   : شإلجتم عي  شلرأسم   

درهم مقسمة إلى   100000.00 مبلغ 

 100 بثمن  إجتم عية  حصة   1000

درشهم في حوزة.

)وو  كوي�سي  بوشعيب  شلسيد 

حصة.

ووو  كوي�سي  شلعزيز  عبد  شلسيد 

حصة.

شلسيد سعيد كوي�سي ووو حصة.

من  تبدئ   : شإلجتم عية  شلسنة 

كل  من  ديسمبر  1و  إلى  ين ير  ف تح 

سنة.

: تسير شلشركة من طرف  شلتسيير 

غير  ملدة  كوي�سي  بوشعيب  شلسيد 

محدودة.

شلربح  من   %  5 يقتطع   : شلربح 

شلص في في كل سنة من أجل تكوين 

شإلحتي ط شلق نوني.

ب ملحكمة   : شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل  و1  في   بتم رة  شإلبتدشئية 

رقم  تحت  شلتج ر4  ب لسجل   (0((

7)60و1.

14 P

 STE MAJI.WAYA
 S.A.R.L/AU

رأس شمل   :  000.00 10 درهم

شملقر شالجتم عي : رقم 7و ش رع 

سوس حي شليوسفية شفرشك  تزنيت

تأسيس شركة  ذشت مسؤولية 
محدودة  ذشت شريك وشحد 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ  بت ريخ 

06 شبريل ))0) مسجل بمدينة تزنيت 

تم تأسيس شلشركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة ذشت شريك وشحد  محددة 

شلعن صر كم  يلي :

 STE MAJI.WAYA  : شلتسمية 

   S.A.R.L/AU
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ش رع  7و  رقم   : شالجتم عي  شملقر 

سوس حي شليوسفية شفرشك  تزنيت.

شلغرض:

تنظيف وشجه ت شملحالت شلتج رية 

وشلشقق.

من ت ريخ  99 سنة شبتدشء    : شملدة 

تأسيسه .

 شملسير:  شلسيد محمد م جيد .
درهم   10  000.00   : شمل    رأس 

مقسم إلى 100 حصة بم  قدره 100 

درهم لكل حصة موزعة كم  يلي:

100 حصة للسيد محمد م جيد. 

من  شمل لية  أو  شالجتم عية  شلسنة 

ف تح ين ير إلى 1و ديسمبر.
رقم شلسجل شلتج ر4: 5161 .

لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شملحكمة شالبتدشئية لتزنيت تحت رقم 

2022/126 بت ريخ و1 شبريل ))0)     .

15 P

STE EDUSAG
شلع مة  شلجمعية  مدشولة  حسب 

أبريل   1( بت ريخ  شملنعقدة  شلط رئ 

STE EDUSAGن تم شالتف ق  لشركة 

على م  يلي :

شلجمعية  مدشولة  حسب 

  1( بت ريخ  شملنعقدة  شلط رئ  شلع مة 

  Ste EDUSAG لشركة  أبريل))0)  

تم شالتف ق على م  يلي:

تحويل شلحصة شالجتم عية للسيد 

حصة   666 خ لد نبيل شلتي تقدر ب 

بتمن 100 درهم للحصة. م  مجموعه 

66600.00 درهم ك لت لي :

ووو حصة لف ئدة شلسيد شلحسين 

شلحميد بتمن 100 درهم لكل حصة

  ووو حصة لف ئدة شلسيد رشيد 

بركي بتمن 100 درهم لكل حصة
 100.000.00 رأس شمل   شلشركة: 

1000 حصة بقيمة  درهم مقسم إلى 

100 درهم لكل حصة.

شلسيد   : وزعت على شلنحو شلت لي 

شلسيد   . حصة  )وو  نبيل  خ لد 

شلحسين شلحميد ووو حصة و شلسيد 
رشيد بركي ووو حصة.

شستق لة شملسير شلس بق شلسيد   -  

يوسف  شلسيد  وتعيين  نبيل  خ لد 

شكريشض مسير- أجير

 - تفويض حق شالمض ء وشلتوقيع 

علي جميع شلوث ئق شلخ صة ب لشركة  

شلى شلسيدشن شلحسين شلحميد و رشيد 

كذلك  بركي)توقيع مشترك) كشرك ء, 

تمثيل شلشركة أم م جميع شملؤسس ت 

شإلدشرية شلخ صة ,شلع مة و شلبنكية.  

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  أنجز 

شالبتدشئية  شملحكمة  لدى  شلضبط 

بت رودشنت .

بت ريخ )1 أبريل ))0)، تحت رقم 

.1(8

16 P

 STE ALK TRAVAUX
شركــــة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

بمسـ هـم وشحــد

تأسيــس شركــــة

تـبع  للعقـد شلعرفـي بـت ريخ 6 أبريل 

شلـشـركة  قـوشنـيــن  وضــع  تـــم   ،(0((

ذشت شملميزشت شلـت ليـة : 

.ALK TRAVAUX  : شلتسميـــة

ذشت  شركة   : شلشكل شلق نوني  

شملسؤولية شملحدودة بمس هم وشحد.

شلعمليـ ت  مختلـف    : شملوضـــوع  

وشالنعـ ش  شإلسك ن  بتطوير  شملتعلقة 

شلعقـ ر4؛

تطوير وتجهـيـز شلتجـزئـ ت ؛

شلحضرية  شألرش�سي  جميع  حي زة 

وشلقـرويـة وشستغالله  بجميع أشك له ؛

وإدشرة وتشغيل أ4 عقـ رشت  شرشء 

مبنيـة؛

وشلبيع أل4  شلبن ء  جميع عملي ت 

عق ر؛

شلعـ ريـة شألرش�سي  جميع   شرشء 

 أو شملبنية ، وأ4 تجزئة أو تشييد أل4 
شلتج ر4 شلسكنـي  لالستخدشم   مبنى 

 أو شملنهي أو شإلدشر4؛ إلخ .. ... 

شلسعـ دة  حـي   : شملقـر شلرئـيسـي 

و)  شـ رع مكـة عمـ رة شلـدشيـرة رقـم 

شلعيـون.

مبلغ   في  حدد   : شلرأسم   

 1.000 درهم مقسمة إلى    100.000

ويملكهـ   درهـم   100 فئة  من  حصة 

بـ لكـ مـل شلسيـد علـي شلخـ نـوش.

شلسيـد  طــرف  من  تـسـير   : شإلدشرة 

علـي شلخـ نـوش.

بكت بة  تم   :  شإليدشع شلق نوني 

شالبتـدشئـية  ب ملحكمة  شلضبط 

تحت    (0((.0(.1( ب لعيون بتـ ريـخ 
ب لسجل  تسجيله   وتـم  رقم1)10، 

شلتحليلي عدد  شلرقم  شلتج ر4 تحت 

و116).

17 P

STE ARIVAL TRAVAUX
شركــــة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

بمسـ هـم وشحــد

بـت ريخ شلعرفـي  للعقـد   تـبع  

تـــم وضــع قـوشنـيــن   ،(0((  0و م رس 

شلـشـركة ذشت شملميزشت شلـت ليـة :

. ARIVAL TRAVAUX  : شلتسميـــة

ذشت  شركة   : شلشكل شلق نوني  

شملسؤولية شملحدودة بمس هم وشحد.

شملوضـــوع  : أشغـ   شلبن ء شلع مة ، 

شألعم   شملتنوعة ، شألعم   شإلنش ئية 

وأعم   جميع شملهن ، أعم   شلهندسة 

شملدنية؛

وشلصرف  شلع مة  شلحفر  أعم     
شلطرق  وأعم    وشلتنمية  شلصحي 

وشلطرق وشلشبك ت شملختلفة؛

 أعم   تشييد شألعم   شلفنيــة؛ 

حفر وتطوير وتجهيز شآلب ر ونق ط 

شمليـ ه؛ 

تصميـم وبن ء شبك ت مي ه شلشرب 

شلرسم  شله تف،  وشبك ت  وشلكهرب ء 

،شألطر  شلبن ء   ، شلسب كة،شللح م 

شملعدنية ، وأعم   شأللوشح شملعدنية ، 

وشلنج رة شملعدنية ، ونج رة شألملنيوم، 

وشلنج رة شلفوالذية شملق ومة للصدأ ، 

PVC؛  م دة  من  شملصنوعة  وشلنج رة 

إلخ….. ؛

: تجـزئـة شلـوكـ لـة  شملقـر شلرئـيسـي 
01، بلـوك ف ، رقـم )5و ، شلعيـون.

مبلغ   في  حدد   : شلرأسم   

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

ويملكهـ   درهـم   100 فئة  من  حصة 

بـ لكـ مـل علـي شلـوشد.

علـي  طــرف  من  تـسـير   : شإلدشرة 

شلـوشد.

بكت بة  تم   :  شإليدشع شلق نوني 

شلضبط ب ملحكمة شالبتـدشئـية ب لعيون 

رقم  تحت   ،(0(( أبريل   1( بتـ ريـخ 

ب لسجل  تسجيله   وتـم   .10(7

شلتحليلي عدد  شلرقم  شلتج ر4 تحت 

.(1171

18 P

STE ICHAPROMOSUD
شركــــة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

تأسيــس شركــــة
تـبع  للعقـد شلعرفـي بـت ريخ 7 أبريل 

شلـشـركة  قـوشنـيــن  وضــع  تـــم   ،(0((

ذشت شملميزشت شلـت ليـة : 

. ICHAPROMOSUD  : شلتسميـــة

ذشت  شركة   : شلشكل شلق نوني  

شملسؤولية شملحدودة.

شلعق ر4؛  شالنعـ ش   : شملوضـــوع   

تطـويـر، تجهيـز شلتجـزئـ ت؛

وبيع قطع شألرش�سي شلعـ ريـة  شرشء 

أو شملجهـزة؛

شـرشء مختلتف شألرش�سي شلحضرية 

بجميع  وشستغالله   وشلقـرويـة 

أشك له ؛

وإدشرة وتشغيل أ4 عقـ رشت  شرشء 

مبنية ؛

أ4  وبيع  شلبن ء  أشغــ    جميع 

عق ر؛ 

وأ4  شقتص دية  مس كن  بن ء 

مس كن للبيع ؛ شرشء جميع شألرش�سي 

شلع رية أو شملبنية ، وأ4 عملية تجزئة 

ب لسكن  متعلق  مبنى  أ4  وإنش ء 

أو  شملنهي  أو  شلتج ر4  لالستخدشم   ،

شإلدشر4 ؛ إلخ ...

: حـي شألمــل رقــم  شملقـر شلرئـيسـي 

555 شلعيـون.
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مبلغ  في  حدد   : شلرأسم   

إلى  مقسمة  درهم   100.000،00

درهـم   100 فئة  من  حصة   1000

مـوزعـة كـ لتـ لـي :

كـوثـر جـديـرة : 500 حصـة.

نعيمـة أيـت شلحـ ج : 500 حصـة. 

شلسيـد  طــرف  من  تـسـير   : شإلدشرة 

فيصل ششعـ ع.

بكت بة  تم   :  شإليدشع شلق نوني 

شالبتـدشئـية  ب ملحكمة  شلضبط 

ب لعيون بت ريخ  )1 أبـريـل ))0) رقم 

وتم تسجيله  ب لسجل   1025/2022

شلتحليلي عدد  شلرقم  شلتج ر4 تحت 

.(1169

19 P

 STE  SAHARA

 INVESTISSEMENT ET

DEVELOPPEMENT
S.A.R.L d’A.U 

تعــديــالت ق نونيـة
شلعـ م  شلجمع  إثر  على 

 SAHARA« ملسـ هم  شالستثن ئي 

 INVESTISSEMENT ET

«  شـركة ذشت   DEVELOPPEMENT

شملسـ هـم  ذشت  شملحـدودة  شملسؤولية 

 100.000 رأسمـ له   شلبـ لغ  شلـوشحـد، 

شالجتمـ عــي  مقره   وشلكـ ئن  درهم 

 15( بتجـزئـة شلـوكـ لـة بلــوك ف رقــم 

شلعيـون ، تقـرر م يلـي:

مـ ئـة  )تسـع  حصـة    900 تفـويت 

وششـوشش  لحسـن  شلسيـد  حصـة) 

لفـ ئـدة شلحسـن شلبـ ز؛

للشـركـة  شلقـ نـونـي  شلشكل  تغييـر 

مـن شـركـة ذشت شملسـوؤوليـة شملحـدودة 

ذشت شملسـ هـم شلـوشحـد شلـى شـركـة ذشت 

شملسـؤوليـة شملحـدودة؛

كتـ بة  لدى  شلقـ نوني  شإليـدشع  تـم 
شلضـبط ب ملحـكمة شالبتدشئيـة ب لعيون 

رقم  تحت   ،(0(( أبريل  و1  بتـ ريخ 

.2022/1006

20 P

 STE DANAT CHARK
SARLAU

شركة ذشت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد 
رأسم له  : 100.000 درهم

مـــــقــــرهــــ  شالجـــتــمـــ عــي: رقمو1 زنقة و 

ش رع بير شنزرشن مكن س

شلتصفية شملسبقة
شلـــجـــمـــع  مـــحـــضـــر  بـــمـــقـــتـــضـــى 

 17 بت ريخ  شالســـتــثـــنـــ ئي  شلـــعـــ م 

شركة ذشت شملسؤولية  فبرشير))0)  

مــقــرهـــ   وحيد  بشريك  شملحدودة 

 DANAT  « لشركة   شالجـــتــمــ عـــي 
و  زنقة  CHARK SARL AU« رقمو1 

ش رع بير شنزرشن مكن س، تــم شلــتــقــريــر 

وشلــمــصــ دقــة عــلــى مــ  يــلــي:

شلتصفية شملسبقة للشركة 

شحمد  أس مة  شلسيد  تعيين 

وتعيين  للشركة  كمصفية  شلجبرشن 

مقر شلشركة مقر شلتصفية.    

تـــــــم  شلـــقـــ نـــونـــي  شإليـــدشع 

بــــــمـــكـــــنـــ س  شلــتـــجــ ريــة  بــــــــ لــــــمــحــكــمــة 

م رس   (8 بــــتــــ ريــــــخ   91 تــحــت عــــــدد  

.(0((

21 P

 ECOLES AL MAMOUNIA

 PRIVEE
SARL

  شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

مـــقــــرهــــــ  شالجــــتـــمــ عــــي: حي فورتون  

حمرية مكن س
رأســــــــــــمــــ لــــهـــــــــــــــــ :   000.00 000و   

درهـــــــــــــــــــــــــم

شلـــجــمــع  مـــحـــضـــر  بـــــمـــقـــتـــضـــى 

شلـــــعــــ م شلــــغـــيــــر شلــــعــــ د4 بــــتــــ ريــــــــــــــخ   16 

 ECOLES AL لشركة    ،(0(( فبرشير 

MAMOUNIA PRIVEE SARL،    تم 

شلتقرير و شملص دقة على م يلي:
مــــــــن  شلــشـــركــة  رأســـمـــ    رفــــــع 

000.000.و     درهــــــم إلـــــى   1.000.000

درهـــــم .

تعديل شلق نون شألس �سي للشركة.

تـــــم  شلـــــقـــــ نـــــونــــي  شإليــــــدشع 

بــــمــكــنــ س  شلــــتـــجـــ ريــــة  بــــ لــمــــحــــكـــمـــة 

تــحـــت عـــــدد 7)و1.  بـــــتــــ ريــــــخ 7  أبريل 

.(0((
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 STE EXPLOITATION

 AGRICOLE MOYAM

SARL

رأســــمــــ لــــهـــــــــ : 100.000  درهــــــــــــــــــم                         

مقره  شالجتم عي:تجزئة 51و شكدش  

شلط بق شالو  سيد4 سليم ن

   تأسيس شــــركــــــة
مـــؤرخ  عـــرفـــي  عــقـــد  بـمــــقـتـضــى 

  ،(0(( م رس   (( بـــمــكــنـــ س بــتــ ريــخ 

تم وضع ق نون تأسيس شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة ذشت شملوصف ت 

شلت لية:

 STE EXPLOITATION شلتسمية : 

.AGRICOLE MOYAM SARL

51و  تجزئة  شالجتم عي:  شملقر 

شكدش  شلط بق شالو  سيد4 سليم ن

   شلهدف:  الستغال  شلزرشعي.

 100.000 في  حدد  شلرأسم  : 

1000 حصة من  درهم مقسمة على 

فئة 100 درهم للحصة شلوشحدة.

 500  ..... محمد  محيب  شلسيد 

حصة.

 500  ..... شبرشهيم  محيب  شلسيد 

حصة.

شملدة: 99 سنة.

شلسيد  شلشركة  يدير  شإلدشرة: 

محيب  شلسيد  و  محمد  محيب 

شبرشهيم ملدة غير محدودة.                      

شلــــــقــــ نـــــونـــــــي  شإليــــدشع  تــــــــــــــم        

بسيد4  شالبتدشئية  بـــ لـــمـــحـــكــمــة 

 ،(0(( شبريل   16 بـــــتـــ ريــــخ   سليم ن 

عدد 78، سجل تج ر4 رقم و5وو. 
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  STE CAFE, GLACIER
CREPERIE  EL GOUR

SARL 
رأســــمــــ لــــهـــــــــ : 1.500.000  درهــــــــــــــــــم                         

مقره  شالجتم عي: س حة معركة 
لهر4 مكن س

شلع م  شلجمع  محضر  بـمــــقـتـضــى 
ديسمبر   (0 بت ريخ  شلع د4  شلغير 
 STE CAFE GLACIER لشركة 
تم   ،CREPERIE EL GOUR SARL

شلتقرير وشملص دقة على م  يلي :
طرف  من  حصة   7500 وهب 
شلسيد  لف ئدة  أحمد  شلكور  شلسيد 
لكور بال  500) حصة وشلسيد لكور 

زي د 000و حصة.
شلكور  شلسيدة  شملسيرة  شستق لة 
للشركة  جديد  مسير  وتعيين  شحمد 

شلسيد لكور بال .
ب ملحكمة  تم  شلق نوني  شاليدشع 
 996 رقم  تحت  بمكن س  شلتج ر4 
م رس   11 بت ريخ  م رس   11 بت ريخ 

.(0((
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     » FIDUCIAIRE » FIRCOFISC NEW SARL
 B.P 606 – BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA
TEL: 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41 

 STE PARADIS  
 PRODUCTION

 S.A.R.L
MODIFICATION

شركة ذشت مسؤولية محدودة  
بمقت�سى عقد عرفي للجمع شلع م 
شلغير شلع د4 للمس همين في شلشركة 
 1( ذشت شملسؤولية شملحدودة بت ريخ 

فبرشير ))0)، قرر م  يلي:
تفويت شلحصص:  

حصص  من  حصة   90 تفويت 
حصة)   90( خ لد  زكري ء  شلسيد 

لف ئدة شلسيد عبد شلسالم شلوه بي. 
حصص  من  حصة   80 تفويت 
 80( لحسن  بال  شيت  توفيق  شلسيد 
شلسالم  عبد  شلسيد  لف ئدة  حصة) 

شلوه بي.
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حصص  من  حصة   80 تفويت 

لف ئدة  )80 حصة)  شلسيد شمين فهد 

شلسيد عبد شلسالم شلوه بي.

شلرأسم   شالجتم عي: حدد في مبلغ 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة بثمن 100 درهم للوشحد موزع 

ك لت لي:

شلسيد زكري ء خ لد  50) حصة. 

لحسن        بال  شيت  توفيق  شلسيد 

50) حصة. 

شلسيد شمين فهد 50) حصة.

 (50 شلسيد عبد شلسالم شلوه بي 

حصة.

   شملجموع  ...        1000 حصة.     

تحيين شلق نون شألس �سي.

شإليدشع  تم  شلق نوني:  شإليدشع   

ب ملحكمة  شلضبط  بكت بة  شلق نوني 

م رس   (9 بت ريخ  بإنزك ن  شالبتدشئية 

))0)، تحت رقم610.
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 FIDUCIAIRE  ROCHDI » FIRCOFISC   NEW«

 SARL AU

 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA   

AIT BAHA

   TEL : 05 28-81-96-40

FAX : 05 28- 81- 96- 41   

STE ZOULFA BEAUTY
 SARL 

شركة ذشت مسؤولية محدودة

MODIFICATION
بمقت�سى عقد عرفي للجمع شلع م 

شلغير شلع د4 للمس همين في شلشركة 

بت ريخ شملحدودة  شملسؤولية   ذشت 

 15 م رس ))0) قرر م  يلي :

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة :

للشركة  شالجتم عي  شملقر  تحويل 

إق مة   (16 رقم  شقة  مقره   من 

شملقر  إلى  شك دير  شمسرن ت  شلنسيم 

شلسفلي  شلط بق  و0  رقم  شلجديد 
زنقة شالم م شلش فعي   (1 عم رة رقم 

بلوك ش5 شلقدس أك دير.

إض فة غرض شجتم عي :

شلتجميل  مستحضرشت  توزيع 

ومنتج ت شلعن ية ب لصحة وشلجسم.

تحيين شلنظ م شألس �سي.
شإليدشع  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
ب ملحكمة  شلضبط  بكت بة  شلق نوني 
شلتج رية بأك دير بت ريخ 7 أبريل ))0) 

تحت رقم شإليدشع 60)109.
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 FIDUCIAIRE » FIRCOFISC NEW

SARL AU «
 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

   TEL : 05 28-81-96-40

FAX : 05 28- 81- 96- 41   

 STE WEG FOOD
 SARL 

شلفسخ شلنه ئي للشركة
بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
  )) فبرشير ))0)، محضر شركة ذشت 
مسؤولية محدودة وشلذ4 قرر م  يلي:
شلشركة  شلنه ئي  وشلفسخ  تصفية 

بك مله .
تحديد مقر تصفية شلشركة: تمت 
شلط بق  شالجتم عي  ب ملقر  شلتصفية 
 (( رقم  شإلصالح  تجزئة  شلسفلي 

بيوكرى.
تعيين شلسيد شلطيب شنج ر مصفي 

للشركة. 
تقرير مصفي شلشركة. 

شإليدشع  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
ب ملحكمة  شلضبط  بكت بة  شلق نوني 
أبريل   11 بت ريخ  بإنزك ن  شالبتدشئية 
))0)، تحت رقم682/2022.               
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» FIDUCIAIRE » FIRCOFISC NEW

 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

TEL: 05 28-81-96-40

FAX: 05 28-81-96-41  

 STE COMPELEXE PISTACO
 PARC
  SARL

 شركة ذشت مسؤولية محدودة 
تأسيس شركة

بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
حررت  بيوكرى   ،(0(( م رس   15  
مسؤولية  ذشت  شركة  قوشنين 

محدودة خص ئصه  ك لت لي :

 SOCIETE شركة   : شإلسـم 
 COMPELEXE PISTACO PARC

. SARL
شألهدشف: إدشرة مجمع ترفيهي.

بيوكرى  تين  حي  شالجتم عي:  شملقر 
ششتوكة شيت ب ه .

ت ريخ  من  شبتدءش  سنة   99 شملــدة: 
شلتأسيس شلنه ئي.

في  حدد  شالجتم عي:  شلرأسم   
مبلغ100.000 درهم مقسم إلى 1000 
حصة بثمن 100  درهم للوشحد موزع 

ك لت لي:
       ...... قيوح  مصطفى  شلسيد   

0)و حصة. 
شلحميد4.....          شلحسن  شلسيد 

0وو حصة.
         ...... شلسيد بوعبيد شلعم ر4       

0وو حصة.
شملجموع  .....  1000 حصة .                                   
ف تح  من  تبتدئ  شمل لية:  شلسنة 
كل  من  دجنبر  1و  في  وتنتهي  ين ير 

سنة.
شلشركة  بتسيير  يقوم  شلتسيير: 
شلسيد مصطفى  محدودة  غير  وملدة 

قيوح.
شإلمض ءشت  تكون  شإلمض ءشت:  
شلبنكية مشتركة بين شلسيد بوعبيد 
قيوح  مصطفى  وشلسيد  شلعم ر4 
مصطفى  للسيد  فقط  وشالجتم عية 

قيوح.
بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلضبط ب ملحكمة شالبتدشئية بإنزك ن 
تحت   ،(0(( أبريل   1( بت ريخ 

رقم769.
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STE SLIMANI CONSULTING
SARL AU

STE VIEW SERVICES
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي للجمع شلع م 
م رس   11 شلتأسي�سي شملنعقد بت ريخ 
بت ريخ ب لرب ط  وشملسجل   (0(( 
))0)، تم ت سيس شركة   16 م رس 

ذشت مسؤولية محدودة شلت لية :

 STE VIEW  : شلق نوني  شالسم 

.SERVICES SARL AU

محطة شلوقود   : شلهدف شلتج ر4 

وشلخدم ت.
رشسم   شلشركة : 00.000و درهم 

فئة  من  حصة  000و  شلى  مقسمة 

100 حصة مكتتبة ومحررة من قبل 

شلسيد شيلي س هش م شسكور.

من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 

شلتأسيس شلنه ئي أ4 من ت ريخ وضع 

شلسجل شلتج ر4.

من ف تح ين ير شلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر من كل سنة م عدش شلسنة 

شالولى تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل.

ش رع ف   ولد عمير،   (8  : شملقر 

شلشقة رقم 1 شكدش  شلرب ط.

هش م  شيلي س  شلسيد   : شملسير 

شسكور.
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

ب ملحكمة شلتج رية ب لرب ط تحت رقم 

و))159 بت ريخ )1 أبريل ))0).
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STE PESCADO
SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة

ذشت شريك وحيد
رشسم له  : 90.000 درهم

مقره  شالجتم عي : حي شلنهضة 1 رقم 

)و) شلدشخلة

ت سيس شركة
بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 1) ين ير ))0)، تم شحدشث شلق نون 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شالس �سي 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد.

 STE AZIZ PESCADO : شلتسمية

مسؤولية  ذشت  شركة   ،SARL AU

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد.

سوشء  شلشركة  تهدف   : شلهدف 

لحس به   خ رجه  أو  شملغرب  دشخل 

شلخ ص أو لحس ب شلغير شلى :

بيع وشرشء جميع أنوشع شالسم ك.

شالستيرشد وتصدير جميع شملنتج ت 

شلبحرية.
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شملقر شالجتم عي : حي شلنهضة 1 رقم 

)و) شلدشخلة.

من ت ريخ  سنة شبتدشء   99  : شملدة 

شلت سيس شلنه ئي.
حدد رشسم له  في مبلغ   : رشسم   

 1000 شلى  مقسم  درهم   90.000

للوشحد  درهم   90 فئة  من  حصة 

لف ئدة شلسيد :

عزيز شمين ... 1000 حصة.

عهد تسيير شلشركة شلى   : شلتسيير 

شلسيد عزيز شمين.

ف تح  من  تبتدئ   : شمل لية  شلسنة 

كل  من  ديسمبر  1و  في  وتنتهي  ين ير 

سنة.

شالرب ح : 5 % لالحتي ط شلق نوني.

ب ملحكمة  شلق نوني  شاليدشع  تم 

شلدشخلة،  جهة  بوالية  شالبتدشئية 

بمدينة شلدشخلة يوم  ،  وشد4 شلذهب 

رقم  تحت   ،(0(( فبرشير   1(  

رقم  شلتج ر4  شلسجل   ،266/2022

.(07(9
للنشر وشلبي ن
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 STE DAKHLA BOAT
SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة

ذشت شريك وحيد
رشسم له  : 90.000 درهم

مقره  شالجتم عي : حي شلوحدة زنقة 

)1 رقم )6و شلدشخلة

ت سيس شركة
بت ريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
17  ين ير ))0)، تم شحدشث شلق نون 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شالس �سي 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد.

  STE DAKHLA BOAT  : شلتسمية 

مسؤولية  ذشت  شركة   ،SARL AU

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد.

سوشء  شلشركة  تهدف   : شلهدف 

لحس به   خ رجه  أو  شملغرب  دشخل 

شلخ ص أو لحس ب شلغير شلى :

نج رة شلسفن وجميع شنوشع قوشرب 

شلصيد.

وجميع  شلسفن  وشصالح  صي نة 
شنوشع قوشرب شلصيد.

بيع جميع شنوشع شلخشب.
شملقر شالجتم عي : حي شلوحدة زنقة 
)1 رقم )6و شلدشخلة.شملدة : 99 سنة 

شبتدشء من ت ريخ شلت سيس شلنه ئي.
حدد رشسم له  في مبلغ   : رشسم   
 1000 شلى  مقسم  درهم   90.000
للوشحد  درهم   90 فئة  من  حصة 

لف ئدة شلسيد :
نبيل شلسط بي ... 1000 حصة.

عهد تسيير شلشركة شلى   : شلتسيير 
شلسيد  نبيل شلسط بي.

ف تح  من  تبتدئ   : شمل لية  شلسنة 
كل  من  ديسمبر  1و  في  وتنتهي  ين ير 

سنة.
شالرب ح : 5 % لالحتي ط شلق نوني.

ب ملحكمة  شلق نوني  شاليدشع  تم 
شلدشخلة،  جهة  بوالية  شالبتدشئية 
بمدينة شلدشخلة يوم  ،  وشد4 شلذهب 
رقم  تحت   ،(0(( فبرشير   9
رقم  شلتج ر4  شلسجل   ،240/2022

و069).
للنشر وشلبي ن
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PESCA ANADOL
SARL 

رأسم له  : 80.000 درهم
مقره  : حي شملسيرة )0 ش رع شحمد 

بن شلشيخ رقم و) - شلدشخلة
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة
بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إحدشث شلق نون   ،(0(( 17 ين ير 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

محدودة.
 PESCA ANADOL  : شلتسمية 

.SARL
سوشء  شلشركة  تهدف   : شلهدف 
لحس به   خ رجه  أو  شملغرب  دشخل 

شلخ ص أو لحس ب شلغير إلى :
بيع وشرشء جميع أنوشع شألسم ك.

شالستيرشد وتصدير جميع شملنتج ت 
شلبحرية.

 0( حي شملسيرة   : شملقر شالجتم عي 
و)،  رقم  شلشيخ  بن  شحمد  ش رع 

شلدشخلة.
من ت ريخ  سنة شبتدشء   99  : شملدة 

شلتأسيس شلنه ئي.
رأس شمل   : حدد في مبلغ 80.000 
حصة من   1000 درهم مقسم على 
فئة 80 درهم للوشحد لف ئدة شلسيد :
عبد شللطيف زريزع 500 حصة.

ميلود ح تم 500 حصة.
عهد تسيير شلشركة إلى   : شلتسيير 

شلسيد عبد شللطيف زريزع.
ف تح  من  تبتدئ   : شمل لية  شلسنة 
كل  من  ديسمبر  1و  في  وتنتهي  ين ير 

سنة.
شألرب ح : %5 لالحتي ط شلق نوني.

ب ملحكمة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
شلدشخلة،  جهة  لوالية  شالبتدشئية 
وشد4 شلذهب، بمدينة شلدشخلة يوم 9 
فبرشير ))0)، تحت رقم 239/2022.

شلسجل شلتج ر4 رقم 0691).
للنشر وشلبي ن
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RTR FAMILY TRANS
SARL AU

رأسم له : 100.000 درهم
مقره  : حي لفطيح ت ش رع شلوالء 

رقم 6 - شلدشخلة
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة  ذشت شريك وحيد
بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
10 فبرشير ))0)، تم إحدشث شلق نون 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد.
 RTR FAMILY TRANS : شلتسمية

.SARL AU
سوشء  شلشركة  تهدف   : شلهدف 
لحس به   خ رجه  أو  شملغرب  دشخل 

شلخ ص أو لحس ب شلغير إلى :
نقل شلبض ئع لحس ب شلغير.

لفطيح ت  حي   : شالجتم عي  شملقر 
ش رع شلوالء رقم 06، شلدشخلة.

من ت ريخ  سنة شبتدشء   99  : شملدة 
شلتأسيس شلنه ئي.

رأس شمل   : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 درهم مقسم على 
فئة 80 درهم للوشحد لف ئدة شلسيد :
محمد طه شفضو  1000 حصة.

عهد تسيير شلشركة إلى   : شلتسيير 
شلسيد محمد طه شفضو .

ف تح  من  تبتدئ   : شمل لية  شلسنة 
كل  من  ديسمبر  1و  في  وتنتهي  ين ير 

سنة.
شألرب ح : %5 لالحتي ط شلق نوني.

ب ملحكمة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
شالبتدشئية لوالية جهة شلدشخلة، وشد4 
شلذهب، بمدينة شلدشخلة يوم ) م رس 

))0)، تحت رقم 387/2022.
شلسجل شلتج ر4 رقم 7)09).

للنشر وشلبي ن

33 P

OUASSAL TRANS شركة
شلعنوشن : دوشر شمرشغ شكلو - تيزنيت

شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 
 (0(( غير شلع د4 بت ريخ ف تح م رس 

بتيزنيت بمقر شلشركة تقرر م  يلي :
إنفالس  حسن  شلسيد  شستق لة 

من مه مه كمسير.
حصص  تفويت  على  شملوشفقة 
أسهم شلسيد حسن إنفالس لص لح 

شلسيد بنف رس شبرشهيم .
شبرشهيم  بنف رس  شلسيد  تعيين 

 للشركة.  
ً
 جديدش

ً
مديرش

شإليدشع شلق نوني :
تم إيدشع شمللف شلق نوني بمكتب 
شالبتدشئية  شملحكمة  لدى  شلضبط 
))0)  تحت  )1 أبريل  بتزنيت بت ريخ 

عدد 122/2022.
34 P

 ESPACE TV SERVICES
شركة ذشت مسؤولية محدودة 

ذشت شريك وشحد
رأس شمل   : 10.000 درهم

شملقر رقم 1و مركز شلتسوق شلقدس 
حي أفرشك تيزنيت

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ  
تيزنيت قرر شرك ء   (0(0 فبرشير    (7

هذه شلشركة :
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وتم  للشركة،  شملسبقة  شلتصفية 

كمصفي  بيد  خ لد  شلسيد  تعيين 

للشركة.

1و  وثم تحديد مقر تصفية رقم 

أفرشك  حي  شلقدس  شلتسوق  مركز 

تيزنيت.

إيدشع  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

شمللف شلق نوني بمكتب شلضبط لدى 

بت ريخ  بتبزنيت،  شالبتدشئية  شملحكمة 

8) م رس ))0) تحت عدد )11.

35 P

N. G. BAT
تعديل ب لق نون شألس �سي للشركة

شلع م  شلجمع  محضر  بموجب 

ين ير   10 بت ريخ  للشركة  شالستثن ئي 

))0)، قرر شلشريك شلوحيد، تعديل 

و16   09-08-07 رقم  شلفصو  

ب لق نون شألس �سي.

 6000 تفويت  على  شملص دقة 

حصة شجتم عية لف ئدة شلسيد ف لق 

عبد شلوشحد.

للشركة  شلق نوني  شلشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذشت  شركة  من 

ذشت  شرة  إلى  شلوحيد  للمشترك 

مسؤولية محدودة.

تقديم شستق لة من طرف شملسيرة 

شلسيد  وتعيين  شلشعيبية  شالخضر 

ف لق عبد شلوشحد كمسير جديد ملدة 

غير محدودة.

و16   09-08-07 تعديل شلفصو  

ب لق نون شألس �سي.

شملسير  بتوقيع  شلشركة  شلتزشم 

شلجديد أو شريكه.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  أنجز 

شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلضبط 

 (0 بت ريخ   1(9 ب ملحمدية تحت رقم 

ين ير ))0).

وو157  رقم  شلتج ر4  شلسجل 

ب ملحمدية.

36 P

BEST EQUIPEMENTS 
ET MATERIELS 

SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : RESIDENCE

 AL IZDIHAR IMM 6 APPT 41

TEMARA

بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شرك ء  قرر   ،(0(( 17 فبرشير 

 BEST EQUIPEMENTS ET شلشركة 

MATERIELS م  يلي :

شجتم عية  حصة  0وو  تفويت 

100 درهم للحصة شلوشحدة  من فئة 

من طرف شلسيد شلعلو4 شإلسم عيلي 

يوسف إلى شلسيد ق صيد4 رشيد.

شعالن شلسيد شلعلو4 شإلسم عيلي 

درهم  000وو  يوسف توصله بمبلغ 

مق بل شلبيع.

نقل شملقر شالجتم عي للشركة من 

 (1 شقة   6 عم رة  شالزده ر  تجزئة 
تم رة إلى تجزئة و1 و)1 رقم )1 شلحي 

شلصن عي عين عتيق.

تم شإليدشع شلق نوني لدى شملحكمة 

أبريل  و1  يوم  بتم رة  شالبتدشئية 

))0)، تحت رقم و789.
بمث بة مقتطف وبي ن

37 P

 STE THE MONARCHICAL
RENTALCAR

SARL 
رقم شلسجل شلتج ر4 9)1590

تكوين شركة محدودة شملسؤولية 
ب لرب ط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

تم وضع   ،(0(( م رس   11 بت ريخ    

شلقوشنين شألس سية لشركة محدودة 

شملسؤولية ذشت شملميزشت شلت لية :

شلهدف :

تأجير شلسي رشت بدون س ئق.
زنقة عبد   09 شملحل رقم   : شملقر 

شملومن مجمع شلتج ر4 شلزشوية حس ن 

شلرب ط.
بم    شمل    رأس  حدد   : شمل    رأس 

قدره 100.000  درهم.

غير  ملدة  شلشركة  تدشر   : شلتسيير 

محدودة من طرف : 

 شمين بنعلي 

بكت بة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

بت ريخ  8) م رس ))0). 

تحت رقم61وو)1.

38 P

STE EDUHORIZONS PRIVE

SARL AU

شلرأسم   شالجتم عي للشركة : 

100.000 درهم

بموجب عقد عرفي بت ريخ 5 أبريل 

شالس �سي  شلق نوني  وضع  تم   ،(0((

محدودة  مسؤولية  ذشت  لشركة 

بشريك وحيد م  يلي :

 STE EDUHORIZONS : شلتسمية

.PRIVE SARL AU

مدة قي م شلشركة : 99 سنة شبتدشء 

من ت ريخ تأسيسه  شلنه ئي.

0و،   : للشركة  شالجتم عي  شملقر 

شحمد  موال4  زنقة   ،8 رقم  شلشقة 

لوكيلي، حس ن، شلرب ط.

 : للشركة  شالجتم عي  شلرأسم   

 1000 إلى  مقسم  درهم    100.000

حصة  كل  مقدشر  شجتم عية  حصة 

100 درهم.

: تسير شلشركة من طرف  شلتسيير 

شلسيدة نورة شورز.

شلشركة  غرض  يكمن   : شلغرض 

فيم  يلي :

وشلدعم  شلتسيير  في  مستش ر 

وشلتثبيت وشلتكوين شملستمر.

بمكتب  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

رقم  تحت   ،(0(( أبريل   1( بت ريخ 

شلسجل شلتج ر4 65)159.

رقم شإليدشع شلق نوني 1)8و)1.

39 P

AL BARID ISTITMAR
صندوق تدبير أموش  مشتركة

شملقر شلجب ئي : س حة موال4 شلحسن 
برج شمل مونية، شلرب ط
تغيير ق نون شلتدبير 

بت ريخ  مدشوالت  بمقت�سى 
16 سبتمبر 1)0)، قرر مجلس إدشرة 
جيستيون،  ك بيت    ج  د  س  شركة 
رخصة  تجديد  شلتدبير  مؤسسة 
مشتركة  أموش   تدبير  صندوق 
لغرض تخصيصه  »شلبريد شستثم ر« 
ملستثمره شلوحيد ولهذش وجب تغيير 
مذكرة شملعلوم ت وذكر »شلبريد بنك« 
أشخ ص   - شلعموم  مجموع  بدال 

ذشتيين ومعنويين.
تمت شملص دقة على ق نون شلتدبير 
شملغربية  شلهيئة  طرف  من  شملحين 
ين ير  1و  بت ريخ  شلرس ميل  لسوق 

.GP ((01( 0)، تحت شملرجع((
بكت بة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 
شلرقم  تحت   ،(0(( ) أبريل  بت ريخ 

)7)و)1.
بكت بة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 
شلرقم  تحت   ،(0(( ) أبريل  بت ريخ 

و7)و)1.
من أجل شإليدشع وشلنشر

مؤسسة شلتدبير

40 P

FCP EDUCATION
صندوق تدبير أموش  مشتركة

شملقر شلجب ئي : س حة موال4 شلحسن 
برج شمل مونية، شلرب ط
تغيير ق نون شلتدبير 

بت ريخ  مدشوالت  بمقت�سى 
16 سبتمبر 1)0)، قرر مجلس إدشرة 
شركة FCP EDUCATION، مؤسسة 
شلتدبير تجديد رخصة صندوق تدبير 
 »FCP EDUCATION« أموش  مشتركة
لغرض تخصيصه ملستثمره شلوحيد 
شملعلوم ت  تغيير مذكرة  ولهذش وجب 
شلس دس«  محمد  »مؤسسة  وذكر 
بدال من شملؤسس تيين شملغ ربة بدون 
شستثن ئ أشخ ص ذشتيين ومعنويين 

شخرين.
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تمت شملص دقة على ق نون شلتدبير 
شملغربية  شلهيئة  طرف  من  شملحين 
ين ير   (7 بت ريخ  شلرس ميل  لسوق 

.GP ((000)، تحت شملرجع و((
بكت بة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 
شلرقم  تحت   ،(0(( ) أبريل  بت ريخ 

)7)و)1.
من أجل شإليدشع وشلنشر

مؤسسة شلتدبير

41 P

ATLANTA PERFORMANCE
صندوق تدبير أموش  مشتركة

شملقر شلجب ئي : س حة موال4 شلحسن 
برج شمل مونية، شلرب ط
تغيير ق نون شلتدبير 

بت ريخ  مدشوالت  بمقت�سى 
قرر مجلس إدشرة   ،(0(1 )) أكتوبر 
جيستيون،  ك بيت    ج  د  س  شركة 
رخصة  تجديد  شلتدبير  مؤسسة 
مشتركة  أموش   تدبير  صندوق 
 »ATLANTA PERFORMANCE«
من  نت ئجه  تخصيص  تغيير  لغرض 

رسملة إلى مزدوج.
 تمت شملص دقة على ق نون شلتدبير 
شملغربية  شلهيئة  طرف  من  شملحين 
ين ير   (7 بت ريخ  شلرس ميل  لسوق 

.GP ((00( 0)، تحت شملرجع((
بكت بة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 
شلرقم  تحت   ،(0(( ) أبريل  بت ريخ 

)7)و)1.
من أجل شإليدشع وشلنشر

مؤسسة شلتدبير

42 P

CFG PREVOYANCE
شلصندوق شملشترك للتوظيف

بموجب مدشولة بت ريخ 18 أكتوبر 
شلتدبير  شركة  إدشرة  ملجلس   (0(1

CFG GESTION تقرر م  يلي :
أرب ح  توزيع  سي سة  تعديل 
للتوظيف  شملشترك  شلصندوق 
هذه  وك نت   CFG PREVOYANCE
شلتعديالت موضوع تجديد شلرخصة 
شملغربية  شلهيأة  طرف  من  شملمنوحة 
بت ريخ   AMMC شلرس ميل  لسوق 
.GP((011و ين ير ))0) تحت رقم و

تم شلقي م ب إليدشع شلق نوني بكت بة 

شلضبط لدى شملحكمة شلتج رية للدشر 

 ،(0(( م رس   (9 بت ريخ  شلبيض ء 

تحت رقم )6)819.

43 P

CP TECH MAROC
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملنعقد في7 م رس ))0) :

 CP شركة ذشت مسؤولية محدودة

شالجتم عي  مقره    TECH MAROC

تم  تيفلت،  0و5  رقم   10 بلوك  ب م 

حصة،   7(0 م مجموعه  تفويت 

60و،  من طرف شلسيد بوجة ر�سى 

لف ئدة  60و   وشلسيد عيوتي لحبيب 

كل من شلس دة نورزيدشن نبيل  )70)) 

وكذش  عيوتي)5)))،  ي سين  وشلسيد 

تفويت حصص  لف ئدة جوشد محمد، 

تغزشو4   ،(75( كريمة  شولح ج   (75(

زكري ء )75).

شلضبط  بكت بة  شإليدشع  تم 

ب لخميس ت  شالبتدشئية  ب ملحكمة 

شبريل   11 بت ريخ   160 عدد  تحت 

.(0((

44 P

STE GARDEN OF DELIGHT
SARL

منعقد  ع م  جمع  بموجب  قرر 

بت ريخ 7 أبريل ))0)، تأسيس شركة 

ذشت شلخص ئص شلت لية :

 GARDEN OF شركة   : شلتسمية 

.DELIGHT SARL

 01 شلشقة رقم   : شملقر شالجتم عي 

فونتي  حي   70 عم رة  شألو   شلط بق 

أك دير.

ت ريخ  من  بدءش  سنة   99  : شملدة 

تسجيله  في شلسجل شلتج ر4.

شلهدف : ت جر فوشكه أو خضروشت 

ط زجة ب لتفصيل.

شملنتج ت  وتصدير  وتعبئة  إنت ج 

شلزرشعية.

مبلغ  في  حدد   : شلشركة  رأسم   

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

شلوشحدة حررت ك ملة.

: شلشركة تسير من طرف  شلتسيير 

شلسيد شلسعيد4 محمد شالمين.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

بأك دير  شلتج رة  ب ملحكمة  شلضبط 

رقم  تحت   ،(0(( أبريل   1( بت ريخ 

9)و109.

شلسجل شلتج ر4 رقم 9و511.

45 P

STE LOGA.MZ

SARL AU

م رس   (( في  مؤرخ  عقد  تحت 

))0)، حررت شلقوشنين لشركة ذشت 

شلخص ئص شلت لية :

.LOGA.MZ : شلتسمية

ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

شلشريك  ذشت  شملحدودة  شملسؤولية 

شلوحيد.

أعم     : شالجتم عي  شلهدف 

مختلفة، شلتج رة وتنظيف.

شلي سمين  حي   : شالجتم عي  شملقر 

رقم 07 بلوك د سيد4 ق سم.

رشسم   شلشركة : 100.000 درهم 

كله  على شلشكل شلت لي :

1000 حصة من   : زغم ن محمد 

فئة 100 درهم لكل حصة.

شلتسيير : للسيد زغم ن محمد.

من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 

شلتأسيس شلنه ئي للشركة.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر من كل سنة م  عدش شلسنة 

شألولى تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل.

تم شلتقييد ب لسجل شلتج ر4 لدى 

ق سم  بسيد4  شالبتدشئية  شملحكمة 

تحت رقم 5و91).

46 P

 IMMOBILIERE ET

HOTELIERE HASSAN
SA

شركة مجهولة
رأسم له  : 00.000و درهم

مقره  شالجتم عي : ش رع موال4 

يوسف، زشوية شبنوش زشكو شلرب ط
رقم شلسجل شلتج ر4 : 858))

شملدينة : شلرب ط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،(0(( أبريل   11 بت ريخ  شلرب ط 

مجهولة  لشركة  شلع م  شلجمع  قرر 

ب ملميزشت شلت لية :

شإلدشرة  مجلس  أعض ء  تجديد 

شلجملة  برغ ش  عثم ن  شلسيد 

رقم  شلوطنية  شلتعريفية  للبط قة 

وA68108 وشلسيدة لالف طمة صب ر 

شلوطنية  شلتعريف  للبط قة  شلح ملة 
رقم J98(8 ملدة +6 سنوشت تنتهي في 

نه ية شلجمع شلع م وشملسمى ب ملوشفقة 

على شلسنة شمل لية شملنتهية في 7)0).

برغ ش  سن ء  شلسيدة  تعيين 

شلوطنية  شلتعريف  للبط قة  شلح ملة 
جديدة  كعضوة   A685060 رقم 

سنوشت   6 ملدة  شالدشرة  ملجلس 

وشملسمى  شلع م  شجتم ع  بنه ية  تنتهي 

شملنتهية  شمل لية  شلسنة  على  ب ملوشفقة 

في 7)0).

برغ ش  يوسف  شلسيد  شستق لة 

شلوطنية  شلتعريف  للبط قة  شلح مل 
كعضو  مه مه  من   A60990و رقم 

ومدير  وكرئيس  شإلدشرة  مجلس 

تنفيذ4.

برغ ش  عثم ن  شلسيد  تعيين 

شلوطنية  شلتعريف  للبط قة  شلح مل 
ومدير  كرئيس   A68108و رقم 

في  تنتهي  سنوشت  و  ملدة  تنفيذ4 

يصدر  شلذ4  شلع م  شلجمع  شجتم ع 

للسنة  شمل لية  شلبي ن ت  بشأن  قرشرش 

وذلك بدال من شلسيد   ،(0(( شمل لية 

يوسف برغ ش.
الستخرشج وذكر

شملسير

47 P
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STE IR. FREGAY
SARL

CABINET FIDUCIAIRE
AV MED V N°9 KENITRA (0(

TEL / FAX 05.37.36.17.18

ISMAILYAS TRANS
SARL AU

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   (0(( أبريل  و)  يوم  ب لقنيطرة 
وضع شلق نون شألس �سي لشركة ذشت 
ب لخص ئص  محدودة  مسؤولية 

شلت لية :
 ISMAILYAS TRANS  : شلتسمية 

SARL AU
شلط بق  كرشج   : شالجتم عي  شملقر 
 1709 رقم   1 شألمل  حي  شألر�سي 

شلقنيطرة.
شملدة : 99 سنة.

شلدولي  شلنقل   : شلشركة  موضوع 
كرشء  مختلفة،  ششغ    للبض ئع، 

شاللي ت.
 100.000  : شلشركة  م    رأس 

درهم.
شلتسيير : أسند إلى شلسيد شلي س 

طيبوش.
شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  تم 
ب ملحكمة شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 
 1(98 رقم  تحت   (0(( أبريل   11

سجل تج ر4 رقم 907)6.
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BARBELLA
SARL AU

تأسيس ش.ذ.م.م.ش.و
بمقت�سى عقد عرفي حرر ب لرب ط 
في ) أبريل ))0)، تم تحرير شلقوشنين 
شألس سية   ش.ذ.م.م.ش.و ومميزشته  

ك لت لي :
 BARBELLA SARL AU : شلتسمية

ش.ذ.م.م.ش.و
شلهدف : شلتجميل ؛
بيع موشد شلتجميل ؛

شلحالقة وشلعن ية ب لجم  .
شلعم رة   1 زبريس  شق مة   : شملقر 
)) شلشقة رقم 1 ري ض شالندلس حي 

شلري ض شلرب ط.

رأس شمل   : 100.000 درهم مقسم 
على 1000 حصة من فئة 100 درهم 
للوشحدة شكتتبو حررت كله  من طرف 

شلسيدة ملي ء صغير.
تسير شلشركة ملدة غير   : شلتسيير 
ملي ء  شلسيدة  طرف  من  محدودة 

صغير.
ف تح  في  تبتدئ   : شمل لية  شلسنة 

ين ير وتنتهي في 1و ديسمبر.
يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : شملدة 

تقييد شلشركة ب لسجل شلتج ر4.
شإلمض ء : تسند مهمة شلتوقيع مع 
شملؤسس ت  وجميع  شلبنكية  شلوك لة 
شلوحيد  شلتوقيع  خال   من  شمل لية 

للسيدة ملي ء صغير.
تقييد  تم   : شلتج ر4  شلسجل 
شلسجل  مصلحة  لدى  شلشركة 
شلتج ر4 ب ملحكمة شلتج رية ب لرب ط 
تحت رقم 159509 بت ريخ 15 أبريل 

.(0((
من أجل شالستخالص وشلبي ن
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ENTC
SARL AU

 AUGMENTATION DU CAPITAL
SOCIAL

CESSION DE PARTS
 NOMINATION D(UN

NOUVEAU GERANT
RC TEMARA : 135527

بت ريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 
)) فبرشير ))0) بتم رة، قرر شلشريك 
 »ENTC SARL AU« شلوحيد لشركة 
شبن  ش رع  تم رة  شالجتم عي  مقره  
 ( )GH شلشقة   10 زي د عم رة رقم 
شلط بق شالو  شق مة شلريح ن شملسجلة 
تحت رقم 7)55و1 ب لسجل شلتج ر4 
ب ملحكمة شالبتدشئية بتم رة شلتعديالت 

شلت لية :
شلتعديل شألو  : زي دة رأس شمل  .

في  درهم   1.000.000 زي دة 
رأسم   شلشركة ليصبح 000.000.) 
درهم   1.000.000 عوض  درهم 
وذلك ب ملق صة مع شلحس ب شلج ر4 

للشريك شلوحيد.

شلتعديل شلث ني : نقل شلحصص

تن ز  شلسيد هش م خط طي عن 

0.000) حصة لف ئدة شلسيد محمد 

خط طي

شلتعديل شلث لث : ستق لة شملسير 

وتعيين مسير جديد للشركة.

خط طي  هش م  شلسيد  شستق لة 

وتعيين  للشركة  كمسير  منصبه  من 

شلسيد محمد خط طي كمسير جديد.

شلوك لة  مع  شلتوقيع  مهمة  تسند 

شلبنكية وجميع شملؤسس ت شمل لية من 

خال  شلتوقيع شلوحيد شلسيد محمد 

خط طي.

لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ب ملحكمة  شلتج ر4  شلسجل  مصلحة 

 7558 رقم  تحت  بتم رة  شالبتدشئية 

تحت  (0(( فبرشير   (5  بت ريخ 
رقم )790 بت ريخ )1 أبريل ))0).
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 ZOUHOUR شركة

AMENAGEMENT
SARL

زي دة في رأسم   شمل   
شلجمع  شجتم ع  بمقت�سى محضر 

بت ريخ  شملنعقد  شلع دية  غير  شلع م 
تقرر  تم رة  في   (0(0 8) أغسطس 

م  يلي :
بمبلغ  شلشركة  رأسم    زي دة 

ليصبح  درهم   ((.000.000( مليوني 

ثالثة  إلى   (1.000.000( مليون  من 

وذلك  درهم،  )000.000.و)  ماليين 

بتكوين عشرين ألف )0.000)) سهم 

درهم   (100.00( م ئة  بقيمة  جديد 

للسهم شلوشحد. تم شالكتت ب وسدشده 

شلحس ب ت  بموشزنة  وذلك  ب لك مل، 
شلج رية للشرك ء بمقدشر شملبلغ شملذكور 

ومستحق  مؤكدش  دينه  يكون  شلذ4 

شلدفع على شلشركة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية ب لرب ط تحت رقم 1090 في 

15 فبرشير ))0).

51 P

TECHMOUTA
SARL AU

حل شلشركة

بمقت�سى محضر شجتم عي شلجمع 

بت ريخ  شملنعقد  شلع دية  غير  شلع م 

8 ديسمبر ))0) في تم رة تقرر م  يلي :

مبكر،  وقت  في  شلشركة  حل 

متولي  شلرحم ن  عبد  شلسيد  وتعيين 

عنوشن  وتحديد  للتصفية،  كمدير 

حي  )و9  رقم  شلرب ط  في  شلتصفية 

شلنهضة 1.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

في  79(  شلتج رية ب لرب ط تحت رقم 

 7 فبرشير ))0).

52 P

COLLECTIVE HI
SARL AU

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدوة بمسؤو  وشحد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

تم تأسيس شركة   ،(0(0 يونيو   15

وحيد  بشريك  شملسؤولية  محدودة 

ب ملوشصف ت شلت لية :

 COLLECTIVE HI  : شلتسمية 

.SARL AU

شملقر شلتج ر4 : مجموعة شلتقدم 

ج ه ).17 شلط بق ) سيد4 شلبرنو�سي 

شلدشر شلبيض ء.

شلهدف شلتج ر4 : مركز شالتص الت ؛

شلتصدير وشالستيرشد للخدم ت.

 100.000 في  محدد  شلرأسم   

حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

كم  يلي :

شلسنو�سي  كريم  محمد  شلسيد 

1000 حصة.

شملدة : 99 سنة من ت ريخ تأسيسه .

شلتسيير : عبد هللا حرمة.

شملحكمة   : شلق نوني  شإليدشع 

شلتج رية شلدشر شلبيض ء سجل تج ر4  

رقم 5و6)6).

53 P
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ELECTRONET

SARL AU

شركة محدودة شملسؤولية بشريك 

وحيد

شلرأسم   شالجتم عي : 000.)10 

درهم

شملقر شالجتم عي : شم   1 زنقة 1و 

رقم 8 سيد4 شلبرنو�سي شلدشر 

شلبيض ء

بقرشر من شلشرك ء بت ريخ )) أبريل  

007)، تقرر م  يلي :

للشركة  شملسبقة  شلتصفية 

شملذكورة أعاله.

شلفت ح  عبد  منير  شلسيد  تعيين 

كمصفي للشركة شملذكورة شعاله.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلضبط شلدشر شلبيض ء بت ريخ و ين ير 

008) تحت رقم 1)1.
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MASTRELEC

SARL AU

 شركة محدودة شملسؤولية بشريك 

وحيد

شلرأسم   شالجتم عي : 100.000 

درهم

شملقر شالجتم عي : شم   1 زنقة 1و 

رقم 8 سيد4 شلبرنو�سي

 شلدشر شلبيض ء

بقرشر من شلشرك ء بت ريخ )) أبريل 

007)، تقرر م  يلي :

للشركة  شملسبقة  شلتصفية 

شملذكورة أعاله ؛

شلفت ح  عبد  منير  شلسيد  تعيين 

كمصفي للشركة شملذكورة شعاله.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

ب لدشر شلبيض ء بت ريخ و م رس 008) 

تحت رقم 119.
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LIBERA CAFE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

ذشت شلشريك شلوحيد

سجل تج ر4 شلرب ط : 19)6و1

تعديل
شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 

أبريل   11 بت ريخ  شملنعقد  شالستثن ئي 

 LIBERA لشركة  شلجمع  قرر   (0((

CAFE شركة ذشت مسؤولية محدودة، 

مقره  شالجتم عي )1 س حة شلعلويين 
رقم و شلرب ط، م  يلي :

 100 فئة  من  حصة   80 تفويت 

طرف  من  شلوشحدة  للحصة  درهم 

شلسيد بنبوعزة يونس لف ئدة شلسيد 

بنبوعزة حكيمة.
وتبع  لذلك فقد تم تغيير شلفصو  

شلتنظيمية  شلقوشنين  من   7 و   6

للشركة.

وقد تمت شملص دفة على شلقوشنين 

شلتنظيمية شملستحدثة في مجمله .

كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ب لرب ط  شلتج رية  شملحكمة  شلضبط 

تحت  (0(( أبريل   15  بت ريخ 
رقم و87و)1.

بمث بة مقتطف وبي ن
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 MK TRAIDING
SARL

رأسم له  : 100.000 درهم

مقره  شالجتم عي : ملتقى زنقة 15 

 وش رع شلشفش وني عم رة رح ب

 - عين شلسبع - شلدشر شلبيض ء

شلسجل شلتج ر4 رقم : 81و)وو

شملنعقد   شلع م  شلجمع  شط ر  في 

بت ريخ 8 سبتمبر 1)0) تقرر م  يلي :

حصص  تفويت  على  شملوشفقة 

زينب  شلسيدة  ب عت   : شجتم عية 

شلى  شجتم عية  حصة   (50 صديق 

شلسيد ميلود أوه ن.

بعد هذش شلتفويت أصبح رأسم   

شلشركة موزعة ك لت لي :

 50.000 أوه ن  ميلود  شلسيد 

درهم يعني 500 حصة شجتم عية ؛

 (5.000 أوه ن  رح ب  شآلنسة 
درهم يعني 50) حصة شجتم عية ؛

شآلنسة من   أوه ن 5.000) درهم 
يعني 50) حصة شجتم عية ؛

يعني  درهم   100.000 شملجموع 
شملكونة  شجتم عية  حصة   1.000

لرأسم   شلشركة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (7 يوم  شلبيض ء  للدشر  شلتج رية 

سبتمبر 1)0) تحت رقم 197)79.
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 TEAMLEADER شركة
SERVICES ZAIR

ش.م.م
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال 
تأسيس  تم   (0(( فبرشير   9 بت ريخ 

شركة ذشت شلخص ئص شلت لية :
 TEAMLEADER شلتسمية : شركة

SERVICES ZAIR
شركة   : شلق نونية  شلصفة 

محدودية شملسؤولية.
شلهدف شالجتم عي : ت جر ؛

ممون ششغ   شخرى لطع م ؛
شالشغ   شملتنوعة أو شلبن ء.

شلرأسم   للشركة : حدد رأسم   
بقيمة  درهم   100.000 في  شلشركة 
درهم   100 فئة  من  سهم   1000

للسهم، في ملك كل من :
شلسيد أوس مة بوه د4 500 سهم ؛

شلسيد محمد بلخو 500 سهم.
شبن  ش رع   59  : شالجتم عي  شملقر 

سين  سقة رقم 11 شكدش  شلرب ط.
أوس مة  شلسيد  عين   : شلتسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسير  بوه د4 

محدودة.
من ت ريخ  سنة شبتدشء   99  : شملدة 
شلتسجيل في شلسجل شلتج ر4 شال إذش 

حصل فسخ أو شمتدشد.
ين ير  ف تح  من   : شمل لية  شلسنة 
سنة كل  من  ديسمبر  1و   إلى 
 م  عدش شلسنة شألولى تبتدئ من ت ريخ 
شلتسجيل في شلسجل شلتج ر4 وتنتهي 

في 1و ديسمبر ))0).

تم شإليدشع شلق نوني للشركة بت ريخ 
8 أبريل ))0) تحت رقم ))6و)1.

شلسجل  في  شلشركة  تسجيل  وتم 
شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلتج ر4 
ب لرب ط تحت رقم و)و159 من نفس 

شليوم.
58 P

THE STEEL FOUNDATION
SARL

AU CAPITAL DE : 10.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 15 AV AL ABTAL

APPT N°4 AGDAL RABAT
شركة محدودة شملسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي حرر بتم رة 
وضع  تم   (0(1 يونيو   7 بت ريخ 
محدودة  لشركة  شألس �سي  شلق نون 

شملسؤولية خ صيته  ك لت لي :
شلشرك ء : شحكيك حس م - شحكيك 

عبد شلسالم - ششبوكي ع ئشة.
 THE STEEL  : شلتسمية 

FOUNDATION SARL
شلهدف : مق ولة شنش ءشت وأشغ   

مختلفة.
ش رع   15  : شالجتم عي  شملقر 

شالبط   شقة رقم ) شكدش  شلرب ط.
من ت ريخ  سنة شبتدشء   99 شملدة : 

تكوينه  شلنه ئي.
في  محدد   : شلشركة  رأسم   

10.000 درهم.
: تسير شلشركة من طرف  شلتسيير 
شحكيك حس م - شحكيك عبد شلسالم.
شلق نوني  شإليدشع  تم   : شإليدشع 
شملحكمة  لدى  شلتج ر4  ب لسجل 
شلتج رية ب لرب ط تحت رقم 158977 

بت ريخ )) م رس ))0).
59 P

RESINEX MAROC
شركة ذشت مسؤولية محدودة 

ذشت شلشريك شلوحيد
برأسم   : 510.000.) درهم

شملقر شالجتم عي : دشر شلبيض ء ))/0) 
تجزئة شتوفيق طريق شلنوشصر ملتقى 

شلزنقة 1 رقم و6 سيد4 معروف
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إقرشر ب إلنته ء شلنه ئي من عملية 
شستيع ب شالندم ج بين شركة 

  RAVAGO DISTRIBUTION SA
KORYFES SA وشركة

شالنته ء  شلوحيد  شلشريك  الحظ 
شستيع ب  عملية  من  شلنه ئي 
 RAVAGO شركة  بين  شالندم ج 
وشركة    DISTRIBUTION SA

KORYFES SA
وب لت لي   (0(1 نوفمبر   ( في 
 RAVAGO شركة  تسجيل  إلغ ء 
حقوقه   ونقل   DISTRIBUTION
 KORY FES 5100.00) سهم لشركة

.SA
شلنظ م  من   6 شمل دة  تحديث 

شألس �سي وفق  لذلك.
تم شإليدشع شلق نوني لدى شملحكمة 
بت ريخ شلبيض ء  ب لدشر   شلتج رية 
)1 أبريل ))0) تحت رقم 1086)8.
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LENARA AFRICA
شركة ذشت مسؤوليو محدودة 

بمس هم وحيد
رأسم له  : 100.000 درهم

) زنقة جميل صدقي زوه و4، 
شلقنيطرة

تمديد هدف شلشركة
بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شملس هم  قرر   ،(0(( م رس  و) 
 LENARA شملدعوة  للشركة  شلوحيد 
مسؤولية  ذشت  شركة   AFRICA
رأسم له   وحيد،  بمس هم  محدودة 
مقره  شالجتم عي،  درهم،   100.000
صدقي  جميل  زنقة   ( ب لقنيطرة، 

زوه و4، م  يلي :
تمديد هدف شلشركة إلى شلتج رة 

شلدولية ؛
شلنظ م  من   ( شلفصل  تغيير 

شألس �سي للشركة.
كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلضبط 
 (0(( أبريل   18 بت ريخ  ب لقنيطرة 

تحت رقم )9107.
للنسخ وشلنشر

61 P

PRO WORKIN

 NOVAE TRAVAUX PUBLIC
SMTP

تأسيس شركة
تم  ب لرب ط  بمقت�سى عقد عرفي 
 SUCCURSALE تأسيس فرع شركة 

وشلتي تحمل شلخص ئص شلت لية :
 NOVAE TRAVAUX  : شلتسمية 

PUBLIC SMTP
 : شلق نونية  شلصفة 

SUCCURSALE
مق و  شلبن ء   : شلهدف شالجتم عي 

وشألشغ   شلع مة ؛
شفتت ح فرع شلشركة :

شفتت ح فرع في شملغرب ؛
)مدير)  شلق نوني  شملمثل  تعيين 

شلفرع ؛
تعيين مكتب فرعي ؛
شإلجرشءشت شلق نونية.

شلتأسيس  من  سنة   99  : شملدة 
شلسجل  وضع  ت ريخ  من  أ4  شلنه ئي 

شلتج ر4.
من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 
1و ديسمبر من كل سنة م  عدش شلسنة 

شألولى تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل.
شملقر شإلجتم عي : ض ية عوش عم رة 

11 ط بق ) شقة 5 أكدش  شلرب ط.
شملسير : بيل شع�سي.

شلسجل شلتج ر4 : 77)159.
62 P

 BEST TRAVAUX TIRICHKIT
S.A.R.L AU

I-  بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في 
شركة  تأسيس  تم  أبريل1)0)،   17
شملسير  ذشت  شملسؤولية  محدودة 
شلخص ئص  على  تتوفر   ، شلوحيد 

شلت لية:
 BEST TRAVAUX  : شلتسمية   

.TIRICHKIT S.A.R.L AU
دشخل  شلشركة  تهدف   : شلهدف 

شملغرب أو خ رجه شلى م يلي:  
 -أعم   شلرصف.

- إنج ز جميع أشغ   شلبن ء. 

أعم   شلهندسة شملدنية وجميع   -
شلخرس نية  شلهي كل  ودرشسة  شلحرف 

شملسلحة وشلهي كل شملعدنية.
شملوشد  جميع  وتسويق  تأجير   -

وموشد شلبن ء.
- شستيرشد وتصدير.

شلعملي ت  كل  شلعموم  وعلى 
وشلعق رية  وشلتج رية  شلصن عية 
وشملنقولة وشمل لية شلتي ترتبط بصفة 
ب لهدف  مب شرة  غير  أو  مب شرة 

شالجتم عي.
شألزهر  ش رع   : شالجتم عي  شملقر   
إق مة مدينتي شطر 5 عم رة ) رقم 1 

سيد4 شلبرنو�سي شلدشرشلبيض ء.
99 سنة شبتدشء من ت ريخ   :  شملدة  

تأسيسه  شلنه ئي.
: رأس شمل    شلرأسم   شالجتم عي   
شلى  مقسمة  درهم   100.000,00
1000 حصة من فئة 100,00 درهم 
مرقمة من 1 إلى 1000 تكتتب وتحرر 

لف ئدة :
شلسيد عبال تيركش 100 حصة.

شملجموع : 100 حصة.
شلسنة شالجتم عية : تبتدئ شلسنة 
شالجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

1و ديسمبر.
تم تعيين شلسيد عبال   : شلتسيير   
تيركشيت كمسير وحيد للشركة ملدة 

غير محدودة. 
ب لسجل  شلق نوني  شإليدشع  تم   -II
شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلتج ر4 
ب لدشر شلبيض ء، بت ريخ 5) م 14)0)  
برقم  ومسجلة   7796(( رقم  تحت 

7و9و50.
ملخص قصد شلنشر

63 P

EGLOBL DIGITAL
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفـي  عقد   I-بمقت�سى 
تم إيدشع شلق نون   ،(0(( م رس   17
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شلتأسي�سي 

شملحدودة و ذشت شملميزشت شلت لية:
.EGLOBL DIGITAL : شلتسمية

شلهدف : شلتسويق  شلرقمي .

شحمد   7 ش رع   : شملقرشالجتم عي 

توكي  شلط بق ) شلشقة 10 شلبيض ء.

من ت ريخ  سنة شبتدشء   99  : شملدة 

تأسيسه  شلنه ئي.

شلرأسم     : شلرأسم الالجتم عي 

درهم  في50000  محدد   شالجتم عي 

من  شجتم عية  حصة   ( إلى  مقسم 

مكتتبة  درهم للوشحدة،   (5000 فئة 

ومحررة ب لك مل وموزعة لف ئدة:

شلسيد  شيمن ملسلك.

وشلسيد  عبد شملنعم ملسلك. 

شملجموع: ………..

شلسنة  :تبتدئ  شلسنةشالجتم عية 

شالجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

1و ديسمبر.

تم تعيين شلسيد شيمن   : شلتسيير 

ملسلك وشلسيد عبد شملنعم ملسلك.

ب لسجل  شلق نوني  شإليدشع  تم   -II

شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلتج ر4 

ب لدشر شلبيض ء، تحت رقم 7965و5.
ملخص قصد شلنشر

64 P

ALMANTI
أمل نتي

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

م رس   (8 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر 

))0) تم تأسيس شركة ب ملوشصف ت 

شلت لية :

ذشت  شملسؤولية  محدودة  شركة 

شلشريك شلوحيد

شلتسمية : أمل نتي.

10 زنقة شلحرية   : شملقر شالجتم عي 

شلط بق و شقة 5 شلدشر شلبيض ء.

شستيرشد  بيع،   : شلهدف شالجتم عي 

وتصدير شلعق قير وموشد شلس نيتير.

شلتسيير : أفلوس محمد.

درهم   100.000  : شلرأسم   

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

شلوحيد  شلشرك  إلى  مسددة  درهم 

أفلوس محمد.
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شملدة : 99 سنة.
كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 
ب لدشر  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 
تحت   (0(( أبريل   5 بت ريخ  شلبيض ء 
تم شلتسجيل ب لسجل  )و01)8  رقم 

شلتج ر4 تحت رقم 1و90و5.
65 P

 TEVET BUILDING
ت سيس شركة دشت شمله م شملحدودة

بموجب عقد عرفي مؤرخ ب لبيض ء 
يوم 1) م رس ))0) ومسجل بنفس 
شملدينة تم وضع شلقوشنين شالس سية 
لشركة ذشت شمله م شملحدودة شملميزشت 

شلت لية:   
شلتسمية : شخذت شلشركة تسمية 

.TEVET BUILDING   :  له
شملقر شلرئي�سي  :   97 ش رع محمد 

شلخ مس شلدشر شلبيض ء . 
شلغرض:    منعش عق ر4

شلرشسم    حدد   : شلرأسم   
درهم    10.000,00 في  شالجتم عي 
فئة   من   حصة   100 شلى  ومقسمة 
100  درهم للحصة وموزعة ك لت لي : 
 : شلسيد  حصة     57  100

.AZEROUAL MEYER
 : شلسيد  حصة  وو   100

 BENHAMOU HENRI ARON.
 : شلسيد  حصة   10  100

 . AZEROUAL JACOB
شملدة  :   حددت مدة شلشركة في 99 
ب لسجل  ت ريخ تسجيله   شبتدشءش من 

شلتج ر4.
شلتسيير :

 AZEROUAL MEYER  : شلس دة
  BENHAMOU HENRI ARONو

. AZEROUAL JACOBو
تم شاليدشع شلق نوني   : شاليدشع      
لدى شملحكمة شلتج رية ب لبيض ء يوم  
و1 أبريل))0) و تحت رقم 7)10)8.
شلتج ر4  ب لسجل  وشلتسجيل 
 لدى شملحكمة شلتج رية ب لبيض ء يوم
 و1 أبريل))0) وتحت رقم 9969و5.

للنشر وشلبي ن

66 P

 PHARMACIE IBN SINA HAY
MOHAMMADI

SARL AU
شلسجل شلتج ر4 9551و5

تأسيس شركة
I-  بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في 
شلق نون  إيدشع  تم  أبريل))0)،  و1 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شلتأسي�سي 
شملحدودة بشريك وحيد ذشت شملميزشت 

شلت لية:
 PHARMACIE IBN  : شلتسمية 

.SINA HAY MOHAMMADI
مستوصف  تشغيل   : شلهدف 

صيدلية.
ش رع  :19و  شالجتم عي  شملقر 
شملحمد4   شلحي   15 بلوك  شلشهدشء 

شلدشر شلبيض ء .
من ت ريخ  سنة شبتدشء   99 شملدة:   

تأسيسه  شلنه ئي.
شلرأسم     : شلرأسم   شالجتم عي   
   7810.000.00 في  شالجتم عي محدد  
حصة   78100 إلى  مقسم  درهم 
درهم   100 فئة  من  شجتم عية 

للوشحدة، مكتتبة ومحررة ب لك مل. 
شلسنة شالجتم عية : تبتدئ شلسنة 
شالجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

1و ديسمبر.
شلسيد  تعيين  تم   : شلتسيير 
للشركة ملدة غير  ط رق عد4 مسير 

محدودة.
ب لسجل  شلق نوني  شإليدشع  تم   -II
شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلتج ر4 
أبريل  و1  بت ريخ   ب لدشرشلبيض ء، 

))0) تحت رقم9551و5.
ملخص قصد شلنشر

67 P

SOVIAGEC
سوڤي ي جيك

شركـة محدودة شملسؤولية بشريك 
وحيد 

رأسم له  : 100.000  درهم
 6) ش رع مرس شلسلط ن شلط بق 1 

شقة و شلدشرشلبيض ء
شلـتــأسـيـس

بمقت�سى عقد عرفي ب لدشرشلبيض ء 

تحرير  تم    (0(( م رس   (5 بت ريخ 

محدودة  لشركة  شألس �سي  شلق نون 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  شملسؤولية 

خ صيته  ك لت لي :

شلتسمية : سوڤي ي جيك.

شلهدف : 

شلبن ء  أعم    جميع  تنفيد 

وشألعم   شلعمومية.                                                                                             

-شلدرشسة وشملرشقبة شلتقنية. 

-كرشء معدشت وشألعم   شلعمومية.

 - و بصفة ع مة، جميع شلعملي ت 

شلتج رية, شلصن عية, شمل لية, شلعق رية 

وشلغير عق رية شملتعلقة بصفة مب شرة 

شالجتم عي ب لهدف  مب شرة  غير   أو 

 أو شلتي تس هم في إنم ء شلشركة.

ش رع   (6 شالجتم عي:  شملقر 

و  شقة   1 شلط بق  شلسلط ن  مرس 

شلدشرشلبيض ء.

شملدة :   99 سنة  .

درهم   100.000 شلرأسم  : 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

عن  شلحصص  سددت  درهم   100

ك مله  ووزعت على شلشريك شلوحيد 

شلسيد شيت دوش سعيد.

شلتسيير:عهد به ملدة غير محددة 

وبصالحي ت مطلقة للسيد شيت دوش 

سعيد شملقيم أسيل رقم )51 مرشكش.

ٍشلى1و  ين ير   1 من   : شلسنة شمل لية 

دجنبر .

لالحتي ط شلق نوني   %5   : شألرب ح 

يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  أم   وشلب قي 

تحت شالحتي ط  حسبم  يقرره شلجمع 

شلع م.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

ب لدشرشلبيض ء بت ريخ  و1 أبريل ))0)  

تحت رقم  1)11)8 . 

شلسجل  في  شلشركة  تسجيل  تم 

شلتج رية  ب ملحكمة  شلتج ر4 

ب لدشرشلبيض ء بت ريخ  و1 أبريل ))0) 

تحت رقم وو00)5 .
من أجل شلتخليص وشإلشه ر 

68 P

شركة طاليطال 
شركة ذشت مسؤولية محدودة 

من شريك وحيد
رأسم له  00 100.000 درهم

شملقر شإلجتم عي : 109-110، درب 
مب رك، سيد4 ميمون مرشكش

بت ريخ  شلعرفي  شلعقد  بمقت�سى 
))0)، تقرر وضع شلنظ م  )0 م رس 
ذشت  للشركة  شملؤسس  شألس �سي 
شملسؤولية شملحدودة من شريك وحيد، 

وشلتي تتميز ب لخص ئص شلت لية :
- شلتسمية:ط ليط   ش.ذ.م.م. من 

شريك وحيد.
: شركة  ذشت مسؤولية  شلصفة   -

محدودة من شريك وحيد.
 -غرض شلشركة :

 - شرشء، بيع كل موشد شلتجميل.
- شإلتج ر وشملط بقة.

موشد  لكل  شلتصدير  شإليرشد،   -
شلتجميل.

 ،110-109  : شالجتم عي  شملقر   -
درب مب رك، سيد4 ميمون، مرشكش.

- شملدة : 99 سنة.
- شلرأسم   :  درهم 100.000.00 
حصة   1.000 إلى  مجزئة  درهم 
درهم   100 فئة  من  شجتم عية 

للوشحدة.
شلي ز  شلسيدة  عينت  شلتسيير:   -

ف نيس  ميري م مسود4. 
شإليدشع  تم  شلق نوني:  شإليدشع   1-
شلضبط  كت بة  لدى  شلق نوني 
بت ريخ      بمرشكش  شلتج رية  ب ملحكمة 
8و5)و1،  رقم  تحت  أبريل))0)   6

شلسجل شلتج ر4 رقم 9)و))1.
69 P

DEFIBIO
شركة ذشت مسؤولية محدودة 

بمس هم وحيد
برأس م   : 100.000 درهم

شلسجل شلتج ر4 رقم/5))))1
مقره  شالجتم عي: 5)و شملس ر طريق 

شسفي -مرشكش
إعالن شلتأسيس
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شملؤرخ  تأسي�سي  عقد  بمقت�سى 
بت ريخ 8) م رس))0) شملسجل بت ريخ 
شركة  تأسيس  تم  م رس))0)  1و 
بمس هم  شملحدودة  شملسؤولية  ذشت 

وحيدذشت شلخص ئص شلت لية:
. DEFIBIO : شلتسمية شالجتم عية

شملوضوع شالجتم عي:
تركيب أنظمة شلط قة شملتجددة.

شعم   متنوعة وشلبن ء .
شالستيرشد وشلتصدير.

شملقر شالجتم عي: مقره  شالجتم عي 
5)و شملس ر طريق شسفي -مرشكش.

رأس شمل  :يحدد رأس م   شلشركة 
 1.000 100.000 درهم مقسم شلى  في 
حصة ب 100درهم للحصة شلوشحدة 

محررة ك ملة.
بتسيير  يقوم  شلتسيير: 

شلشركةشلسيد:
شملقيم  بنح يم  دشفيد  -ميخ ئل 
شلشقة  أ  عم رة  شلحديقة  إق مة  في 
للبط قة  شلح مل  شالزده ر   (0

.BE6شلوطنيةرقم: )050و
شلشركة  مدة  شملدة:حددت 
في99سنة شبتدشء من ت ريخ تأسيسه .

تم شلقي م ب إليدشع شلق نوني لدى 
شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط  كت بـة 
تحت  أبريل))0)   8 بمرشكش بت ريخ 

رقم/و65)و1.
70 P

SELLEY
   شركة محدودة شملسؤولية ذشت 

شريك وشحد 
بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 SELLEY 1و م رس))0)  تم تأسيس 
ذشت  شملسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وشحد خص ئصه  ك لت لي:
.SELLEY  :شلتسمية

شلغرض: 
   ت جر .

  شملقر شالجتم عي:    شلدشرشلبيض ء  
شلط بق   GH(-17 شلتقدم  مجموعة 
شلث ني سيد4 شلبرنو�سي.                                
من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة   

تسجيله  شلنه ئي ب لسجل شلتج ر4.

  100.000  : شلتج ر4  رأسم له  
حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 

فئة  100درهم موزعة ك لت لي :
 1000 مشيش  حسن  شلسيد 

حصة .
مجموع شلحصص1000حصة.

 100.000 مشيش  حسن  شلسيد 
درهم .                          

مجموع شلحصص 100.000 درهم                           
حسن  شلسيد  تعيين  شإلدشرة:تم 
إمض ء  مع  للشركة  مسيرش  مشيش 

منفرد.             
إلى  ين ير  ف تح  من  شمل لية:  شلسنة 

1و ديسمبر من كل سنة.
لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط  كت بة 
أبريل))0)    7 بت ريخ  ب لدشرشلبيض ء 

تحت رقم و5)0)8  .
71 P                   

 PHARMACIE ANDALOUS
ANAS
ش.م.م 

 رأسم له  : 100.000 درهم 
شلـتــأسـيـس

بمقت�سى عقد عرفي ب لدشرشلبيض ء  
تم تحرير  م رس))0)   (1 بت ريخ    
ذشت  لشركة  شألس �سي  شلق نون 

مسؤولية محدودة خ صيته  ك لت لي:
 PHARMACIE   : شلتسمية 

.ANDALOUS ANAS
شلهدف :

شستغال  صيدلية.
وشألجهزة  شلصيدالنية  شملوشد  بيع   

شلطبية. 
أندلس    : شالجتم عي  شملقر 
 M7 عم رة )1 شلرقم GH ( شملحمدية

شملحمدية.
شملدة :   99 سنة.

درهم   100.000  : شلرأسم   
مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 
شلوحيد  شلشريك  وزعت على  درهم  

شلسيد أنس مفقه.
شلتسيير:عهد به ملدة غير محددة 
بصالحي ت مطلقة للسيد أنس مفقه.

ين ير  ف تح  من   : شمل لية  شلسنة 

شلى1و ديسمبر .

لالحتي ط شلق نوني   %5   : شألرب ح 

يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  أم   وشلب قي 

تحت شالحتي ط  حسبم  يقرره شلجمع 

شلع م.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  -تم   II

شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلضبط 

 ( بت ريخ   6(1 ب ملحمدية تحت رقم 

أبريل))0) .

ب لسجل  شلشركة  تقييد  -تم   III  

شلتج ر4 ب ملحمدية تحت رقم61)0و 

بت ريخ ) أبريل))0) .
 من أجل شلتخليص وشإلشه ر 
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ENAYASANTE
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

تم تأسيس شركة   (0(( فبرشير   17

شلشخص  ذشت  شملسؤولية  محدودة 

شلوشحد تتجلى خص ئصه  في م  يلي :

شلتسمية : عن ية صحة.

شلغ ية : شلتج رة في شالعالمي ت.

شملرشقبة عن بعد.

وو  تجزشة شملتوكل   : شملقر شلرئي�سي 
شلدشر  بوعزة  دشر  شلشرشط  وشد  زنقة 

شلبيض ء.

يوم  شبتدشءش من  سنة   99  : شملدة 

تأسيس شلشركة.
يتكون   : شلتج ر4  شلرأسم   

 100.000 من  شلتج ر4  شلرأسم   

حصة   1000 على  مقسمة  درهم 

درهم للوشحدة محررة   100 من فئة 

ومجزأة كله .

متوكل  شلسيد  يعتبر   : شلتسيير 

ملدة  للشركة  شلوحيد  شملسير  محمد 

غير محدودة.

تقسم  سنة  كل  أخر  في   : شلربح 

شلحصص  جدولة  حسب  شألرب ح 

شملكونة للرأسم  .

ب ملحكمة  شلق نوني  شاليدشع  تم 

رقم  تحت  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

0788)8 بت ريخ 11 شبريل ))0).

73 P

 ALTERNANCE RH
SARL AU

تأسيس شركة
I-  بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في 
شلق نون  إيدشع  تم  م رس1)0)،   5

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شلتأسي�سي 

شملحدودة  وذشت شملميزشت شلت لية:

 ALTERNANCE RH  : شلتسمية   

 .SARL AU

شلبشرية  شملوشرد  تدريب   : شلهدف 

وشالستش رشت شإلدشرية.
  5 رقم   7 زنقة   : شالجتم عي  شملقر 

سع دة   ،  ( شلشقة رقم   ،  ( شلط بق 

سيد4 شلبرنو�سي ، شلدشر شلبيض ء.

من ت ريخ  99 سنة شبتدشء   : شملدة   

تأسيسه  شلنه ئي.

شلرأسم     : شلرأسم   شالجتم عي   

10.000درهم  في   شالجتم عي محدد  

شجتم عية  حصة   100 إلى  مقسم 

100درهم للوشحدة، مكتتبة  من فئة 

 : لف ئدة  وموزعة  ب لك مل  ومحررة 

شلسيد أمين شلدرق و4.

شلسنة شالجتم عية : تبتدئ شلسنة 

شالجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

1و ديسمبر.

أمين  شلسيد  تعيين  تم   : شلتسيير 

شلدرق و4 مسيرش للشركة.

يتم شإليدشع شلق نوني في مركز   -II

ب لدشرشلبيض ء،  شإلقليمي  شالستثم ر 

تحت رقم5)و505.
ملخص قصد شلنشر

74 P

 Sté BAIHA BATIMENT
SARL AU

في مؤرخ  عرفـي  عقد   بمقت�سى 

إيدشع  تم   ،(0(1 أغسطس  و)   

ذشت  لشركة  شلتأسي�سي  شلق نون 

شملسؤولية شملحدودة  و ذشت شملميزشت 

شلت لية:

 Sté BAIHA  : شلتسمية 

.BATIMENT

عبد  شلسيد  شلوحيد:  شلشريك 

شلعزيز بيح  1000 سهم.
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شلهدف :  و روجي دوليسل شقة )   
ط بق شألر�سي شلدشر شلبيض ء.

بجميع  شلقي م   : شالجتم عي  شملقر 
شملب ني  بتشييد  شملتعلقة  شألعم   

وشلتج رة شلع مة.
من ت ريخ  99 سنة شبتدشء   : شملدة  

تأسيسه  شلنه ئي.
شلرأسم     : شالجتم عي  شلرأسم   
100.000درهم  في  شالجتم عي محدد  
شجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 
من فئة  100 درهم للوشحدة، مكتتبة 

و محررة ب لك مل. 
 شلسنة شالجتم عية : تبتدئ شلسنة 
شالجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

1و دجنبر.
عبد  شلسيد  تعيين  تم   : شلتسيير 
شلعزيز بيح  CIN N° HI82894مسيرش 

للشركة.
ب لسجل  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلتج ر4 
سبتمبر   ( بت ريخ  شلبيض ء،  ب لدشر 

1)0)، تحت رقمو51815.
ملخص قصد شلنشر

75 P

 FAST INTERIM     
SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ   عرفـي  عقد  بمقت�سى 
))0)،  تم إيدشع شلق نون  17 م رس 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شلتأسي�سي 

شملحدودة.  و ذشت شملميزشت شلت لية :
.FAST INTERIM  : شلتسمية

شلهدف : غرض شلشركة في شملغرب 
وفي شلخ رج:

خدم ت موشرد بشرية متخصصة 
في حلو  شلتوظيف.

شملع مالت  جميع   ، أعم  وبشكل 
شلصن عية أو  شالستيرشد  أو   شلتج رية 
 أو شمل لية شملنقولة أو شلعق رية شملتعلقة 
بشكل مب شر أو غير مب شر ب ألشي ء 
تسهل  قد  شلتي  أو  أعاله  شملذكورة 

تطويره .
عبد  ش رع   6(  : شالجتم عي  شملقر 
شلدشر   ( 1 شقة  هللا شملديوني شلط بق 

شلبيض ء.

من ت ريخ  سنة شبتدشء   99  : شملدة 

تأسيسه  شلنه ئي.

شلرأسم     : شلرأسم   شالجتم عي   

شالجتم عي محدد  في 100.000.درهم 

مقسم إلى1000 حصة شجتم عية من 

مكتتبة  للوشحدة،  100.درهم  فئة  

 : و محررة ب لك مل و موزعة لف ئدة 

شلسيد �سي ب يه شلحسين. 

شلسنة شالجتم عية : تبتدئ شلسنة 

شالجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

1و دجنبر.

شلتسيير : تم تعيين شلسيد �سي ب يه 

شلحسين..مسيرش للشركة.

 تم شإليدشع شلق نوني لدى شملحكمة 

بت ريخ  شلبيض ء،  ب لدشر   شلتج رية 

 )1 أبريل ))0)، تحت رقم))09)8 

ب لسجل شلتج ر4 رقم9811و5.
ملخص قصد شلنشر

76 P

 STE  YAS RH
SARL

تأسيس شركة
في  بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ   

تم إيدشع شلق نون   ،(0(( م رس   (1

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شلتأسي�سي 

شملحدودة.  و ذشت شملميزشت شلت لية:

.» YAS RH « : شلتسمية

 شلهدف : غرض شلشركة في شملغرب 

وفي شلخ رج:     

شركة شستش رشت وتوظيف.

شملع مالت  جميع  أعم  وبصورة 

شلصن عية  أو  شالستيرشد  أو  شلتج رية 

شملنقولة  غير  أو  شملنقولة  شمل لية  أو 

شملتعلقة بشكل مب شر أو غير مب شر 

قد  شلتي  أو  أعاله  شملذكورة  ب ألشي ء 

تسهل تطويره .

عبد  ش رع   6(  : شالجتم عي  شملقر 

شلدشر   ( 1 شقة  هللا شملديوني شلط بق 

شلبيض ء.

من ت ريخ  سنة شبتدشء   99  : شملدة 

تأسيسه  شلنه ئي.

شلرأسم     : شالجتم عي  شلرأسم   
رهم   100.000 في  شالجتم عي محدد  
شجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 
من فئة  100.درهم للوشحدة، مكتتبة 
 : و محررة ب لك مل و موزعة لف ئدة 

شلسيد فريد شلحسونى.
شلسنة شالجتم عية : تبتدئ شلسنة 
شالجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

1و دجنبر.
شلسيد فريد  تعيين  تم   : شلتسيير 
شلحسونى  CIN N° C773549 مسيرش 

للشركة.
تم شإليدشع شلق نوني لدى شملحكمة 
بت ريخ   شلبيض ء،  ب لدشر  شلتج رية 
رقم1)09)8  تحت   ،12/04/2022

ب لسجل شلتج ر4 رقم 9809و5 .   
ملخص قصد شلنشر

77 P

HARIT IMMO
SARL A.U 

تأسيس شركة
في   مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
تم إيدشع شلق نون   ،(0(( م رس  0و 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شلتأسي�سي 

شملحدودة  و ذشت شملميزشت شلت لية:
 HARIT IMMO“  : شلتسمية 

.SARL A.U
شلهدف : غرض شلشركة: عق رشت ، 

مطور عق ر4.
شملقر شالجتم عي : تم إنش ء شملكتب 
شلرئي�سي في )1 زنقة شلس رية بن زنيم 
شلط بق و شقة و حي شلنخيل - شلدشر 

شلبيض ء.
من ت ريخ  سنة شبتدشء   99  : شملدة 

تأسيسه  شلنه ئي.
شلرأسم     : شالجتم عي  شلرأسم   
شالجتم عي محدد  في 100.000 درهم 
مقسم إلى 1000 حصة شجتم عية من 
فئة …100..درهم للوشحدة، مكتتبة و 

محررة ب لك مل و موزعة لف ئدة :
 1000 شلسيد بن ق قة ح رث       

حصة شجتم عية.        
حصة   1000   ..……… شملجموع:     

شجتم عية.

 شلسنة شالجتم عية : تبتدئ شلسنة 

شالجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

1و دجنبر.

من  شعتب ًرش  تعيينه  تم   : شلتسيير 

شآلن كمدير وحيد لفترة غير محدودة:

من  ح رث  ق قة  بن  شلسيد 

موشليد 16/07/1989 ، مقيم ب لدشر 

و رقم  زنقة   ، شلبيض ء، حي شلشريفة 

شلجنسية،  مغربي   ، شلشق  عين   57

رقم  شلوطنية  للبط قة  ح مل 

.BK(607(7

ب لسجل  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلتج ر4 

71)9و5،  تحت رقم  ب لدشر شلبيض ء 

تحت   ،(0(( شبريل   7 بت ريخ 

رقم60)0)8.
ملخص قصد شلنشر

78 P

JW-INVEST

شركة ذشت مسؤولية محدودة

برأسم   100.000 درهم

شلسجل شلتج ر4 رقم : 99)))1

مقره  شالجتم عي : 98 درب شلق �سي 

شزبزت شملدينة -مرشكش

شلتأسيس

شملؤرخ  تأسي�سي  عقد  بمقت�سى 

شملسجل   (0(( م رس   (9 بت ريخ 

تأسيس  تم   (0(( م رس   (9 بت ريخ 

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة ذشت 

شلخص ئص شلت لية :

INVEST-  : شالجتم عية  شلتسمية 

.JW

شملوضوع شالجتم عي :

دشر شلضي فة.

شلنقل شلسي حي.

شملؤسس ت  وتدبير  إدشرة 

شلسي حية.

 شملقر شالجتم عي : مقره  شالجتم عي :

 - شملدينة  شزبزت  شلق �سي  درب   98

مرشكش.
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رأس شمل   : يحدد رأسم   شلشركة 

 1000 درهم مقسم شلى   100.000 في 

حصة ب 100 درهم للحصة شلوشحدة 

محررة ك ملة.

شلشركة  بتسيير  يقوم   : شلتسيير 

كل من شلسيد :

 81 جوهر نور شلدين شملقيم في   -

شلح مل  شلجديدة  شلنخيل  تجزئة 

.PS8007(للبط قة شلوطنية رقم و
- ريكود سلين شملقيمة في 0) ش رع 

فرنس   برتنحيم   68870 بلوتزحيم 

.14CF40451 شلح ملة للجوشز رقم

شملدة : حددت مدة شلشركة في 99 

سنة شبتدشء من ت ريخ تأسيسه .

تم شلقي م ب إليدشع شلق نوني لدى 

شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط  كت بة 

 (0(( أبريل   11 ت ريخ  ب  بمرشكش 

تحت رقم 699)و1.

79 P

 STE ESTATE INVEST   
SARL

ICE 003033493000064

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إيدشع  تم   ،(0(( م رس   (

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شلتأسي�سي 

شملحدودة  و ذشت شملميزشت شلت لية:

 SOCIETE ESTATE  : شلتسمية 

. INVEST

شلهدف : تم تشكيله  بين شملوقعين 

 SOCIETE ESTATE« أدن ه تحت شسم

INVEST« SARL بغرض:

بشكل  هو  شلشركة  من  شلغرض 

في شملغرب  مب شر أو غير مب شر سوشء 

أو في شلخ رج إم  ب ألص لة عن نفسه  

أو ني بة عن آخرين ، ع م أو خ ص:

هذه  بكل  شلعق ر4  شلترويج 

شألعم    جميع  وكذلك  شلتكوين ت 

شلتج رية.

شستيرشد،  بيع،  شرشء، 

توزيع،  درشسة،  تسويق،  تصدير، 

تركيب،توريد، صي نة، ختم، تنظيم، 

إرس لية، أعم   إنش ئية، إدشرة تقنية 

مركزية.

بشكل ع م ، شقتن ء وتأجير وإنش ء 
جميع شملص نع وشلورش أو غيره  من 

أجل تحقيق غرض شلشركة ،
أو  تج رية  عالم ت  أ4  تمثيل 

ترشخيص أجنبية.
شلتج رية  شلعالم ت  جميع  إنش ء 
وعملي ت  شالخترشع  برشءشت  وجميع 
وحي زته   وحفظه   شلتصنيع 
غير  أو  مب شر  بشكل  وشستغالله  

مب شر.
 - شلدشر شلبيض ء   : شملقر شالجتم عي 
زنقة شألطلس إق مة 5) شلط بق شلرشبع 

رقم 16 شملع ريف.
شملدة    : 99 سنة شبتدشء من ت ريخ 

تأسيسه  شلنه ئي.
أدن ه  شملوقعون  يقدم  شملس همة: 
مس همة لهذه شلشركة ب ملبلغ شلنقد4 

أدن ه ، أ4 : 
 …  ، رفيق  شلدين  عالء  شلسيد 

500) سهم
 ......... شلسيد زين شلع بدين رفيق 

1000 سهم.
شلسيد : أس مة رفيق ........... 750 

سهًم .
شلسيد شلي س رفيق   ...  750 سهم.
شلرأسم     : شالجتم عي  شلرأسم   
شالجتم عي محدد  في  500.000 درهم 
شجتم عية  حصة   5000 إلى  مقسم 
من فئة  100.درهم للوشحدة، مكتتبة 

و محررة ب لك مل. 
 شلسنة شالجتم عية : تبتدئ شلسنة 
شالجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

1و دجنبر.
:شلسيد عالء  تم تعيين   : شلتسيير 
شلدين رفيق ح مل شلبط قة شلوطنية 

.BE7((900 رقم
ب لتوقيع  شلشركة  توقيع  يتم 
شلدين  عالء  وهو:شلسيد  شلوحيد 
ح مل شلبط قة شلوطنية رقم   ، رفيق 

.BE7((900
ب لسجل  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلتج ر4 لدى شملحكمة شلتج رية ب لدشر 
))0).و0.)1.،  بت ريخ   شلبيض ء، 

تحت رقم5و11)8.
ملخص قصد شلنشر

80 P

 STE  VIZ’O CONSULTING -
 .V.O.C

شركة ذشت مسؤولية محدودة
رأسم له  :  50.000 درهم

مقره  شالجتم عي : تجزئة شلتش رك 
بقعة IHC1 شلط بق شألر�سي و1 

سيد4 معروف
 RC n° 516031
IF n° 50529703

ICE : 002900909000047
بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شلشريك شلوحيد   (0(( م رس    08  

لشركة   
 VIZ’O CONSULTING V.O.C

قرر م  يلي :
شلحصص  تفويت  على  شملص دقة 

شالجتم عية؛ 
شملوشفقة على شلشريك شلجديد؛ -

للشركة  شلتج ر4  شلغرض  تغيير 
بإض فة فقرة جديدة وهي.

شلعمل  مس ح ت  شستغال  
شملك تب ومس ح ت  وتأجير  شملشترك، 
وغرف  شلعمل شلخ صة أو شملشتركة، 
شالستقب  ،  وغرف  شالجتم ع ت، 
شلعمل  أنشطة  ملم رسة  شلالزمة 
وتوفير  شألعم  ،  وتوطين  شملشترك 
شملشترك  ب لعمل  شملرتبطة  شلخدم ت 
وتوطين شألعم   شألنشطة ملستخدمي 

هذه شألنشطة.
شلتعديل شلنسبيللنظ م شألس �سي-

بكت بة  تم  قد  شلق نوني  شإليدشع 
للدشر  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 
 (0(( شبريل   0( بت ريخ    شلبيض ء 

.II- 819760 تحت رقم
81 P

 STE MATOT IMMO
بموجب عقد عرفي مؤرخ ب لدشر 
 (0(1 دجنبر   (1 يوم   شلبيض ء 
و مسجل بنفس شملدينة قررت شركة 
MATOT  IMMO شركة ذشت شمله م 
رأسم له 12.000,00   و  أملحدودة 
 97  : في  شلرئي�سي   شملقر   ذشت   درهم, 
ش رع محمد شلخ مس شلدشر شلبيض ء 

م  يلي : 

مع ينة وف ة شلسيد شمرشم شزروش .

تخصيص حصص شملتوفي حسب 

نقل شمللكية  لص لح:

شنط   شزوال4 ........  )) حصة.

عزله من منصبه كمسير للشركة 

شلسيد: شمرشم شزروش  بعد وف ته. 

تعيين مسيرين جدد للشركة : 

مغربي  شزروش   جكوب  شلسيد   

يوليوز   1 موشليد  من  شلجنسية، 

شلتعريف  لبط قة  شلح مل  و195، 

 .BE79(7(8 .شلوطنية رقم

مغربية  شزوال4  شنط    شلسيدة 

م رس   19 موشليد  من  شلجنسية، 

شلتعريف  لبط قة  شلح ملة   ،1955

. Bشلوطنية رقم .199وو

تأكيد تعيين مسيرين للشركة : 

مغربي  شزروش   ميير  شلسيد 

 ،19(( 1 م 4  شلجنسية، من موشليد 

شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 

 Bرقم. .0)7و8و

شلسيد  هنر4 ه رون بنحمو مغربي 

شتنبر  و1  موشليد  من  شلجنسية، 

شلتعريف  لبط قة  شلح مل  0و19، 

. BE65شلوطنية رقم 657و

شألس �سي  شلنظ م  صي غة  إع دة 

للشركة.

شإليدشع : ثم شإليدشع شلق نوني لدى 

شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط  كت بة 

))0)،  تحت  أبريل   6 ب لبيض ء يوم 

رقم 1وو0)8.
للنشر وشلبي ن

82 P

 STE HOUKAT IMMO
بموجب عقد عرفي مؤرخ ب لدشر 

 (0(1 دجنبر   (1 يوم  شلبيض ء 

ومسجل بنفس شملدينة قررت شركة 

HOUKAT IMMO شركة ذشت شمله م 

رأسم له 12.000,00   و  أملحدودة 

 97  : في  شلرئي�سي   شملقر   ذشت   درهم, 

ش رع محمد شلخ مس شلدشر شلبيض ء 

م  يلي : 

مع ينة وف ة شلسيد شمرشم شزروش .
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تخصيص حصص شملتوفي حسب 

نقل شمللكية  لص لح:

شنط   شزوال4 ............  )) حصة.

عزله من منصبه كمسير للشركة 

شلسيد: شمرشم شزروش  بعد وف ته. 

تعيين مسيرين جدد للشركة : 

مغربي  شزروش   جكوب  شلسيد   
يوليوز   1 موشليد  من  شلجنسية، 

شلتعريف  لبط قة  شلح مل  و195، 

 BE79(7(8. .شلوطنية رقم

مغربية  شزوال4  شنط    شلسيدة 

م رس   19 موشليد  من  شلجنسية، 

شلتعريف  لبط قة  شلح ملة   ،1955

 .Bشلوطنية رقم .199وو

تأكيد تعيين مسيرين للشركة : 

مغربي  شزروش   ميير  شلسيد 

 ،19(( 1 م 4  شلجنسية، من موشليد 

شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 
 Bرقم. .0)7و8و

شلسيد  هنر4 ه رون بنحمو مغربي 

شتنبر  و1  موشليد  من  شلجنسية، 

شلتعريف  لبط قة  شلح مل  0و19، 

 BE65شلوطنية رقم ..657و

شألس �سي  شلنظ م  صي غة  إع دة 

للشركة.

كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  ثم 

شلضبط ب ملحكمة شلتج رية ب لبيض ء 

رقم  وتحت   08/04/2022 يوم 

.8(0688
للنشر وشلبي ن

83 P

 STE EKEV MARRAKECH
بموجب عقد عرفي مؤرخ ب لدشر 

 (0(1 دجنبر   (1 يوم   شلبيض ء 

و مسجل بنفس شملدينة قررت شركة 

ذشت  شركة   EKEV MARRAKECH

  1(.000 شمله م أملحدودة و رأسم له  

 97 في:  شلرئي�سي   شملقر   ذشت   درهم, 

ش رع محمد شلخ مس شلدشر شلبيض ء 

م  يلي : 

مع ينة وف ة شلسيد شمرشم شزروش 

تخصيص حصص شملتوفي حسب 

نقل شمللكية  لص لح:

شنط   شزوال4 )) حصة.

عزله من منصبه كمسير للشركة 

شلسيد: شمرشم شزروش  بعد وف ته. 

تعيين مسيرين جدد للشركة : 

مغربي  شزروش   جكوب  شلسيد 
يوليوز   1 موشليد  من  شلجنسية، 

شلتعريف  لبط قة  شلح مل  و195، 

. BE79(7(8 .شلوطنية رقم

مغربية  شزوال4  شنط    شلسيدة 

م رس   19 موشليد  من  شلجنسية، 

شلتعريف  لبط قة  شلح ملة   ،1955

 Bشلوطنية رقم ..199وو

تأكيد تعيين مسيرين للشركة : 

مغربي  شزروش   ميير  شلسيد 

 ،19(( 1 م 4  شلجنسية، من موشليد 

شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 
 Bرقم. .0)7و8و

شلسيد  هنر4 ه رون بنحمو مغربي 

شتنبر  و1  موشليد  من  شلجنسية، 

شلتعريف  لبط قة  شلح مل  0و19، 

 BE65شلوطنية رقم ..657و

شألس �سي  شلنظ م  صي غة  إع دة 

للشركة.

كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  ثم 

شلضبط ب ملحكمة شلتج رية ب لبيض ء 

رقم  تحت   ،(0(( أبريل   8 يوم 

.8(0687

للنشر وشلبي ن

84 P

 SI TAZEROUALTE
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

و   (0(1 دجنبر   (1 يوم  بمرشكش 

مسجل بنفس شملدينة قررت شركة 

SI TAZEROUALTE شركة مس همة 

درهم,     ((.000.000 رأسم له   و 

 16 س حة  في:  شلرئي�سي   شملقر   ذشت  

 نونبر إق مة مرشكش بالزش كليز مرشكش

 م يلي : 

مع ينة وف ة شلسيد شمرشم شزروش .

حسب  شملتوفي  شسهم  تخصيص 

نقل شمللكية  لص لح:

 66000   ....... شزوال4  شنط   

سهم.

عزله من منصبه كعضو مجلس 

شزروش   شمرشم  شلسيد:  شلشركة  إدشرة 

بعد وف ته. 

تعيين أعض ء مجلس إدشرة جدد: 

مغربي  شزروش   جكوب  شلسيد 

يوليوز   1 موشليد  من  شلجنسية، 

شلتعريف  لبط قة  شلح مل  و195، 

 BE79(7(8 .شلوطنية رقم

مغربية  شزوال4  شنط    شلسيدة 

م رس   19 موشليد  من  شلجنسية، 

شلتعريف  لبط قة  شلح ملة   ،1955

 Bشلوطنية رقم .199وو

إدشرة  تعيين رئيس مجلس  تأكيد 

شلشركة :

مغربي  شزروش   ميير  شلسيد 

 ،19(( 1 م 4  شلجنسية، من موشليد 

شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 
 .Bرقم. 0)7و8و

شألس �سي  شلنظ م  صي غة  إع دة 

للشركة.

كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  ثم 

شلضبط ب ملحكمة شلتج رية بمرشكش 

رقم  تحت   ،(0(( م رس  0و  يوم 

86و)و1.

للنشر وشلبي ن

85 P

 SEQUOIA INVEST
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

 (0(1 ديسمبر   (1 يوم  بمرشكش 

قررت  شملدينة  بنفس  مسجل  و 

شركة   SEQUOIA INVEST شركة 

ورأسم له   أملحدودة  شمله م  ذشت 

شملقر  ذشت  درهم،   1.026.000،00

نونبر إق مة   16 س حة   : في  شلرئي�سي 

مرشكش بالزش كليز مرشكش م  يلي : 

مع ينة وف ة شلسيد شمرشم شزروش 

تخصيص حصص شملتوفي حسب 

نقل شمللكية  لص لح :

شنط   شزوال4 078و حصة.

عزله من منصبه كمسير للشركة 

شلسيد : شمرشم شزروش  بعد وف ته. 

تعيين مسيرين جدد للشركة : 

مغربي  شزروش   جكوب  شلسيد 
شلجنسية، من موشليد 1 يوليو و195، 
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 

 BE79(7(8 رقم
مغربية  شزوال4  شنط    شلسيدة 
م رس   19 موشليد  من  شلجنسية، 
شلتعريف  لبط قة  شلح ملة   ،1955

 Bشلوطنية رقم .199وو
 : للشركة   مسير  تعيين  تأكيد 
شلسيد ميير شزروش  مغربي شلجنسية، 
شلح مل   ،19(( م 4   1 موشليد  من 
رقم  شلوطنية  شلتعريف  لبط قة 

.B0)7و8و
شألس �سي  شلنظ م  صي غة  إع دة 

للشركة.
شإليدشع : ثم شإليدشع شلق نوني لدى 
شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط  كت بة 
وتحت   30/03/2022 يوم  بمرشكش 

رقم 85و)و1.
للنشر وشلبي ن

86 P

 SAFA PROMOTION
بموجب عقد عرفي مؤرخ بمرشكش 
ومسجل   (0(1 ديسمبر   (1 يوم 
 SAFA شركة  قررت  شملدينة  بنفس 
شمله م  ذشت  شركة   PROMOTION
 300.000،00 رأسم له   و  أملحدودة 
درهم، ذشت شملقر شلرئي�سي في : س حة 
كليز  بالزش  مرشكش  إق مة  نونبر   16

مرشكش م  يلي : 
مع ينة وف ة شلسيد شمرشم شزروش 

تخصيص حصص شملتوفي حسب 
نقل شمللكية  لص لح :

شنط   شزوال4 850 حصة
عزله من منصبه كمسير للشركة 

شلسيد : شمرشم شزروش  بعد وف ته. 
تعيين مسيرين جدد للشركة : 

مغربي  شزروش   جكوب  شلسيد 
شلجنسية، من موشليد 1 يوليو و195، 
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 

.BE79(7(8 رقم
مغربية  شزوال4  شنط    شلسيدة 
م رس   19 موشليد  من  شلجنسية، 
شلتعريف  لبط قة  شلح ملة   ،1955

.Bشلوطنية رقم 199وو
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تأكيد تعيين مسير للشركة  : 

مغربي  شزروش   ميير  شلسيد 

 ،19(( 1 م 4  شلجنسية، من موشليد 

شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 

.Bرقم. 0)7و8و

شألس �سي  شلنظ م  صي غة  إع دة 

للشركة.

شإليدشع : ثم شإليدشع شلق نوني لدى 

شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط  كت بة 

وتحت   02/03/2022 يوم  بمرشكش 

رقم )))وو1.
للنشر وشلبي ن.

87 P

شركة ألزا ستي تور

شركة ذشت مسؤولية محدودة 

رأسم له  50.000) درهم

شملقر شالجتم عي : مزرعة أحزيب 

أش يش، فركة عين دشب ، 

جم عة و قي دة سع دة - مرشكش

تفويت حصص للشركة و تغيير 
شكله  شلق نوني 

شلع مة  شلجمعية  بمقت�سى 

بت ريخ  شملنعقدة  شلع دية  شلغير 

تقرر  شلشركة،  بمقر   07/12/2021

م  يلي :

حصة  شلك مل  5)6  شلتفويت 

»جولي   شركة  طرف  من  شملمتلكة 

ترشفل« لف ئدة »ألزش جروبو« ؛

تغيير شلشكل شلق نوني للشركة ؛

 7 و   6  ،(  ،1 شلفصو   تبديل 

للنظ م شألس �سي للشركة.

شإليدشع شلق نوني :

لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط  كت بة 

تحت   08/04/2022 بمرشكش بت ريخ 

شلسجل شلتج ر4 رقم  رقم 619)و1، 

.((767

88 P

» FIRST METAL «

عين حرودة والد سيد4 عبد شلنبي 

شالالت شملحمدية

رأسم له  600.000 درهم

RC  : 4471

تفويت حصص شجتم عية
شلع م شالستثن ئي  شلجمع  بموجب 

قرر   29/03/2022 بت ريخ  شملنعقد 

شلشرك ء م  يلي :

تفويت ت  على  شملص دقة   -  1

شلحصص شالجتم عية شملنجزة بت ريخ 

تم  بموجبه   شلتي   04/03/2021

شلتفويت لف ئدة شلسيدة إيم ن شملنيعي 

شلفياللي جميع شلحصص شالجتم عية 

للشرك ء شلت لية أسم ؤهم :

حصة  70و  كبيرة  ميلي  شلسيدة 

شجتم عية ؛

 15 شملجيد  شلزعزشعي عبد  شلسيد 

حصة شجتم عية ؛

15 حصة  شلسيد شلزعزشعي أحمد 

شجتم عية ؛

شلسيد شلزعزشعي عثم ن15 حصة 

شجتم عية ؛

شلسيدة شلزعزشعي عزيزة 9 حصص 

شجتم عية ؛

شلسيد شلزعزشعي رضوشن 15 حصة 

شجتم عية ؛

شلسيدة شلزعزشعي زبيدة 9 حصص 

شجتم عية وشلسيد شلزعزشعي منير15 

حصة شجتم عية.

من   7 و   6 شمل دتين  تعديل   -(

شلنظ م شألس �سي. 

و- شملص دقة على شلنظ م شألس �سي 

شملعد .

كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلضبط 

بت ريخ   69( رقم  تحت  ب ملحمدية 

.11/04/2022

89 P

 HIGH SHOP EQUIPEMENT
SARL

RC N° 415395

وف ة شريك وشستق لة أحد شملسيرين 

شلزعزشعي  شلسيد  وف ة  شتر 

حي ته  قيد  ك ن  شلذ4  لحسن 

شلجمع  شنعقد  شلشركة،  في  شريك 

بت ريخ  للشركة  شالستثن ئي  شلع م 

16/11/2020 حيث تقرر م  يلي :

شالجتم عية  شلحصص  توزيع   -

ورثته  بين  شملتوفى  يملكه   ك ن  شلتي 

شإلرشثة  لرسم  تبع   شلشرعيين 

شملستخرج بت ريخ 20/12/2019.

شلصديق  شلسيد  شستق لة  -قبو  

نورشلدين من شلتسيير.

كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ب لدشر  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

بت ريخ  68و0)8  تحت رقم  شلبيض ء 

.06/04/2022

90 P

YAZIBAR
SARL

ش رع شلزرقطوني ط بق ) شقة 6 

شلبيض ء

شلجمعية  مدشولة  بمقت�سى  أ- 

شلع مة شلغير شلع دية شملنعقدة بت ريخ 

مت بعة  شلشرك ء  قرر   06-09-(0(1

نش ط شلشركة رغم أهمية شلخس ئر 

رأسم    أرب ع  ثالث   ¾ تتعدى  شلتي 

شلشركة شالجتم عي. 

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم  ب- 

شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلضبط 

تحت  ))0)-)0-و1  بت ريخ  ب لبيض ء 
رقم )115)8

من أجل شلتخليص و شإلشه ر

91 P

SOCIETE BMMS
SARL AU

رأسم   000.000.) درهم

شلجمع  محضر  بمقت�سى 

بت ريخ  شملنعقد  شالستثن ئي  شلع م 

14/02/2022 تم تقرير م  يلي :

ب لعنوشن  للشركة  فرع  إنش ء   

شلت لي شإلق مة نبيل شالم ن 1 محل رقم 

بن ية محمد زفزشف سيد4 مؤمن   6

شلدشر شلبيض ء.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلدشر شلبيض ء بت ريخ 14/02/2022، 

تحت رقم و586)1.

92 P

H&H AUTO SPA
 SARL

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 
رأسم له 100000.00 درهم

 (76 BD IBN :  شملقر شالجتم عي

 TACHEFINE 3EME ETAGE

 CASABLANCA

إض فة عالمة تج رية
شالستثن ئي  شلع م  شلجمع  قرر 

شملنعقد بت ريخ 14/03/2022 لشركة 

H&H AUTO SPA SARL م  يلي :

شلعالمة  إض فة  على  شملوشفقة 

» H&H HOME SPA « شلتج رية

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ب لدشر  شلتج رية  للمحكمة  شلضبط 

))0) تحت رقم   /0(/ 08 شلبيض ء، 

0و06)8.

93 P

FORTIM
SA

برأس م   500،000.00 درهم

شملقر شلرئي�سي رقم 10 زشوية شلبحر 

شالسفر و شلبحر شالسود

عين دي ب - ب لدشر شلبيض ء 

RC 123973 -

شستق لة مديرين مع إبرشء ذمة ع مة 
ودون تحفظ

تعيين أعض ء مجلس شإلدشرة شلجدد
توقيع شلشركة وتفويض شلصالحي ت

شلع مة  شلجمعية  أحك م  بموجب 

 FORTIM SA لشركة  شلع دية  غير 

 9:00 شلس عة   22/02/2022 بت ريخ 

، تقرر :
ً
صب ح 



عدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0))الجريدة الرسمية   7776

شلسيد  شلسيد  قبو  شستق لة   (1
حسن  أحليب  وشلسيد  نبيل  دهبي 
ومنحهم   كمديرين  منصبيهم   من 
لفترة  تحفظ  ذمة ع مة ودون  إبرشء 

إدشرتهم .
جديدين،  مديرين  تعيين   (  ((
مختطف  شلسيد  إلى  ب إلض فة 
شلسيدة صدقي ملي 4 وشآلنسة  كم  ، 
شوكم ن نور للفترة شملتبقية من والية 

أسالفهم .
شإلدشرة  مجلس  أعض ء  يقبل 
شلجدد ويصرحون بأنهم ال يخضعون 
أدشء  من  يمنعهم  قد  حظر  أل4 

شلوظ ئف شلتي تم تكليفهم به  للتو.
شدشرة  مجلس  مدشولة  على  بن ء 
بت ريخ   FORTIM« SA« شركة 
 11  :  00 شلس عة   22/02/2022

صب ح ، تقرر :
تعيين شلسيد مختطف كم     (1
في منصب شلرئيس شلتنفيذ4 وتكليفه 
مدة  طوش   شلشركة  على  ب لتوقيع 

واليته شملتبقية.
كم    مختطف  شلسيد   ((
مجلس  صالحي ت  بجميع  مخّو  
من   19 شمل دة  بموجب  شإلدشرة 
شلتوقيع  وال سيم   شلنظ م شألس �سي، 
لشركة شملصرفية  شلحس ب ت  على 

.FORTIM SA
قلم  في  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية  شملحكمة 
رقم  تحت  بت ريخ31/03/2022 

1و8198.
لالستخرشج وشإلش رة
شلرئيس شلتنفيذ4

94 P

صيدلية بلخضر ش.م.م.ش.و.
 PHARMACIE PERSONNE

PHYSIQUE A UNE
S.A.R.L AU

بت ريخ شلعرفي  شلعقد   بمقت�سى 
 7 أغسطس ))0) تم وضع شلق نون 
مسؤولية  ذشت  للشركة  شألس �سي 
محدودة وبشريك وحيد وذشت شملزشي  

شآلتية :

شلتسمية : صيدلية بلخضر ش.م.م 
 pharmacie belakhdar sarl ش.و 

.au
وبيع  شرشء   : شالجتم عي  شلهدف 
وتسويق وتوزيع جميع أنوشع شملنتج ت 

شلصيدالنية.
رقم   1 شلسالم   : شالجتم عي  شملقر 

و7 أهل لغالم سيد4 مومن.
شملدة : 99 سنة من ت ريخ شلتسجيل 

ب لسجل شلتج ر4.
درهم   500.000  : شلرأسم   
شجتم عية  حصة   5000 إلى  مقسم 
من فئة 100 درهم لكل حصة كله  في 

ملكية شلشريك شلوحيد.
 5000 بلخضر  حن ن  شلسيدة 

حصة.
ف تح  من  تبتدئ   : شمل لية  شلسنة 
كل  من  ديسمبر  1و  في  وتنتهي  ين ير 

سنة.
: تسير شلشركة من طرف  شلتسيير 
غير  ملدة  بخلضر  حن ن  شلسيدة 
محدودة وتلتزم شلشركة بتوقيعه  في 

جميع شلوث ئق شملتعلقة به .
شألرب ح : توزع شألرب ح شلص فية بعد 
على  شلق نوني  لالحتي ط   5% خصم 
شلشريك أو تنقل من جديد إلى شلسنة 

شملوشلية.
شإليدشع  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
للضرشئب  شلع مة  ب ملديرية  شلق نوني 
شلدشر  بوالية  شملعنويين  لألشخ ص 
شلشركة  وسجلت  أنف    - شلبيض ء 
ب لسجل شلتج ر4 ب ملحكمة شلتج رية 
سبتمبر   (9 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر 

))0) تحت رقم 9و5176.
95 P

ROOTI
SARL AU

برأسم   100،000 درهم.
شملقر شلرئي�سي : )17 ، ش رع 

شلزرقطوني شلط بق شالو 
شلدشر شلبيض ء

شمتدشد غرض شلشركة
شملس هم  قرشرشت  ملحضر  وفًق  
فقد   ،  (0(1 أبريل   8 شلوحيد بت ريخ 

تقرر على وجه شلخصوص :

توسيع غرض شلشركة بإض فة   -
شلدولي  شلنقل   : شلت لية  شلوظ ئف 

للبض ئع وشألشخ ص.
من  و  للم دة  نتيجة  شلتعديل   -

شلنظ م شألس �سي.
للم�سي  شملمنوحة  شلصالحي ت   -

قدم  في شإلجرشءشت شلق نونية.
شملحكمة  في  شلق نوني  شإليدشع  تم 
15 يونيو  شلتج رية ب لدشر شلبيض ء في 

1)0) برقم )67)78.
في  شلتج ر4  شلسجل  تعديل  تم 
من   ((105 برقم   (0(1 يونيو   15

شلسجل شلزمني.
96 P

 SKILLS TECHNOLOGY
 SOFT WARE SARL»SKATYS«
 (0 بموجب عقد خ ص مؤرخ في 
شلبيض ء  شلدشر  في   (01( ديسمبر 
ومسجل في شلدشر شلبيض ء في 1) ين ير 

015)، لوحظ :
 100.000 من  شمل    رأس  زي دة 
درهم أ4 م  مجموعه   (00.000 إلى 

000.) سهم.
شلتوزيع شلجديد لرأس شمل   :

شلسيد عريوة فؤشد 000) سهم.
 (000 شلحسن  بلخ ديم  شلسيد 

سهم.
إجم لي 000) سهم.

تعديل شمل دة 6 من شلنظ م شألس �سي. 
 تم شإليدشع شلق نوني بسجل شملحكمة
بت ريخ شلبيض ء  ب لدشر   شلتج رية 

 1) م 4 015) برقم 8)5759.
97 P

LES SENS DE MARRAKECH
شركة ذشت مسؤولية محدودة برأس 

م   58.700و.1 درهم
شملكتب شلرئي�سي : شملنطقة شلصن عية 
سيد4 غ نم تجزئة رقم 17 مرشكش

بت ريخ شالستثن ئي  شلقرشر   إثر 
 و0 أكتوبر ))0)، تقرر :

شملوشفقة على شملس هم ت شلعينية 
وتقييمه  ومك فآته ،

شمل    رأس  وزي دة  بإنج زه   إقرشر 
وخمسين  وثم نية  ثم نم ئة  بمقدشر 
درهم  (858.700( وسبعم ئة   ألف 
 ليصبح من خمسم ئة ألف )500.000)
إلى مليون وثالثم ئة وثم نية وخمسين 
ألف وسبعم ئة )58.700و.1) درهم، 
 
ً
سهم   8،587 إصدشر  خال   من 
للسهم،  درهم   (100( م ئة  بقيمة 
م له  رأس  في  كزي دة  إنش ؤه  تم 
مسكر  للسيدة  ب لك مل  وشملخصص 
 MUSQUAR سيلين ألكسندرش إيفون
،CELINE ALEXANDRA YVONNE

تعديل للم دتين 6 و 7.
 شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة شلتج رية
))0) تحت  أبريل   8 بمرشكش بت ريخ 

رقم 665)و1.
98 P

 WISE VENTURE CAPITAL
SOCIETE ANONYME

 9و ش رع نورم ند4 شلط بق و مكتب 6
حي شلرشسين، شلدشر شلبيض ء

شلجمع  شجتم ع  محضر  بموجب 
م رس  و  بت ريخ  شالستثن ئي  شلع م 

))0)، تقرر :
تفويت  مش ريع  على  شملوشفقة 

شلحصص شلت لية :
 SMALL (01( بيع حصة وشحدة -
 ENTREPRISE ASSISTANCE
 Hubertus شلسيد  لص لح   FUNDS

van der Vaart ؛
 SMALL (01( بيع حصة وشحدة -
 ENTREPRISE ASSISTANCE
FUNDS لص لح شلسيد بو  شيه ن ؛

 SMALL (01( بيع حصة وشحدة -
 ENTREPRISE ASSISTANCE
 seaf شركة  لص لح   FUNDS

Consulting bv ؛
 SMALL (01( بيع حصة وشحدة -
 ENTREPRISE ASSISTANCE
 seaf Capital لص لح شركة FUNDS

Partners LLC ؛
 Hubertus شلسيد  على  شملوشفقة 
وشلسيد   ،Van der Vaart
 Seaf وشركة   ،Paul Sheehan
 seafو  Consulting Services BV
Capital Partners LLC كشرك ء جدد 

في شلشركة.
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شلجمع  شجتم ع  محضر  بموجب 
م رس  و0  بت ريخ  شالستثن ئي  شلع م 
إلى  شلشركة  تحويل   : تقرر   ،(0((
مجلس  ذشت  محدودة  ع مة  شركة 

إدشرة.
تعيين أو  إدشريين ملدة ثالث )و0) 

سنوشت :
 Hubertusvan der شلسيد   -
و1  Vaart، أمريكي شلجنسية، موشليد 
م 4 1955، وح مل جوشز شلسفر رقم 

)8869780) ؛
   SMALL ENTERPRISE  -
 (ASSISTANCE FUNDS (SEAF
بموجب  ربحية  غير  جمعية  وهي 
في  مسجلة  شألمريكي،  شلق نون 
نيويورك  لوالية  شلتج ر4  شلسجل 
 ،DOS 165وو)و رقم  تحت 
 K1500 DC مسجل  مكتب  وله  
 (0005 WASHINGTON SUITE
شلسيد  يمثله   STREET NW 75و 

Hubertus VAN DER VAART ؛
 SEAF CAPITAL شركة   -
شركة  وهي   ،PARTNERS LLC
شلوالي ت  قوشنين  بموجب  تأسست 
شلسجل  في  ومسجلة  شملتحدة، 
رقم  تحت  نيويورك  لوالية  شلتج ر4 
وله   و57116)-81،  رقم   DOS
 K1500 DC  (0005 مكتب مسجل 
 WASHINGTON SUITE 75و
بو   شلسيد  ويمثله    STREET NW

.Paul SHEEHAN شيه ن
ق نوني  مدقق  أو   تعيين   -  1
)01) أ4  للشركة لسنة م لية وشحدة 
شلع د4  شلع م  شالجتم ع  نه ية  حتى 
شلسنة  حس ب ت  في  سيبت  شلذ4 
شمل لية شملنتهية في 1و ديسمبر ))0) ؛ 

شلنظ م شألس �سي.
1. بن ًء على محضر شجتم ع مجلس 
))0)، تقرر : و م رس   شإلدشرة بت ريخ 
ملجلس إدشرة شلشركة   

ً
شلتعيين رئيس 

ملدة ثالث )و0) سنوشت :
 Hubertus VAN DER شلسيد   -
في  ولد  شلجنسية،  أمريكي   ،VAART
1955، وح مل جوشز شلسفر  و1 م 4 

رقم )8869780) ؛

للشركة  ع م   مديرش  شلتعيين   -
شلسيدة   : سنوشت  )و0)  ثالث  ملدة 
مغربية  شلتلمس ني،  شلزشير4  مريم 
أغسطس   7 موشليد  شلجنسية، 
1979، وتحمل شلبط قة شلوطنيةرقم 

.BK17189و
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
بت ريخ شلبيض ء  ب لدشر   شلتج رية 
 8) م رس ))0) تحت رقم 5)8190.
99 P

 WISE VENTURE CAPITAL
Société Anonyme

9و زنقة نورم ند4، شلط بق و مكتب 
6 حي شلرسين شلدشر شلبيض ء

• بن ًء على محضر مدشوالت شلجمع 
بت ريخ للشركة  شالستثن ئي   شلع م 
 و م رس ))0)، تقرر : زي دة رأس شمل   
من خال   درهم،  5.000)8.و  بمبلغ 
 ،

ً
)3،825) سهم  شستحدشث وإصدشر 

 (35،289( من  شألسهم  عدد  زي دة 
وبذلك  سهم.   (39،114( إلى  سهم 
يرتفع رأس شمل   من 89.000.00).5و 

درهم إلى 000.)9.11و درهم ؛
• بموجب محضر مدشوالت مجلس 
إدشرة شلشركة بت ريخ و م رس ))0)، 
شلنه ئي من زي دة رأس  شالنته ء   : تقرر 
شمل   بمبلغ 5.000)8.و درهم، وزي دة 
 35،289،000.00 من  شمل    رأس 
جنون.   39،114،000 إلى  جنون 
سهم  )5)8و)  وإصدشر  بإحدشث 
بقيمة شسمية )1000) درهم لكل منه .
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
بت ريخ شلبيض ء  ب لدشر   شلتج رية 
 )1 أبريل ))0) تحت رقم 0769)8.
100 P

 SMARTDESK MC 
INTERNATIONAL

 SARLAU
نقل شملقر

قرشرشت محضر  أحك م   بموجب 
ف تح  بت ريخ  شلوحيد  شملس هم 
شملس هم  قرر   ،(0(1 أغسطس 
 SMARTDESK MC في  شلوحيد 

: INTERNATIONAL

للشركة  شملسجل  شملقر  تحويل   -

شلى  شملسجل  شاليج ر  عقد  حسب 

شملركزية  شإلق مة   : شلت لي  شلعنوشن 

عبد  ش رع  تق طع   - م  شملبنى  ب رك- 
ط بق شألو    - شملومن وزنقة طرشبلس 

مكتب رقم 5 شملحمدية

شلنظ م  من   5 شمل دة  تعديل   -

شألس �سي شلذ4 أصبح :

شمل دة 5 : شملكتب شلرئي�سي

للشركة  شملسيرة  وتوشفق  توقع   -

على   Mme Sandra OLLIER

شلذ4  شلجديد  شإليج ر  عقد 

شملسجل  شملكتب  بنقل  يسمح 

 SMARTDESK MC لشركة 

INTERNATIONAL SARL AU

شإلق مة شملركزية   : إلى شلعنوشن شلت لي 

عبد  ش رع  تق طع   - م  شملبنى  ب رك- 
ط بق شألو    - شملومن وزنقة طرشبلس 

مكتب رقم 5 شملحمدية.

شملحكمة  في  شلق نوني  شإليدشع  تم 

10 م رس  شلتج رية ب ملحمدية بت ريخ 

))0)تحت رقم 578 ب لسجل شلزمني.

101 P

TOP EQUIP INDUSTRIE
SARL AU

بيع شألسهم
شلجمع  شجتم ع  محضر  بموجب 

شلبيض ء  ب لدشر  شالستثن ئي  شلع م 

تقرر   (0(( م رس  1و  شملؤرخ بت ريخ 

م  يلي :

بين  شألسهم  بيع  على  شملوشفقة   -

جهة  من  مصطفى  أصبحي  شلسيد 

جهة  من  يحيى  بن  محمد  وشلسيد 

أخرى.

أصبحي  شلسيد  شستق لة   -

مصطفي.

يحيى  بن  محمد  شلسيد  تعيين   -

مديًرش وحيًدش.

صحيح  بشكل  شلشركة  تلتزم   -

بن  محمد  للمدير  شلوحيد  ب لتوقيع 

يحيى.

- تحديث شألنظمة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  يتم 

بت ريخ شلبيض ء  ب لدشر   شلتج رية 

)1 أبريل ))0) تحت رقم 6)و1)8.

102 P

LEADER BATIMENT
SARL

برأسم   100.000.00 درهم

شملكتب شلرئي�سي :  )6زنقة عبد هللا 

شملديوني فلور شلط بق 1شلشقة ) 

شلدشر شلبيض ء

تغيير شإلدشرة
شلع م  شلجمع  مدشوالت  نه ية  في 

))0) قرر شلشرك ء  1) م رس  بت ريخ 

م  يلي :

شملش ركين  شملديرين  شستق لة 

شلس بقين.

شستق لة  تقبل مجموعة شلشرك ء 

شلسيد  شلس بقين  شإلدشرة  مدير4 

وشلسيد  نور4  شإلدري�سي  بوشعيب 

عبد شلوشحد بطلموس من وظيفتيهم  

شإلدشرية ومنحهم  إبرشء ذمة ك ملة من 

إدشرتهم .

قرر  شلنظ مية،  لألحك م  تطبيًق  

شملنعقد  شالستثن ئي  شلع م  شلجمع 

ح لًي  تعيين شلسيد شملعطي شإلدري�سي 

نور4 مديًرش وحيًدش للشركة لفترة غير 

محدودة وبصالحي ت أوسع.

شإلدري�سي  شملعطي  شلسيد  يقدم 

نور4 إلى شلجمع يعلن قبو  شلوظ ئف 

شلتي تم تكليفهم به  للتو.

شألعم    جميع  توقيع  سيتم 

قبل  من  شلشركة  بإدشرة  شملتعلقة 

شلسيد شملعطي شإلدري�سي شلنور4

قلم  في  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية  شملحكمة 

رقم   تحت   (0(( أبريل   7 بت ريخ 

.8(0515

ق مت شلشركة بإيدشع تعديله  في 

في شلبيض ء  ب لدشر  شلتج ر4   شلسجل 

7 أبريل ))0) تحت رقم و51510.

103 P
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MASTER PREFA
SARL

برأسم   0.000.000) درهم

75ش رع شنف  تق طع زنقة كلوز د4 

بروف نس شلط بق شلت سع شلشقة ب 

108 شلدشر شلبيض ء

في نه ية مدشوالت شالجتم ع شلع م 

قرر   ،(0(( م رس   (( في  شملنعقد 

شرك ء شلشركة Master Prefa م  يلي :

مرزوق،  بنعلي  شلسيد  يقوم 

شلتي  شألسهم  جميع  ببيع  شلشريك 

 MASTER PREFA يملكه  في شلشركة

وشلتي تبلغ 00.000) سهم )م ئتي ألف 

 (100.00( بقيمة شسمية م ئة  سهم) 

مق بل  ك هية  محمد  للسيد  درهم 

)عشرين  درهم   (0.000.000 مبلغ  

.
ً
مليون درهم) يدفعه  شألخير نقدش

لرأس  شلجديد  شلتوزيع  سيكون   

شمل   على شلنحو شلت لي :

شلسيد محمد ك هيه  0.000.000) 

درهم.

 (0.000.000   : أ4 م  مجموعه 

درهم.

بعد بيع جميع حصص شلشريك 

شلسيد  لص لح  مرزوق  بنعلي  شلسيد 

تم توزيع شألسهم على  محمد ك هية، 

شلنحو شلت لي :

 (00000 ك هية  محمد  شلسيد 

سهم.

أ4 م  مجموعه : 00.000) سهم.

شملدير  شستق لة   : شلث ني  شلقرشر 

شلس بق.

شستق   شلسيد بنعلي مرزوق من 

مه مه كمدير للشركة وأعط هم إبرشء 

ذمة ك ملة من إدشرته.

شلقرشر شلث لث : تعيين مدير جديد

 تقرر بعد ذلك مجموعة شلشرك ء

وحيًدش  مديًرش  ك هية  محمد  تعيين 

 للشركة لفترة غير محدودة وبصالحي ت

أوسع.

في  شلح ضر  ك هية  محمد  شلسيد 

يعلن قبو  شمله م شلتي تم  شالجتم ع، 

تكليفه به  للتو.

شملحكمة  في  شلق نوني  شإليدشع  تم 

بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر   شلتج رية 

 07 أبريل ))0) تحت رقم : )051)8

بإيدشع  شلشركة  ق مت   :  
ً
ث ني 

ب لدشر  شلتج ر4  شلسجل  في  تعديله  

شلبيض ء في : ) يوليو ))0) تحت رقم 

.(50((1

104 P

VEMAGRI
SARL

برأسم   6.000.000 درهم

7)1 ش رع شملالزم محمد محرود 

شلدشر شلبيض ء

في نه ية مدشوالت شالجتم ع شلع م 

))0) قرر شلشرك ء  15 م رس  بت ريخ 

للشريكين  شملشتركة  شإلدشرة  شستمرشر 

شلسيد محمد كريم بوعزشو4 وشلسيد 

غير  لفترة  بوعزشو4  يوسف  أحمد 

محدودة وبأكثر شلصالحي ت.
 يصرح شلسيد محمد كريم بوعزشو4

بوعزشو4  يوسف  أحمد  وشلسيد 

شلح ضرشن في شالجتم ع أنهم  يقبالن 

شلوظ ئف شلتي تم تكليفه به  للتو.
ستكون   : شالجتم عي  شلتوقيع 

شلشركة ملزمة بشكل صحيح فقط 

ب لتوقيعين شملشتركين للسيد محمد 

كريم بوعزشو4 وشلسيد أحمد يوسف 

بوعزشو4.

تنفيذ  يجوز  ال  ذلك،  ومع 

تب د   أو  بيع  أو  شرشء  عملية  أ4 

أو أ4  شلتج رية  شلعق رشت  أو  للمب ني 

دستور للرهون شلعق رية على شملب ني 

شلتج رية  شلعق رشت  أو  شالجتم عية 

إذن  على  شلحصو   دون  للشركة 

من  جم عي  قرشر  قبل  من  مسبق 

شلشرك ء.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

بت ريخ شلبيض ء  ب لدشر   شلتج رية 

 7 أبريل ))0) تحت رقم و051)8.

قدمت شلشركة تعديله  في شلسجل 

بت ريخ شلبيض ء  للدشر   شلتج ر4 

 7 أبريل ))0) تحت رقم 59و106.

105 P

 VIASTRAD
SARL

برأسم   100.000.00 درهم

شملقر شالجثم عي : )6 زنقة عبد هللا 

شملديوني شلط بق 1 شلشقة ) شلدشر 

شلبيض ء

بيع شألسهم
 »VIASTRAD« شركة  قرر شرك ء 

م  يلي :

 يبيع شلسيد عبد شلوشحد بطلموس 

شألسهم  جميع  ثويب  هش م  وشلسيد 

 VIASTRAD يملكونه  في شركة  شلتي 

)خمسم ئة  سهم   500 تبلغ  وشلتي 

 (100( م ئة  شسمية  بقيمة  سهم) 

شإلدري�سي  شملعطي  للسيد  درهم 

شلنور4 و شلسيد بوشعيب شإلدري�سي 

درهم   50،000 مبلغ  مق بل  نور4 

.
ً
دفعوه  نقدش

لرأس  شلجديد  شلتوزيع  سيكون   

شمل   على شلنحو شلت لي :

نور4   شإلدري�سي  شملعطي  شلسيد 

50.000 درهم.

نور4   شإلدري�سي  بوشعيب  شلسيد 

50.000 درهم.

أ4 م  مجموعه :  100.000 درهم.

بعد بيع جميع حصص شلشريكين 

شلسيد عبد شلوشحد بطلموس وشلسيد 

شملعطي  شلسيد  لص لح  ثويب  هش م 

بوشعيب  وشلسيد  شلنور4  شإلدري�سي 

شإلدري�سي نور4، تم توزيع شألسهم على 

شلنحو شلت لي :

نور4   شإلدري�سي  شملعطي  شلسيد 

500 سهم.

نور4   شإلدري�سي  بوشعيب  شلسيد 

500 سهم.

 أ4 م  مجموعه :  1000 سهم.

شستق لة مدرشء مش ركين س بقين

شملديرين  شستق لة  شلشرك ء  يقبل 

شملش ركين شلسيد بوشعيب شإلدري�سي 

نور4 وشلسيد عبد هللا بطلموس من 

ذمة  وظ ئفهم شإلدشرية ومنحهم إبرشء 

ك ملة من إدشرتهم. 

تعيين مديرين مش ركين جدد.

ق م  شألسهم،  جميع  بيع  بعد 

شملعطي  شلسيد  بتعيين  شلشرك ء 

بوشعيب  وشلسيد  نور4  شإلدري�سي 

كمديرين مش ركين  شإلدري�سي نور4، 

وهذش لفترة غير محدودة شملدة.

نور4  شإلدري�سي  شملعطي  شلسيد 

نور4  شإلدري�سي  بوشعيب  وشلسيد 

شلح ضرشن في شالجتم ع، يعلن ن أنهم  

يقبالن شلوظ ئف شلتي تم تكليفه به  

للتو.

 شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة شلتج رية

 (0(( أبريل   7 بت ريخ  ب لدشر شلبيض ء 

تحت رقم )051)8 

تم تسجيل شلتغييرشت في شلسجل 

ب لدشر  شلتج رية  ب ملحكمة  شلتج ر4 

تحت   (0(( أبريل   7 بت ريخ  شلبيض ء 

رقم : 57و516.
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 »ESSAKAN ACHARIF« شركة

شركة محدودة شملسؤولية 

تبع  للجمع شلع م شملنعقد بت ريخ 

مس همو  قرر   (018 سبتمبر   ((

 » ESSAKAN ACHARIF« شركة 

رأسم له   شلب لغ  شملسؤولية  محدودة 

مقره   وشلك ئن  درهم   (00.000

 501 شلبيض ء،  ب لدشر  شالجتم عي 

ش رع شدريس شلح رثي قرية شلجم عة، 

م  يلي  :

شالجتم عي  شملقر  تحويل   - و 

شلدشر   : شلت لي   شلعنوشن  إلى  للشركة 

شلبيض ء، )) مكرر درب شفريحة زنفة 

) قرية شلجم عة. 

لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط  كت بة 

أكتوبر  0و  بت ريخ  ب لدشرشلبيض ء 

018) تحت رقم و68076.
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 ECOLE SUPERIEURE
 DE COMMERCE DE

MARRAKECH
SOCIETE ANONYME

RC : 5603/ I F 6501012
رأس شمل   : 6.000.000 درهم

شملكتب شملسجل : ش رع شألمير موال4 
عبد هللا BP 595 مرشكش شملغرب

شلع م  شلجمع  قرر  عقد  بموجب 
 10 في  مرشكش  مدينة  في  شلع د4 

أغسطس 1)0) :
شلسيد  شستق لة  على  شلتصديق 
قرره  مديرش   BABACAR K ك   ب بكر 
مجلس شإلدشرة شلذ4 عقد في )) يوليو 

.(0(0
شلتصديق على شتف قية تع ون مع 
رقم   UPM PEDAGOGIQUE شركة 
قب دج  ب لسيد  ممثلة   RC61(7و
كمدير   CIN N°E108969 محمد 
قرره مجلس شإلدشرة شلذ4 شجتمع في 
من  شملتبقية  للفتر   (0(0 يوليو   ((
والية سلفه أ4 حتى شالجتم ع شلع م 
شلع د4 شلذ4 سيدعى للبث في شلسنة 
شمل لية شملنتهية في 1و أغسطس ))0).
ب ملحكمة  شإليدشع  تم   : شإليدشع 
نوفمبر   10 شلتج رية بمرشكش بت ريخ 

1)0) تحت رقم 51و9)1.
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 FONCIERE RES 2 
شركة ذشت مسؤولية محدودة 

بمس هم شلوحيد
برأسم   90.000 درهم

شملقر شلرئي�سي : فيال تيريز، زنقة 
سوري ، حي شلسعيدية، كيليز

RC N°83257 IF : 24829699
على محضر شجتم ع شلجمع  وبن ء 
نوفمبر   ( بت ريخ  شالستثن ئي  شلع م 

019) تقرر :
وشفق شلجمع شلع م على شلتحويل 
من  سهم   (900( لتسعم ئة  شملقترح 
 FONCIERE RES 2 SARL« شركة 
 MK Holding« شململوكة لشركة »AU
 Foncière« شركة  لص لح   »SARL

.»KMR SA

وب لت لي فإن شلتوزيع شلجديد لرأس 
 FONCIERE KMR SA««  : شمل   هو 

900 سهم.
شلتعديل شلنسبي لعقد شلتأسيس

تم شإليدشع شلق نوني لدى للمحكمة 
ديسمبر  1و  شلتج رية ملرشكش بت ريخ 

1)0) تحت رقم 96و1و1.
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 ORATIO SARL D’ASSOCIE
UNIQUE

 RC  : N° 414361 / IF  :
(618099(

برأس م   0000.00) درهم
شملقر شلرئي�سي : 1) زنقة ب بومي ط بق 

6 رقم 1و منطقة شملحطة
 شلدشر شلبيض ء

يتم نقل شملكتب شملسجل لشركة 
ORATIO SARLAU إلى نفس شملكتب 
بت ريخ شلوحيد  شملس هم  من   بقرشر 

 16 م رس ))0) :
 6 شلط بق  ب بومي،  زنقة   (1 من 
رقم 1و منطقة محطة شلدشر شلبيض ء
مشروع شلدشر شلبيض ء أنف  تق طع 
زنقة أنف  كلوب جنوب وزنقة منص ت 

1 غرب شلدشر شلبيض ء 00)0)-.
شملس هم  يقرر  شلقرشر،  هذش  بعد 
شلنظ م  من   ( شمل دة  تعديل  شلوحيد 

شألس �سي :
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 WIMMOPRO شركة
 شركة محدودة شملسؤولية

تبع  للجمع شلع م شملنعقد بت ريخ   
15 فبرشير ))0) قرر مس همو شركة 
شملسؤولية  محدودة   WIMMOPRO
درهم  رأسم له  50.000  شلب لغ 
ب لدشر  شالجتم عي  مقره   وشلك ئن 
 GH(-17 مجموعة شلتقدم  شلبيض ء 
شلبرنو�سي، سيد4  شلث ني   شلط بق 

م  يلي  : 
توفيق  شحمد  شلسيد  شستق لة   *
شبنط لب من مه مه كمسير للشركة. 

تعيين شلسيد محمد شبن ط لب   *
مسيرش للشركة مع إمض ء منفرد. 

كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ب لدشر  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

شلبيض ء بت ريخ1و م رس ))0) تحت 
رقم ))8195.
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ISLY DIELTRON شركة
SARL AU

شملقر شلرئي�سي رقم )1 حي حوض 

شملستقبل وجدة

شلسجل شلتج ر4 رقم 087))

قفل شلتصفية
شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 

شالستثن ئي شلث ني للشركة شملؤرخ في 

بمقره   وشملنعقد   (019 م رس   (8

شالجتم عي تقرر م  يلي :

شلنه ئي للشركة مع تعيين  شلحل   

شملصفي.

 تعيين شلسيد شلعربي برشكي شلح مل 

: رقم  شلوطنية  شلتعريف   لبط قة 

F 262199 وشلق طن بكنفودة.

شملركز جرشدة كمصفي للشركة.

1( رقم  شالجتم عي  شملقر   تعيين 

 حوض شملستقبل وجدة كمقر لتصفية

شلشركة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (017 م رس   (8 بت ريخ  شلتج رية 

تحت رقم 16).
مقتطف وبي ن
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Société EL MER TECH
 SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسم له  80.000 درهم

)تصفية شلشركة)
شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 

ين ير   (6 بت ريخ  شملنعقد  شالستثن ئي 

لشركة شلوحيد  لشريك   (0(( 

ذشت  شركة   .  EL MER TECH  

وحيد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 

دشر شقوبع جم عة   : مقره  شالجتم عي 

دشردشرة شفش ون’تقرر م يلي :

شلتصفية  تقرير  مرشجعة  بعد 

شلشركة  مسير  طرف  من  شملقدم 

شلسيد شملرني�سي أيوب ، تقرر تصفية 

شركة ذشت   EL MER TECH شركة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

شلسجل  من  شلشركة  تشطيب 

شلتج ر4.

ذمة شملرني�سي أيوب بصفته  إبرشء 

مصفي للشركة.

 تم شإليدشع شلق نوني بكت بة شلضبط

بشفش ون  شالبتدشئية  ب ملحكمة 

رقم  تحت   (0(( م رس   15 بت ريخ 

.34/2022
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شئتم نية كونفيسكو ش م م

لالستش رة شلق نونية وشلجب ئية 

مح سب معتمد من طرف شلدولة

شله تف : 05-))-0-59)-55

www-fiduciaire-confisco.ma

confisco@menara.ma

GENIUS DESIGN 
 SARL D’AU

قفل شلتصفية 
جينيس ديزشين ش م م بشريك وحيد

 رشسم له  100.000 درهم

مقره  شالجتم عي : شلط بق شالر�سي 

تجزئة شلزهرشء م س شلرقم ) عم رة 

6 بوسكورة شلدشرشلبيض ء - شلسجل 

شلتج ر4 67).70و

شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 

و  في  شملؤرخ  للشركة  شالستثن ئي 

بمقره   شملنعقد  و   (0(( أغسطس 

شالجتم عي تقرر م  يلي : 

شلتصفية  عملية  على  شملص دقة 

وشإلعالن عن قفله .

شلسيد  شلشركة  مصفي  إبرشء   -

مروشن قطر4 شإلبرشء شلت م.

ب لـمحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

 شلتج رية ب لبيض ء تحت رقم )097)8

بت ريخ )1 أبريل ))0).
مقتطف و بي ن
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GLOBAL ECO ENERGY
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
 AU CAPITAL DE 100.000،00

DHS
 BD ABDELMOUMEN N5 (0(

RDC
CASABLANCA

تصفية
شركة ݣلوب   شيكو شينيغجي

شملقر شلرئي�سي )0) ش رع عبد شملومن 
،رقم 5 شلط بق شالر�سي ، شلدشر 

شلبيض ء 
شلسجل شلتج ر4 969)))

شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى   
لشركة   (0(( فبرشير   (8 شالستثن ئي 
ذشت  شركة  شينيغجي  شيكو  ݣلوب   
شلشريك  ذشت  شملحدودة  شملسؤولية 
شلوحيد و شملنعقد بمقره  شالجتم عي 
 5 رقم  شملومن  عبد  ش رع   (0(
تمت  شلبيض ء  شلدشر  شالر�سي  شلط بق 
شملص دقة من طرف شلشريك شلوحيد 

وتقرير م يلي : 
 GLOBAL ECO تصفية شلشركة  

.ENERGY SARL AU
 تعيين عبد شله د4 دمدشو4 كمصف
وشتخ ذ مقر شلشركة كمقر للتصفية 
 5 رقم  شملومن  عبد  بش رع  شلك ئن 

شلط بق شالر�سي ، شلدشر شلبيض ء. 
تم شإليدشع شلق نوني ب لـمحكمة   -
شلتج رية بت ريخ ) فبرشير ))0) تحت 
ب لسجل  وشملسجل   819995 رقم 

شلتج ر4 969))).
مقتطف و بي ن
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STE CONFIG TRADING
شركة محدودة شملسؤولية
رأسم له  : 100.000 درهم
شلسجل شلتج ر4 : و55و51

شلدشر شلبيض ء
شلحل شملسبق للشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
 (0(( م رس   1( بت ريخ  ب لبيض ء 
شملسبق  شلحل  شلوحيد  شلشريك  قرر 

جميع  علم   نحيط  وذلك  للشركة 
شلتصفية ستتم  عملية  أن  شألطرشف 
يوم 10 م 4 ))0) شبتدشءش من شلس عة 
شبرشهيم  ش رع  ة  ب لعنوشن  زوشال  و 
شلبيض ء. شلدشر  )وو  رقم  شلرودشني 
أحمخ بور  شلسيد  تعيين  تم  كم  

مصفي  للشركة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
بت ريخ شلبيض ء  للدشر   شلتج رية 

 ) أبريل ))0) تحت رقم 6)00)8.
كم  تم شلتقييد ب لسجل شلتعديلي 
أبريل   ( بت ريخ  ب لتصفية  شلخ ص 

))0) تحت رقم و)))1.
لإلش رة و شلبي ن
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SYSTEM RR SARL
COMPTABILITE، FISCALITE، JURIDIQUE

BNIK TRAVAUX
SARL AU

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 
للشريك شلوحيد

مقره  شالجتم عي : 0) تجزئة ب لفقير 
ش رع محمد شلخ مس ط بق ) 

مديونة – شلدشر شلبيض ء
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

((5701
تصفية شلشركة

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
تقرر   (0(1 ديسمبر   (8 في  شملؤرخ 
 BNIK TRAVAUX شركة  تصفية 
شملسؤولية  ذشت  شركة   SARL AU
مبلغ  شلوحيد  للشريك  شملحدودة 
رأسم له  10.000 درهم وعنوشن مقره  
ش رع  ب لفقير  تجزئة   (0 شالجتم عي 
– مديونة   ( شلخ مس ط بق   محمد 
شلدشر شلبيض ء نتيجة لعدم وجود ش4 

نش ط تج ر4.
و عين :

شلسيد أوعلي محمد وعنوشنه دوشر 
كمصفي  برشيد   - شلدروة  عمر  بن 

للشركة
وقد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
 (0 وفي   (0(1 ديسمبر   (8 بت ريخ 
تجزئة ب لفقير ش رع محمد شلخ مس 

ط بق ) مديونة – شلدشر شلبيض ء.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
بت ريخ شلبيض ء  ب لدشر   شلتج رية 
5) ين ير ))0) تحت رقم 9)8098.
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SYSTEM RR SARL
COMPTABILITE، FISCALITE، JURIDIQUE

PATIROSE SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

مقره  شالجتم عي: مجموعة ب ء حي 
شلنور زنقة 9) رقم 7و سيد4 عثم ن 

– شلدشر شلبيض ء
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

((1889
تصفية شلشركة

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
تقرر   (0(1 ديسمبر   (9 في  شملؤرخ 
PATIROSE SARL شركة  تصفية 
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة مبلغ 
وعنوشن  درهم   100.000 رأسم له  
حي  ب ء  مجموعة  شالجتم عي  مقره  
 شلنور زنقة 9) رقم 7و سيد4 عثم ن –

شلدشر شلبيض ء
و عين :

 (( وعنوشنه  محمد  بهبة  شلسيد 
 1 ط بق  ي سمينة  تجزئة   1 زنقة 
كمصفي  شلبيض ء  شلدشر  ب شكو- 

للشركة.
وقد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
بت ريخ 9) دجنبر 1)0) وفي مجموعة 
ب ء حي شلنور زنقة 9) رقم 7و سيد4 

عثم ن – شلدشر شلبيض ء
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
بت ريخ شلبيض ء  ب لدشر   شلتج رية 
18 م رس ))0) تحت رقم 818179.
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SYSTEM RR SARL
COMPTABILITE، FISCALITE، JURIDIQUE

YARA PLAST SARL AU
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

للشريك شلوحيد
مقره  شالجتم عي: دوشر أوالد بوعزيز 
سيد4 حج ج وشد حص ر – شلدشر 

شلبيض ء
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

500(17

تصفية شلشركة
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
تقرر   (0(( من فبرشير   17 شملؤرخ في 

 YARA PLAST SARL تصفية شركة 

AU شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

رأسم له   مبلغ  شلوحيد  للشريك 

مقره   وعنوشن  درهم   100.000

بوعزيز سيد4  أوالد  دوشر  شالجتم عي 

شلدشر شلبيض ء   – حج ج وشد حص ر 
نتيجة لعدم وجود ش4 نش ط تج ر4

و عين :

وعنوشنه  لحسن  مج طي  شلسيد 
 -  (5 رقم   ( زنقة  شلتوزشنية  تجزئة 

شلدشر شلبيض ء كمصفي للشركة.

وقد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 

بت ريخ 17 فبرشير ))0) وفي دوشر أوالد 

 – بوعزيز سيد4 حج ج وشد حص ر 

شلدشر شلبيض ء.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

بت ريخ شلبيض ء  ب لدشر   شلتج رية 

18 م رس ))0) تحت رقم 818167.
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CONSEIL SENIOR
 RC (RABAT(  : 108395- IF  :

0)7)7وو

شركة ذشت مسؤولية محدودة 

بشريك وشحد برأس م   000.00) 

درهم 

مكتب مسجل : 15 ش رع شالبط   
رقم )0 أكدش  شلرب ط

تصفية شلشركة
بموجب شروط عقد خ ص بت ريخ 

شملس هم  يقر   ،(0(1 ديسمبر   16

شلوحيد ب إلنج ز :

1 - قرشر إغالق عملية شلتصفية.

) - شملوشفقة على تقرير شلتصفية

و - إبرشء ذمة شملصفي عن واليته

من  شلشركة  شسم  شطب   -  (

شلسجل شلتج ر4.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس   (8 بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم 8ووو)1.
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AB TIMBER
SARL

حل شلشركة
شركة ذشت شملسؤولية شلمحدودة

في حل و تصفية
رأسم له  100.000،00 درهم

شملقر شالجتم عي : 9)، زنقة شكوستين 
،( شلط بق   ،8 شملكتب   سيرزشك، 

شلدشر شلبيض ء.
حل شلشركة

شستثن ئي  قرشر  مقت�سى  وفق 
بت ريخ  و1 فبرشير 0)0) فإن شلشرك ء 

قرروش م  يلي :
تم حل شلشركة.

ع د ،  حسو  شلسيد  تعيين  تم 
مصفي    BJ((56)0و شلبط قة  رقم 

للشركة.
 : شلشركة  لحل  شإلجتم عې  شملقر 
9)، زنقة شكوستين سيرزشك، شملكتب 

8، شلط بق )، شلدشر شلبيض ء.
إجرشؤه  تم  قد  شلق نوني  شإليدشع 
شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط  بكت بة 

ب لدشر شلبيض ء.
 7(5668 شلق نوني  شإليدشع  رقم 

بت ريخ 11 سبتمبر 0)0).
رقم شلسجل شلتج ر4 : 9)))و).
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 PERIEGESIS
SARLAU

 RC  : 303867 /IF  : 15172517/
ICE  :001426677000070
رأس م   10.000.00 درهم

 شملكتب شلرئي�سي : 10 ش رع شلحرية 
شلط بق شلث لث، شقة 6 شلدشر 

شلبيض ء
حل شلشركة

شملس هم  قرشر  أحك م  بموجب 
شلوحيد بت ريخ 15 م رس ))0)، تقرر 

م  يلي :
 15 بت ريخ  مبكرش  شلشركة  حل 

م رس ))0) وتصفيته .
أمينة  بنجويد  شلسيدة  تعيين 

مصفًية للشركة.

مقر شلتصفية محدد في : 10 ش رع 
شلدشر   6 أبت  شلحرية شلط بق شلث لث، 

شلبيض ء.
شلتج رية  شملحكمة  في  شإليدشع  تم 
 (0(( م رس   (9 ت ريخ  ب لبيض ء 
تحت رقم و6و819 في شلسجل شلزمني 

. شإليدشع رقم 11558 
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RAFALO MODE SARL
 رأسم له  100.000 درهم 

شملقر شالجتم عي :
 Angle avenue des far rue 

 d’alsace étage 3 bureau N°21
Mohammedia
تصفية شلشركة 

تعيين مصفي شلشركة
شختت م شلتصفية

شلع م  شلجمع  عقد  بموجب 
 (0(( م رس   (1 بت ريخ  شالستثن ئي 
RAFALO MODE SARL لشركة 

 Angle  : شالجتم عي  مقره   وشلتي 
 avenue des far rue d’alsace étage
3 bureau N°21 Mohammedia

رأسم له  100.000 درهم.
 تقرر م  يلي :

- شلحل شملسبق للشركة. 
تعيين شلسيد عبد شلغني علوش   -
وشلسيد ي سين شيت سعيد كمصفي ن 

للشركة.  
 ANGLE  : مقرشلتصفية   -
 AVENUE DES FAR; rue
 d’alsace étage 3 bureau N° 21

Mohammedia
بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم   -
 شلضبط ب ملحكمة شالبتدشئية ب ملحمدية
بت ريخ 7 شبريل ))0) تحت رقم 676.
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ATELIER BELMOKHTAR
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   (0(( أبريل   1( بت ريخ  شلرب ط 
مسؤولية  ذشت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك وشحد.

 ATELIER  : شلتسمية 

BELMOKHTAR SARL AU

من  شلغرض   : شالجتم عي  شلهدف 

شملعم ر4  شلتصميم  هو  شلشركة 

وشلتخطيط شلعمرشني وشلديكور ووضع 

شلخطط ذشت شلصلة وشتج ه تنفيذه .

قد تكون شلشركة مسؤولية أيض  

عروض  صدق  من  شلتحقق  عن 

تنفيذ  في  شلذين يس همون  شملق ولين 

شملذكورة  ب ألعم    شملتعلقة  شألعم   

أعاله.

صالحي ت  مع  يتوشفق  ذلك  كل 

شملتعلق   ،89-016 رقم  شلق نون 

شملعم ر4  شملهندس  مهنة  بمم رسة 

شلوطنية  شلنق بة  ومؤسسة 

للمهندسين شملعم ريين.

رأسم   شلشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

درهم للحصة شلوشحدة موزعة   100

بين شلشرك ء على شلشكل شلت لي :

حن ن بن شملخت ر 1000 حصة.

من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 

شلتأسيس شلنه ئي أ4 من ت ريخ وضع 

شلسجل شلتج ر4.

ين ير  ف تح  من   : شمل لية  شلسنة 

ديسمبر من كل سنة م  عدش  1و  إلى 

ت ريخ  من  تبتدئ  شألولى  شلسنة 

شلتسجيل.

ري ض شألندلس   : شملقر شالجتم عي 

91 أرين  و، شقة 18، شلط بق شلس بع، 

حي شلري ض، شلرب ط.

شملسير : حن ن بن شملخت ر.

 : شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  رقم 

.1595(7

تم شإليدشع شلق نوني لدى شملحكمة 

أبريل   18 بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم 888و)1.
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ELEMATRADIVE
SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة

وذشت شريك وحيد

يقدر رأسم له  ب : 100.000 درهم

شملقر شالجتم عي : رقم 5) ش رع 

فرنس ، شقة رقم 8، أكدش ، شلرب ط

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

ف تح  في  ومسجل   (0(( م رس  0و 

أبريل ))0) تم تأسيس شركة تحمل 

شلخص ئص شلت لية :

 ELEMATRADIVE  : شلتسمية 

SARL AU

ذشت  شركة   : شلق نونية  شلصفة 

شريك  وذشت  محدودة  مسؤولية 

وحيد.

شلهدف شالجتم عي : 

أو  شملختلفة  شألشغ    في  مق و  

شلبن ء.

مق و  شلتركيب ت شلكهرب ئية.

ت جر.

درهم   100.000  : شمل    رأس 

مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة.

من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 

شلتأسيس شلنه ئي.

ين ير  ف تح  من   : شمل لية  شلسنة 

ديسمبر من كل سنة م  عدش  1و  إلى 

شلسنة شألولى تبتدئ من ت ريخ تأسيس 

شلشركة إلى 1و ديسمبر.

ش رع   (5 رقم   : شالجتم عي  شملقر 

فرنس ، شقة رقم 8 أكدش ، شلرب ط.

فؤشد،  معروف  شلسيد   : شلتسيير 

ملدة غير محدودة.

توزيع شألرب ح : من شألرب ح شلص فية 

تؤخذ 5% لتكوين شالحتي ط شلق نوني 

وشلب قي يوزع بين شلشرك ء.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

705و)1، )شلسجل  ))0) تحت رقم 

شلتج ر4 رقم 79و159).
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BOURSE GESTION
SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة

وذشت شريك وحيد

يقدر رأسم له  ب : 100.000 درهم

شملقر شالجتم عي : 1)15 حي شملغرب 

شلعربي شلط بق شألو  شقة رقم 1

تم رة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

ف تح  في  ومسجل   (0(( أبريل  ف تح 

أبريل ))0) تم تأسيس شركة تحمل 

شلخص ئص شلت لية :

 BOURSE GESTION  : شلتسمية 

SARL AU

ذشت  شركة   : شلق نونية  شلصفة 

شريك  وذشت  محدودة  مسؤولية 

وحيد.

شلهدف شالجتم عي : 

شستش رشت إدشرية.

شستش رشت ضريبية.

شستش رشت شجتم عية.
درهم   100.000  : شمل    رأس 

مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة.

من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 

شلتأسيس شلنه ئي.

ين ير  ف تح  من   : شمل لية  شلسنة 

ديسمبر من كل سنة م  عدش  1و  إلى 

شلسنة شألولى تبتدئ من ت ريخ تأسيس 

شلشركة إلى 1و ديسمبر.

حي   15(1  : شالجتم عي  شملقر 

شقة  شألو   شلط بق  شلعربي  شملغرب 
رقم 1 تم رة.

أقزشمر،  نورة  شلسيدة   : شلتسيير 

ملدة غير محدودة.

توزيع شألرب ح : من شألرب ح شلص فية 

تؤخذ 5% لتكوين شالحتي ط شلق نوني 

وشلب قي يوزع بين شلشرك ء.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

)شلسجل   ،775 رقم  تحت   (0((

شلتج ر4 رقم و601و1).
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2BTP
SARL

شركة ذشت مسؤولية محدودة
رأسم له  : 1.000.000 درهم
مقره  شالجتم عي : )1، زنقة 

شألشعر4 شقة رقم ) أكدش  شلرب ط
رقم شلسجل شلتج ر4 : 81)6)1
تفويت شلحصص شالجتم عية

شستق لة مسيرين مشتركين وتعيين 
مسيرش وحيدش للشركة

تحويل شلصفة شلق نونية للشركة
شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 
فبرشير   10 شالستثن ئي شملنعقد بت ريخ 
شركة  في  شملس همون  قرر   (0((
شملحدودة شملسؤولية  ذشت   (BTP 

شلت لي :
تفويت شلسيد بنم غ  حمزة 00)و 
شلسيد  لف ئدة  شجتم عية  حصة 

حميد شلبريع.
تفويت شلسيد شبن سب حو يونس 
لف ئدة  شجتم عية  حصة  00)و 

شلسيد حميد شلبريع.
تفويت شلسيدة لطيفة شلبوعن ني 
لف ئدة  شجتم عية  حصة  00)و 

شلسيد حميد شلبريع.
شملسيرين  شلس دة  شستق لة 
شملشتركين شبن سب حو يونس وبنم غ  
شلبريع  حميد  شلسيد  وتعيين  حمزة 

كمسير مشترك وحيد للشركة.
تحويل شلصفة شلق نونية للشركة 
محدودة  مسؤولية  ذشت  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذشت  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
وقد تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 
أبريل   1( بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت شلرقم : )87و)1.
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STE ANADIR IT SOLUTIONS
SARL AU

رقم شلسجل شلتج ر4 : 97)159
تكوين شركة محدودة شملسؤولية 

ذشت شلشريك شلوحيد
ب لرب ط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع  تم   (0(( أبريل   ( بت ريخ 
شلقوشنين شألس سية لشركة محدودة 
شملسؤولية ذشت شلشريك شلوحيد ذشت 

شملميزشت شلت لية :

شلهدف :
)مبرمج،  شملعلوم ت  تكنولوجي  

محلل، مصمم).
مستمر  )تدريب  إدشرية  شستش رة 

على شلكمبيوتر).
شملقر : عم رة رقم 0و شقة رقم 8 
حس ن  شلوكيلي  شحمد  موال4  ش رع 

شلرب ط.
بم   شمل    رأس  حدد   : شمل    رأس 

قدره 100.000 درهم.
غير  ملدة  شلشركة  تدشر   : شلتسيير 

محدودة من طرف :
ششرف بدرشو4.

بكت بة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 
 : ))0) تحت شلرقم  أبريل   15 بت ريخ 

861و)1.
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STE ES-SATTE MAREKTING
SARL AU

رقم شلسجل شلتج ر4 : 159197
تكوين شركة محدودة شملسؤولية 

ذشت شلشريك شلوحيد
ب لرب ط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع  تم   (0(( م رس   10 بت ريخ 
شلقوشنين شألس سية لشركة محدودة 
شملسؤولية ذشت شلشريك شلوحيد ذشت 

شملميزشت شلت لية :
شلهدف :

مق و   شإلدشرية  شالستش رشت 
خدم تي.
ت جر.

شملقر : عم رة رقم 0و شقة رقم 8 
حس ن  شلوكيلي  شحمد  موال4  ش رع 

شلرب ط.
بم   شمل    رأس  حدد   : شمل    رأس 

قدره 100.000 درهم.
غير  ملدة  شلشركة  تدشر   : شلتسيير 

محدودة من طرف :
هش م شلسطي.

بكت بة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 
 : تحت شلرقم   (0(( أبريل   5 بت ريخ 

95)و)1.
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SAKNIA INDUSTRIELLE
SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة

ذشت شلشريك شلوحيد

رأسم له  شالجتم عي : 100.000 درهم

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إنش ء   (0(( ين ير   (( ب لقنيطرة 

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلخ صي ت شلت لية :

 SAKNIA  : شإلسم 

INDUSTRIELLE SARL AU

ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

مسؤولية محدودة.

شملوضوع شالجتم عي :

مق و  إنش ءشت معدنية.

مق و   أو  متنوعة  أعم    مق و  

بن ء.

يوم  من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 

شلتقييد في شلسجل شلتج ر4.

شملقر : ب شلقنيطرة رقم 59 ش رع 

موال4  إق مة  شلعزيز  عبد  موال4 

عبد شلعزيز شملكتب ).

درهم   100.000  : شلرأسم   

حصة شجتم عية   1000 مقسمة إلى 

من فئة 100 درهم للحصة شلوشحدة.

شلحصص :

محمد شلكعبو�سي 1000 حصة.

شلتسيير : 

شلسيد محمد شلكعبو�سي شلح مل 

.G9(7للبط قة شلوطنية رقم 8و

تسجيل  تم   : شلتج ر4  شلسجل 

لدى  شلتج ر4  ب لسجل  شلشركة 

شالبتدشئية  شملحكمة  شلضبط  كت بة 

بت ريخ  6(((1  ب لقنيطرة تحت رقم 

) م رس ))0).

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر من كل سنة.

للشركة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ب ملحكمة شالبتدشئية ب لقنيطرة تحت 

رقم 7)9 بت ريخ ) م رس ))0).
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CAFE SIMBOL
SARL/AU

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

سجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،(0(( م رس   10 بت ريخ  بسط ت، 
تم وضع شلقوشنين شألس سية لشركة 
ذشت مسؤولية محدودة، ذشت شريك 

وحيد.
 CAFE SIMBOL  : شلتسمية 

SARL/AU
شلهدف :

مشغل مقهى.
شالستيرشد وشلتصدير.

شلعملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 
شملنقولة  شمل لية شلتج رية شلصن عية، 
شالرتب ط  يمكنه   شلتي  شملنقولة  أو غير 
مب شرة  غير  بصفة  أو  مب شرة 
على  تس عد  وشلتي  شلشركة  بأهدشف 

شزده ر وتنمية شلشركة.
6 إق مة شلنسيم   : شملقر شالجتم عي 
شلسفلي  شلط بق  شنقيط  ش رع 

سط ت.
من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 

تأسيسه .
في  حدد   : شالجتم عي  شلرأسم   

مبلغ 100.000 درهم.
للسيد  شلتسيير  أسند   : شلتسيير 

محمد أبو فرح.
من  تبتدء   : شالجتم عية  شلسنة 
ديسمبر من  1و  إلى غ ية  ين ير  ف تح 

كل سنة.
شألرب ح  من  يخصم   : شألرب ح 
تكوين  أجل  من   %5 ب  يقدر  م  
أن  إلى  للشركة  شلق نوني  شالحتي ط 

يبلغ عشر شلرأسم   شالجتم عي.
كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلضبط ب ملحكمة شالبتدشئية بسط ت 
رقم  تحت   (0(( أبريل   1( بت ريخ 

.22/107
ب لسجل  شلشركة  تسجيل  وتم 
شالبتدشئية  شملحكمة  لدى  شلتج ر4 

بسط ت تحت رقم 6987.
من أجل شلخالصة وشلبي ن

شئتم نية »كونت كلير«
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CVR SAKANE
SARL

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي سجل ب لدشر 
شلبيض ء، بت ريخ )) م رس ))0)، تم 
وضع شلقوشنين شألس سية لشركة ذشت 

مسؤولية محدودة.
CVR SAKANE SARL : شلتسمية

من بين أهدشف شلشركة   : شلهدف 
م  يلي :

منعش عق ر4.
شلعملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 
شمل لية،  شلتج رية،  شلصن عية، 
يمكنه   شلتي  شملنقولة  غير  أو  شملنقولة 
غير  بصفة  أو  مب شرة  شالرتب ط 
وشلتي  شلشركة  بأهدشف  مب شرة 

تس عد على شزده ر وتنمية شلشركة.
ش رع مرس   (6  : شملقر شالجتم عي 
شقة رقم  شلط بق شألو ،  شلسلط ن، 

و، شلدشر شلبيض ء.
من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 

تأسيسه .
في  حدد   : شالجتم عي  شلرأسم   

مبلغ 100.000 درهم.
للسيد  شلتسيير  أسند   : شلتسيير 
جيد عبد شلرحيم وشلسيد بوشعيب 

نصر هللا.
من  تبتدئ   : شالجتم عية  شلسنة 
ديسمبر من  1و  إلى غ ية  ين ير  ف تح 

كل سنة.
شألرب ح  من  يخصم   : شألرب ح 
تكوين  أجل  من   %5 ب  يقدر  م  
أن  إلى  للشركة  شلق نوني  شالحتي ط 

يبلغ عشر شلرأسم   شالجتم عي.
كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلضبط ب ملحكمة شلتج رية ب لسجل 
بت ريخ شلبيض ء  ب لدشر   شلتج ر4 
)1 أبريل ))0) تحت رقم 55و1)8.

ب لسجل  شلشركة  تسجيل  وتم 
ب لدشر  شلتج ر4 لدى نفس شملحكمة 

شلبيض ء تحت رقم و7)0)5.
من أجل شلخالصة وشلبي ن

شئتم نية »كونت كلير«
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ORVIETO PROMO
SARL

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي سجل ب لدشر 
تم   ،(0(( أبريل   ( بت ريخ  شلبيض ء، 
وضع شلقوشنين شألس سية لشركة ذشت 

مسؤولية محدودة.
 ORVIETO PROMO  : شلتسمية 

SARL
من بين أهدشف شلشركة   : شلهدف 

م  يلي :
منعش عق ر4.

شلعملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 
شمل لية،  شلتج رية،  شلصن عية، 
يمكنه   شلتي  شملنقولة  غير  أو  شملنقولة 
غير  بصفة  أو  مب شرة  شالرتب ط 
وشلتي  شلشركة  بأهدشف  مب شرة 

تس عد على شزده ر وتنمية شلشركة.
ش رع مرس   (6  : شملقر شالجتم عي 
شقة رقم  شلط بق شألو ،  شلسلط ن، 

و، شلدشر شلبيض ء.
من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 

تأسيسه .
في  حدد   : شالجتم عي  شلرأسم   

مبلغ 100.000 درهم.
للسيد  شلتسيير  أسند   : شلتسيير 

محمد عي ر.
من  تبتدئ   : شالجتم عية  شلسنة 
ديسمبر من  1و  إلى غ ية  ين ير  ف تح 

كل سنة.
شألرب ح  من  يخصم   : شألرب ح 
تكوين  أجل  من   %5 ب  يقدر  م  
أن  إلى  للشركة  شلق نوني  شالحتي ط 

يبلغ عشر شلرأسم   شالجتم عي.
كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلضبط ب ملحكمة شلتج رية ب لسجل 
بت ريخ شلبيض ء  ب لدشر   شلتج ر4 
)1 أبريل ))0) تحت رقم 56و1)8.

ب لسجل  شلشركة  تسجيل  وتم 
ب لدشر  شلتج ر4 لدى نفس شملحكمة 

شلبيض ء تحت رقم 75)0)5.
من أجل شلخالصة وشلبي ن

شئتم نية »كونت كلير«
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GOABORD
SARL

شركة ذشت مسؤولية محدودة
RC : 16065

سجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
))0)، تم  10 م رس  بت ريخ  ببرشيد، 

تقرير م  يلي :
توسيع نش ط شلشركة.

تعيين شلسيد مروشن شلبريني كمسير 
ب إلض فة إلى شلسيد حمزة شلكرني.

كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلضبط ب ملحكمة شالبتدشئية ببرشيد 
رقم  تحت   (0(( أبريل  و1  بت ريخ 

.377/22
من أجل شلخالصة وشلبي ن

شئتم نية »كونت كلير«
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BEL POSTO
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ  شلعرفي  شلعقد  بمقت�سى 
تم  بسال   (0(( م رس   16 بت ريخ 
وضع شلق نون شألس �سي للشركة ذشت 
شلخص ئص  تحمل  شلتي  شملسؤولية 

شلت لية :
BEL POSTO SARL : شلتسمية

شملوضوع : مقهى.
شملقر شالجتم عي : محل )11 عم رة 
) سال  ) إق مة شملنظر شلجميل  رقم 

شلجديدة حصين سال.
في  حدد   : شالجتم عي  شلرأسم   
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
حصة ذشت قيمة 100 درهم للحصة 

مقسم بين شلشرك ء ب لشكل شلت لي :
حصة   500 شجبر  محمد  شلسيد 
100 درهم للحصة أ4 م   ذشت قيمة 

قيمته 50.000 درهم.
حصة   500 زي ن  شسم ء  شلسيدة 
100 درهم للحصة أ4 م   ذشت قيمة 

قيمته 50.000 درهم.
ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

مسؤولية محدودة.
شملسير : شلسيد محمد شجبر ملدة و 

سنوشت ق بلة للتجديد.
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شإليدشع  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
بسال  شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلق نوني 
5755و  تحت شلسجل شلتج ر4 رقم 

بت ريخ 7 أبريل ))0).
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PHARMACIE ZAHWA
SARL AU

Au capital ce 2.000.000 Dhs
Siège Social : 14 Avenue Tadla

Aviation - RABAT
RC : 106569

تفويت حصص شجتم عية
لشركة  شلوحيد  شلشريك  شتخذ 
 PHARMACIE ZAHWA SARL AU
شلقرشرشت   (0(( م رس  0و  بت ريخ 

شلت لية :
وشحدة  شجتم عية  حصة  تفويت 
 MAGISTRATE شركة  شلب ئع  بين 
إليه  وشملفوت   ،ACTION SARL AU

شلسيد ص بر شلفخور.
لرأس  شلجديد  ب لتوزيع  شإلقرشر 

شمل  .
للشركة  شلق نوني  شلشكل  تحويل 

إلى شركة ذشت مسؤولية محدودة.
شلفخور  ص بر  شلسيد  تأكيد 
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 
كمسير  منصبه  في   A(18(0( رقم 

للشركة ملدة غير محدودة.
تحيين شلنظ م شألس �سي للشركة.

وقد تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 
شلتج رية ب لرب ط تحت رقم 1)7و)1 

بت ريخ )1 أبريل ))0).
مقتطف من أجل شإلشه ر
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شئتم نية تكنيك أسيسط نس ش.ذ.م.م

111، ش رع ولي شلعهد، طنجة

بيرين ألومنيوم
ش.ذ.م.م ذشت شلشريك شلوحيد

BEREN ALUMINYUM
SARL A A.U

تأسيس شلشركة
بطنجة،  عرفي  عقد  بموجب 
وضع  تم   ،(0(( م رس  0و  بت ريخ 
ذشت  لشركة  شألس �سي  شلق نون 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد وشلخص ئص شلت لية :

شلتسمية : بيرين ألومنيوم.

مسؤولية  ذشت  شركة   : شلشكل 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد.

حي  طنجة،   : شالجتم عي  شملقر 

شلشرف ش رع أنجرة رقم 5و.

شملدة : 99 سنة.

شلرأسم    حدد   : شلرأسم   

درهم،   100.000 في  شالجتم عي 

1000 حصة شجتم عية  مقسمة على 

من فئة 100 درهم للحصة شلوشحدة، 

عند  برمته   وتسديده   تحريره   تم 

شالكتت ب من طرف شلشريك شلوحيد 

شلسيد علي ب يك  .

يعتبر شلسيد علي ب يك     : شإلدشرة 

غير  وملدة  للشركة  شلوحيد  شملسير 

محدودة.

شلسنة شالجتم عية : تبتدئ في ف تح 

كل  من  ديسمبر  1و  في  وتنتهي  ين ير 

سنة م  عدش شلسنة شألولى تبتدئ عند 

شلتأسيس.

تم شإليدشع شلق نوني بكت بة ضبط 

بت ريخ بطنجة  شلتج رية   شملحكمة 

)1 أبريل ))0) تحت رقم 751)5)، 

سجل تج ر4 رقم 65)6)1.
مقتطف وبي ن شلنشر

شئتم نية تكنيك أسيسط نس
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شركة صوكوفيب
شركة محدودة شملسؤولية

SOCOFEB SARL
رأسم له  : 1.000.000 درهم

شملقر شلرئي�سي : رقم 7 بني عم ر

شلدشر شلبيض ء

تغيير شلعنوشن
شلع م  شلجمع  ملحضر  طبق  

 (01( أبريل   (1 شالستثن ئي في ت ريخ 

تقرر م  يلي :

لشركة  شلرئي�سي  شملقر  تغيير 

من   SOCOFEB SARL صوكوفيب 

حي   1 ط بق  شلزرقطوني  ش رع   55

إلى شملقر  شملستشفي ت شلدشر شلبيض ء 
 7 محل  عم ر  بني  زنقة   7 شلجديد 

لفيليت شلدشر شلبيض ء.

رقم  تحت  شلتج رية  شملحكمة 

180)81 بت ريخ 9 فبرشير ))0).
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SOCIETE BODY SHAPE

SARL AU

تأسيس شركة
موقع  أس س  ق نون  بمقت�سى 

بت ريخ 9 م رس ))0) ومسجل بت ريخ 

11 م رس ))0) قرر شلشريك شلوحيد 

 SOCIETE BODY شملسم ة  للشركة 

شركة  تأسيس   SHAPE SARL AU

بشريك  شملحدودة  شملسؤولية  ذشت 

وحيد حسب شملعلوم ت شلت لية :

BODY SHAPE : شسم شلشركة

ذشت  شركة   : شلشركة  نوع 

شملسؤولية شملحدودة بشريك وحيد.

شلط بق   : شالجتم عي  مقره  

شألر�سي، عم رة رقم و، تجزئة سمير، 

زنقة ي وند4، حي شلعلويين، تم رة.

رأسم له  بقيمة : 100.000 درهم.

هدفه  شالجتم عي :

ق عة شلري ضة.

شلبدنية،  شلثق فة  في  دورة  أخذ 

شلرقص، فنون شلترفيه.

شلحصص شالجتم عية :

شلسيد مدين مروشن يملك : 1000 

حصة، بقيمة 100 درهم للحصة.

شلتسيير : شلسيد مدين مروشن.

من  تبدأ   : شالجتم عية  شلسنة 

ديسمبر من  1و  إلى غ ية  ين ير  ف تح 

كل سنة م  عدش شلسنة شألولى تبتدئ 

ب لسجل  شلشركة  ت ريخ تسجيل  من 

شلتج ر4.

 : شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  رقم 

5905و1.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

بت ريخ بتم رة  شالبتدشئية   ب ملحكمة 

0و م رس ))0) تحت رقم 688.
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 STE PLASTIQUE

AL ASDIQAE

شركة محدودة شملسؤولية

رأسم له  : 100.000 درهم

شملقر شالجتم عي : تجزئة شلح ج عزيز

رقم )) شلصخيرشت - تم رة

تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   (0(( أبريل   5

 ذشت شملسؤولية شملحدودة وشلتي تتميز

بم  يلي :

 STE  : شالجتم عية  شلتسمية 

PLASTIQUE AL ASDIQAE

موضوع شلشركة في شملغرب كم  في 

شلخ رج :

جمع شلنف ي ت شلبالستيكية.

شلنف ي ت  تدوير  إع دة 

شلبالستيكية.

شلح ج  تجزئة   : شالجتم عي  شملقر 

عزيز رقم )) شلصخيرشت - تم رة.

شملدة : حددت مدة شلشركة في 99 

سنة شبتدشء من ت ريخ تأسيسه  شلنه ئي 

م  عدش في ح لة فسخه  أو تمديده  

شلقوشنين  عليه  تنص  م   حسب 

شألس سية.

 100.000 في  محدد   : شلرأسم   

درهم مقسم  إلى 1000 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة.

من  شلشركة  تسير   : شلتسيير 

طرف شلسيد بوشعيب منزه وشلسيد 

عبدشلرحيم شالدري�سي.

  N/01/01 تبتدئ شلسنة شمل لية في 

وتنتهي في N/12/31 من كل سنة.

وقد تم تسجيل شلشركة ب ملحكمة 

أبريل   1( بت ريخ  بتم رة  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم : 9و60و1.
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 BENSARI & شركة

PROSPERINI ASSOCIES
ش م م للشريك شلوحيد

مقر شلشركة : رقم 1) س حة

أبو بكر شلصديق رقم 8 أكدش 

شلسجل شلتج ر4 رقم 8155)1

شلع م شالستثن ئي  شلجمع  بموجب 

شملنعقد بت ريخ  ) م 4 1)0)  ص دقت 

شلشركة على شلتعديالت شلت لية :

 BENSARI & شركة  تصفية 

ش م م   PROSPERINI ASSOCIES

للشريك شلوحيد.

 STE CA ROULE تعيين شلشركة 

شلسيد  طرف  من  شملمثلة   MAROC

ق نوني  كمصفي  بروسبريني  بوريس 

للشركة.

تحديد مقر شلتصفية في شلعنوشن 
بكر  أبو  س حة   (1 رقم   : شلت لي 

شلصديق رقم 8 أكدش .

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ب لرب ط  شلتج رية  للمحكمة  شلضبط 

تحت  وذلك   07/04/2022 بت ريخ 
رقم 608و)1.
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 AGENCE DE VOYAGE S.L.A

TOURS
SARL AU

تصفية مسبقة لشركة شجونس 
لفوي ج ص. .ش تور

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

ص. .ش  لفوي ج  شجونس  لشركة 

 AGENCE DE VOYAGE S.l.A تور 

7 م رس  TOURS SARL AU وبت ريخ 

))0) تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية :

شلتصفية شملسبقة للشركة بت ريخ 

7 م رس ))0).

تعيين شلسيد عبد شلرحيم سعد4 

كمصفي للشركة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس  و)  يوم  ببرشيد  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 07و.
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GAYA PHARMACEUTICALS
شركة ذشت مسؤولية محدودة

ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شالجتم عي 15 ش رع 

شألبط   رقم شلشقة ) أكدش  شلرب ط  
10080 شلرب ط

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و)80)1

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
توسيع نش ط شلشركة

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 01 فبرشير ))0) تم تحويل 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
 ( شلشقة  رقم  شألبط    ش رع   15«
إلى  شلرب ط«   10080  - أكدش  شلرب ط 
زنقة بني م لك شلط بق شألر�سي  »و) 
 10180  - شلرب ط  شلط ئرشت  حي 

شلرب ط«.
كم  تمت إض فة شألنشطة شلت لية 

إلى نش ط شلشركة شلح لي : 
مؤسسة بحث ب لتع قد مسؤولة 
تنفيذ  ومت بعة  شلتخطيط  عن 

شلبحوث شلبيوطبية.
أو شلتج رب شلسريرية.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   (( بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم و19).
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 CENTRE ZARYOUH شركة
 DE PREPARATION DES

GENIES
ش.م.م.ش.و

شلرأسم   شالجتم عي : 100.000 
درهم

شملقر شالجتم عي : شلشقة رقم ) 
شلعم رة 90 شملجموعة شلسكنية 

9وGH مجموعة شلضحى أبوشب سال 
- سال-

شلغير  شلع م  شلجمع  بمقت�سى 
شلع د4 شملنعقد بت ريخ 22/02/2022 
 CENTRE شركة  شرك ء  قرر 
 ZARYOUH DE PREPARATION

DES GENIES م  يلي :

تصفية وإغالق شلشركة :

شلع د4  شلغير  شلع م  شلجمع  قرر 

 CENTRE شلشركة  تصفية 

 ZARYOUH DE PREPARATION

DES GENIES وإغالقه  بصفة نه ئية.

إبرشء شملصفي :

جم    شلسيد  شملصفي  إبرشء  تم 

زريوح.

للشركة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

بت ريخ  بسال  شالبتدشئية  ب ملحكمة 

13/04/2022 تحت رقم)870و.
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BATIMELOUANE شركة
ش.م.م.ش.و

شلرأسم   شالجتم عي : 100.000 

درهم

شملقر شالجتم عي : إق مة شالمل 

عم رة 1 شلط بق ) شلرقم 16 طريق 

شلقنيطرة - ســال-

تعديل
شلغير  شلع م  شلجمع  بمقت�سى 

شلع د4 شملنعقد بت ريخ 30/12/2021 

  BATIMELOUANE قرر شرك ء شركة

م  يلي :

حل شلشركة مسبق  : شلجمع شلع م 

شلغير شلع د4 قرر حل شلشركة مسبق   

BATIMELOUANE ش.م.م. ش.و.

شلجمع   : شلشركة  بحل  شملكلف 

تكليف  قرر  شلع د4  شلغير  شلع م 

شلشركة  بحل  ملوشن  جم    شلسيد 

مسبق .

شلع م  شلجمع   : شلشركة  مقر حل 

شلغير شلع د4 قررحل شلشركة مسبق  

 1 عم رة  شالمل  إق مة   : ب لعنوشن 

طريق شلقنيطرة   16 شلرقم   ( شلط بق 

- ســال-

للشركة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

بت ريخ  بسال  شالبتدشئية  ب ملحكمة 

13/04/2022 تحت رقم 8701و.
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Cabinet Youness de Comptabilité

CABYOUCOM

 Av, CHAHID MBAREK EBN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél : 0537 90 29 78/ GSM : 0661 25 96 46

STE ZAHRALUX TRANS

SARL

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

 ADRESSE : DOUAR KHNACHA

 BAHHARA OULED AYAD SOUK

EL ARBAA

RC : 27549

بت ريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

5 ين ير ))0) وشملسجل بسوق أربع ء 

وضع شلق نون   (0(( ين ير   6 بت ريخ 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

 ZAHRALUX TRANS محدودة 

لشركة  تأسيس   : يلي  م   تم  حيث 

تحمل شلخص ئص شلت لية : 

.ZAHRALUX TRANS : شلتسمية

ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

مسؤولية محدودة.

رأس شمل   : حدد في 100.000 درهم 

قسمة شجتم عية   1000 مقسمة إلى 

من فئة 100 درهم لف ئدة :

شلسيدة حموميرة زهرة 500 حصة ؛

 500 شلسيد شلشتيو4 عبد شلحق 

حصة.

شلهدف : نقل شملستخدمين.

شلخن شة  دوشر   : شالجتم عي  شملقر 

شلبح رة، شوالد عي د، سوق أربع ء.

شملدة : 99 سنة.

شلسيدة حموميرة  عين   : شلتسيير 

شلحق  عبد  شلشتيو4  وشلسيد  زهرة 

مسيرين للشركة.

بكت بة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

بسوق  شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلضبط 

أربع ء شلغرب بت ريخ )1 ين ير ))0)، 

شلترتيبي  ب لسجل   17 رقم  تحت 

و9)75) ب لسجل شلتحليلي.

146 P
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Cabinet Youness de Comptabilité

CABYOUCOM

 Av, CHAHID MBAREK EBN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél : 0537 90 29 78/ GSM : 0661 25 96 46

 STE GROUPE EJJEBBARI
TRAVAUX

SARL AU
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

بشريك وشحد
 ADRESSE : N°101 AV MOULAY
 ABDELAZIZ RCE SANAWBAR

BUR N°04, KENITRA
RC : 64921

بت ريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
وشملسجل ب لقنيطرة   (0(( م رس   8
بت ريخ 16 م رس ))0) وضع شلق نون 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
 GROUPE وشحد  بشريك  محدودة 
تم  حيث   EJJEBBARI TRAVAUX
تحمل  لشركة  تأسيس   : يلي  م  

شلخص ئص شلت لية : 
 GROUPE EJJEBBARI  : شلتسمية 

.TRAVAUX
ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وشحد.
رأس شمل   : حدد في 100.000 درهم 
قسمة شجتم عية   1000 مقسمة إلى 

من فئة 100 درهم لف ئدة :
 1000 حفيظ  شلجب ر4  شلسيد 

حصة.
شلهدف : مق و  في أشغ   مختلفة 

أو شلبن ء.
شملقر شالجتم عي : 101 ش رع موال4 
عبد شلعزيز، إق مة شلصنوبر، مكتب 

رقم )0، شلقنيطرة.
شملدة : 99 سنة.

شلجب ر4  شلسيد  عين   : شلتسيير 
حفيظ مسير وحيد للشركة بط قته 

.GB6111رقم و
شلتسجيل  مع   : شلق نوني  شإليدشع 
ب لسجل شلتج ر4 تم بكت بة شلضبط 
ب ملحكمة شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 
 910(5 تحت رقم   ،(0(( أبريل   1(
ب لسجل  وو151  شإليدشع  ب لسجل 

شلترتيبي و1)9)6 ب لسجل شلتحليلي.
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Cabinet Youness de Comptabilité

CABYOUCOM

 Av, CHAHID MBAREK EBN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél : 0537 90 29 78/ GSM : 0661 25 96 46

STE KABLOC ELEC
SARL AU

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

بشريك وشحد

 ADRESSE : N°101 AV MOULAY

 ABDELAZIZ RCE SANAWBAR

BUR N°04, KENITRA

RC : 64905

بت ريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

)) فبرشير ))0) وشملسجل ب لقنيطرة 
بت ريخ 16 م رس ))0) وضع شلق نون 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

 KABLOC وشحد  بشريك  محدودة 

تأسيس   : يلي  م   تم  حيث   ELEC

لشركة تحمل شلخص ئص شلت لية : 

.KABLOC ELEC : شلتسمية

ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وشحد.
رأس شمل   : حدد في 100.000 درهم 

قسمة شجتم عية   1000 مقسمة إلى 

من فئة 100 درهم لف ئدة :

 1000 شإلله  عبد  خلوق  شلسيد 

حصة.

شلهدف : مق و  في أشغ   مختلفة 

أو شلبن ء.

ش رع   101  : شالجتم عي  شملقر 

إق مة شلصنوبر،  موال4 عبد شلعزيز، 

مكتب رقم )0، شلقنيطرة.

شملدة : 99 سنة.

عين شلسيد خلوق عبد   : شلتسيير 

بط قته  للشركة  وحيد  مسير  شإلله 
.GB78056 رقم

شلتسجيل  مع   : شلق نوني  شإليدشع 

ب لسجل شلتج ر4 تم بكت بة شلضبط 

ب ملحكمة شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 

و9101  تحت رقم   ،(0(( أبريل   11

ب لسجل  و97)1  شإليدشع  ب لسجل 

شلترتيبي و905)6 ب لسجل شلتحليلي.

148 P

YOUTH ACADEMY
SARL AU

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة بشريك وحيد

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   : أوال 

تم   (0(( أبريل   7 بت ريخ  شلرب ط  في 

ذشت  لشركة  شألس �سي  شلنظ م  وضع 

وشحد  بشريك  شملحدودة  شملسؤولية 

ذشت شملميزشت شملبينة فيم  يلي :

.YOUTH ACADEMY : شلتسمية

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة بشريك وشحد.

شلدعم   : شلشركة  من  شلغ ية 

شملدر�سي وشلدعم في شللغ ت وشلتوشصل.

)و) شلط بق شلث ني،  شملقر : إق مة 

حي أوالد مط ع، تم رة.

سنة   99 حددت مدته  في   : شملدة 

شعتب رش من ت ريخ تأسيسه  شلنه ئي.
 100.000  : شلجم عي  شمل    رأس 

درهم شملوزع كم  يلي :

شلص لحي  نبيل  محمد  شلسيد 

100.000 درهم 1000 حصة.

تسير شلشركة من طرف   : شإلدشرة 

شلسيد محمد نبيل شلص لحي ملدة غير 

محددة.

شلسنة شلجم عية م  بين ف تح ين ير 

إلى متم ديسمبر.

شلق نوني  شإليدشع  تم  لقد   : ث ني  

تحت  بتم رة  شالبتدشئية   ب ملحكمة 
رقم )و79.

149 P

ACWA POWER MAROC
شركة ذشت مسؤولية محدودة

رأسم له  : 50.000 درهم

شملقر شالجتم عي : 65، ش رع شملهد4 

بن بركة، شلسوي�سي، شلرب ط

 شلسجل شلتج ر4 ب لرب ط 
رقم : 95065

شستق لة وتعيين مسير
بت ريخ  مدشوالت   بمقت�سى 

شلجمعية  قررت   ،(0(( ين ير  1و 

شلع مة شلع دية : 

رشجيت  شلسيد  شستق لة  تسجيل 

من  شبتدشء  كمسير  مه مه  من   ن ندش 

1و ديسمبر 1)0) ؛

تعيين شلسيد نديم ريزفي بصفته 

ن ندش  رشجيت  شلسيد  عوض  مسيرش 

شملستقيل.

طرف  من  شلشركة  تسير  وب لت لي 

شلسيد ب ديس شلدرشجي وشلسيد نديم 
ريزفي. 

شإليدشع  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

شلق نوني ب ملحكمة شلتج رية ب لرب ط 

رقم  تحت    (0(( أبريل   15 في 

و86)و1.
من أجل شلتلخيص وشلنشر

شلتسيير

150 P

AKSHEY IMMOBILIERE
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   ،(0(( ين ير  و1  في  بتطوشن 

مسؤولية  ذشت  شركة  تأسيس  تم 

 AKSHEY محدودة ذشت شريك وشحد

: IMMOBILIERE

شلهدف شالجتم عي : تأجير وشستغال  

شلعق رشت شململوكة أو شملؤجرة.
رأسم   شلشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة شلوشحدة :

زكري ء سرح ن 1000 حصة.

شملدة : 99 سنة شبتدشء من شلتأسيس 

شلسجل  وضع  ت ريخ  من  أ4  شلنه ئي 

شلتج ر4 وهو 16 فبرشير ))0).

ين ير  ف تح  من   : شمل لية  شلسنة 

ديسمبر من كل سنة م  عدش  1و  إلى 

ت ريخ  من  تبتدئ  شلتي  شألولى  شلسنة 

شلتسجيل.

 ،( رقم  شقة   : شالجتم عي  شملقر 

شلط بق شألر�سي من عم رة رقم و، حي 

شلرب ط، ش رع مليلة شملضيق.

شملسير : زكري ء سرح ن.
 : شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  رقم 

.609
من أجل شالستخالص وشلبي ن

151 P
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 STE OPTIQUE MAZAGAN
في   مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

شلجمع  قرر  بسال   (0(1 فبرشير   1(

 OPTIQUE شلع م شالستثن ئي لشركة 

MAZAGAN  م  يلي :

شلجرفي   شحمد  شلسيد  أسهم  بيع 

لف ئدة  بولجرف   خديجة  وشلسيدة 

وشلسيدة  سعيد4  ه جر  شلسيدة 

فتيحة شلدغر4 ؛

سعيد4  ه جر  شلسيدة  تعيين 

كمسير للشركة ؛

شستق لة شلسيدة خديجة بولجرف  

من تسيير شلشركة.

تغيير نش ط شلشركة
شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  رقم 

ب لرب ط )678و بت ريخ و يونيو 1)0).         

152 P

LA GAFIERA
SARL AU 

RC : 116175

للجمع  عرفي  عقد  حسب 

بت ريخ  شملنعقد  شلع د4  شلغير   شلع م 

 LA لشركة   (0(( م رس   (0

GAFIERA رأسم له  100.000 درهم، 

مقره  شالجتم عي زشوية شبن وزشن وشبن 

ه جر، أكدش ، شلرب ط تقرر م  يلي :

تغيير شسم شلشركة :

شسم  تغيير  شلع م  شلجمع  قرر 

 LA شسمه   أصبح  شلتي  شلشركة 

.GAFIERA

بعد شلحكم بشطب شالسم ولذلك 

شلنظ م  من   ( شمل دة  تعديل  سيتم 

شألس �سي.

تحيين شلنظ م شألس �سي : 

قرر  شلتغييرشت  هذه  إط ر  في 

شلسيد بندريوش رشيد تحيين شلنظ م 

شألس �سي للشركة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل  و1  بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية  

))0) تحت رقم 795و)1.

153 P

 STE CENTER MASTER

 EVENEMENTIEL

 NUTRITION UNIVERSELLE
SARL AU

ب لرب ط  حرر  عرفي  عقد  حسب 

تمت   (0(( فبرشير   11 بت ريخ 

شألس �سي  شلق نون  على  شملص دقة 

للشركة ذشت شلخص ئص شلت لية :

 STE CENTER : شلتسمية شالجتم عية

 MASTER EVENEMENTIEL

.NUTRITION UNIVERSELLE

ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وشحد.

شلهدف شالجتم عي : تكوين، تسيير 

وتدبير.

شقة   1 عم رة   : شالجتم عي  شملقر 
رقم ) يوسفية غربية، شلرب ط.

رأس شمل   : 10.000 درهم موزعة 

فئة  من  شجتم عية  حصة   100 إلى 

درهم محررة نقدش وهي موزعة   100

ك آلتي :

شلسيد عمر شلجم لي 100 حصة.

شملدة : 99 سنة بعد شلتأسيس.

شلتسيير : تعيين شلسيد عمر شلجم لي 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية ب لرب ط تحت رقم 9))159.

154 P

BW TECH
رأسم له  : 10.000 درهم

مقره  شالجتم عي : زنقة ت نسيفت 
رقم 1، أكدش ، شلرب ط

تحويل مقر شلشركة
شملنعقد  شلع م  شلجمع  بمقت�سى 

شلس عة  على   (0(( م رس   9 بت ريخ 

مس هموش  ب إلجم ع  قرر  شلع شرة، 

ذشت  شركة   BW TECH شركة 

مسؤولية محدودة.

زنقة  من  للشركة  مقر  تحويل 

شلرب ط إلى  أكدش ،   ،1 ت نسيفت رقم 

 ( رقم  شلدشر  ج،  عم رة  شلهن ،  إق مة 

كيش شلودشية، تم رة.

تم شإليدشع شلق نوني بكت بة ضبط 
بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية   شملحكمة 

8 أبريل ))0) رقم شإليدشع 0و5).
155 P

ATWAB DAR ASSALAM
SARL

بت ريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   (0(( فبرشير   ((
ذشت شملسؤولية شملحدودة وشلتي تتميز 

بم  يلي : 
 ATWAB  : شالجتم عية  شلتسمية 

.DAR ASSALAM
شلهدف شالجتم عي :

بيع وشرشء شألثوشب ؛
شلتصدير وشالستيرشد ؛

شلخي طة وشلنج رة ؛
أعم   مختلفة.

شملقر شالجتم عي : 0) زنقة شكلم ن، 
أكدش ،   ،( رقم  شقة  علي  سيد4 

شلرب ط.
رأسم   شلشركة : 100.000 مكون 

من 1000 حصة.
 500 شملحوجب  يوسف  شلسيد 

حصة ؛
شلسيد مرشد حنود4 500 حصة.

شملدة : 99 سنة.
شلتسيير : شلسيد يوسف شملحوجب 
ومرشد حنود4 مسيرشن للشركة ملدة 

غير محدودة.
شلسنة شالجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 1و ديسمبر.
رقم شلسجل شلتج ر4 : 1و1590.

شلتج ر4  شلسجل  في  شلتقييد  تم 
ب لرب ط بت ريخ 8) م رس ))0).

156 P

AAA RENT CAR
SARL

في  شالستثن ئي  شلع م  للجمع  تبع  
محدودة  للشركة  شالجتم عي  شملقر 

شملسؤولية قرر شرك ؤه  م  يلي : 
قرر شلسيد قندو�سي محمد عص م 
شلتي  شجتم عية  حصة  60و18  بيع 

يملكه  للسيد ع زم ي سر ؛

قرر شلسيد قندو�سي بوقر4 محمد 

شلتي  شجتم عية  حصة   178(0 بيع 

يملكه  للسيد ع زم ي سر.

من   : شلق نوني  شلشكل  تغيير 

شركة محدودة شملسؤولية إلى شركة 

محدودة شملسؤولية لشريك وشحد.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0)، تحت شلرقم )و8و)1.

157 P

NA SANTE
SARL

في  شالستثن ئي  شلع م  للجمع  تبع  

محدودة  للشركة  شالجتم عي  شملقر 

شملسؤولية قرر شرك ؤه  م  يلي : 
زنقة   : شالجتم عي    شملقر  تغيير 

 ،5 شلشقة رقم   50 عم رة  شوكيمدن، 

شلط بق شلث ني، أكدش ، شلرب ط.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية ب لرب ط بت ريخ 19 أبريل ))0) 

تحت شلرقم 1)9و)1.

158 P

MOUNA INNOVATION
SARL AU

رأسم   : 100.000 درهم

شلعنوشن : عم رة 0و شقة رقم 8، 
زنقة موال4 أحمد لوكيلي، حس ن، 

شلرب ط

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   (0(( م رس   (( بت ريخ  شلرب ط 

شملسؤولية  ذشت  شركة  تأسيس  تم 

شملحدودة بشريك وشحد :

 MOUNA  : شلتسمية 

.INNOVATION

شلهدف شالجتم عي :

صي نة شملعدشت شلكهرب ئية ؛

بيع معدشت متنوعة ؛

شلتج رة شلع مة.
رأسم   شلشركة : 100.000 درهم 

مقسمة إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة شلوشحدة كله  للسيدة 

عرج ني موني .
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من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 

شلتأسيس شلنه ئي أ4 من ت ريخ وضع 

شلسجل شلتج ر4.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر من كل سنة م  عدش شلسنة 

شألولى تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل.
شملقر : عم رة 0و شقة رقم 8، زنقة 

موال4 أحمد لوكيلي، حس ن، شلرب ط.

شملسير : شلسيدة عرج ني موني .
 : شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  رقم 

وو)159.

159 P

BAKE N MORE
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  تم  قد   (0(( فبرشير   ((

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة وشلتي 

تحمل شلخص ئص شلت لية : 

 .BAKE’N’MORE : شلتسمية

ممون،   : شالجتم عي  شلهدف 

شالستش رشت شإلدشية.
رأسم   شلشركة : 10.000 درهم.

من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 

شلتأسيس شلنه ئي.

 (8 شلرب ط رقم   : شملقر شالجتم عي 

شقة 1، ش رع ف   ولد عمير، أكدش .

شلتسيير : شلط هر4 مروة.

شإليدشع شلق نوني : )1 أبريل ))0).
شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  رقم 

ب ملحكمة شلتج رية ب لرب ط 77و159.

160 P

STE I & O JMILA CAR
SARL

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة

شلذ4  شلعرفي  شلعقد  إثر  على 

تم  أسفله،  شلشركة  شرك ء  وقعه 

لشركة  شألس سية  شلقوشنين  وضع 

من  وشلتي  محدودة  مسؤولية  ذشت 

خص ئصه  :

 STE I & : 1 - شلتسمية شالجتم عية

.O JMILA CAR SARL

شلسي رشت  كرشء   : شملوضوع   -  (

بدون س ئق.
حي   (9 رقم   : شملقر شالجتم عي   - و 

مبروكة، خنيفرة.

) - شملدة : 99 ع م .

درهم   100.000  : شلرأسم     -  5

 100 1000 حصة بقيمة  مكونة من 

شلشكل  على  موزعة  للحصة  درهم 

شلت لي :

عمر جميلة 500 حصة ؛

شسم عيل جميلة 500 حصة.

إلى  شلتسيير  أسند   : شلتسيير   -  6
غ ية صدور  إلى  شلسيد عمر جميلة 

قرشر جديد للشرك ء.

من ف تح   : شلسنة شملح سبية   -  7

ين ير إلى 1و ديسمبر.

تم شإليدشع شلق نوني   : شإليدشع   -  8

تحت  بخنيفرة  شالبتدشئية  ب ملحكمة 
رقم 2022/161 بت ريخ )1 أبريل ))0) 

شلسجل شلتج ر4 رقم 19و).

161 P

AUBERGE SRATI
ش.م.م ش.و

نز 

وشد شبوكة شيت بوحم د تلهن ت، 

جم عة شكلم م شزكزش، خنيفرة

نص شلتأسيس 
بت ريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

) أبريل ))0) تم تأسيس شركة ذشت 

وشحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ب ملوشصف ت شلت لية :

 AUBERGE شركة   : شلتسمية 

.SRATI

مسؤولية  ذشت  شركة   : شلصفة 

محدودة بشريك وشحد.

شبوكة  وشد   : شالجتم عي  شملقر 

شيت بوحم د تلهن ت، جم عة شكلم م 

شزكزش، خنيفرة.

شلغرض : نز .

 شلرأسم   : حدد في 100.000 درهم 

حصة موزعة على   1000 إلى  موزع 

شلشكل شلت لي :

شمب رك شسرشطي 1000 حصة.

شلتسيير : تسيير شلشركة من طرف 

شلسيد شمب رك شسرشطي ذلك ملدة غير 

محددة.

شإليدشع  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

شلق نوني للشركة لدى كت بة شلضبط 

بت ريخ  بخنيفرة  شالبتدشئية  ب ملحكمة 

11 أبريل ))0) تحت رقم 2022/153 

شلسجل شلتج ر4 رقم 09و).

162 P

ABDEG-TRANS
ش.م.م ش.و

نقل شألمتعة شلغير مصحوبة، نقل 

شلبض ئع لحس ب شلغير

حي شملسيرة شلسفلى، زنقة رقم 9، 

خنيفرة

نص شلتأسيس 
بت ريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

8 أبريل ))0) تم تأسيس شركة ذشت 

وشحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ب ملوشصف ت شلت لية :

ABDEG- شركة   : شلتسمية 

.TRANS

مسؤولية  ذشت  شركة   : شلصفة 

محدودة بشريك وشحد.

شملسيرة  حي   : شالجتم عي  شملقر 
شلسفلى، زنقة رقم 9، خنيفرة.

شلغير  شألمتعة  نقل   : شلغرض 

لحس ب  شلبض ئع  نقل  مصحوبة، 

شلغير.

 شلرأسم   : حدد في 100.000 درهم 

حصة موزعة على   1000 إلى  موزع 

شلشكل شلت لي :

عبد شلغ ني شلدوير4 1000 حصة.

شلتسيير : تسيير شلشركة من طرف 

غير  ملدة  ذلك  بويه  يوسف  شلسيد 

محددة.

شإليدشع  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

شلق نوني للشركة لدى كت بة شلضبط 

بت ريخ  بخنيفرة  شالبتدشئية  ب ملحكمة 

و1 أبريل ))0) تحت رقم 2022/159 

شلسجل شلتج ر4 رقم 15و).

163 P

أوبتيك شيمي
ش.م.م ذشت شلشريك شلوشحد 

OPTIQUE CHIMIE SARL AU
رقم )8، زشوية ش رع عبد شملومن 

وزنقة سمية، شلط بق 5، رقم 1)، 

شلدشر شلبيض ء

شلتبرع ب لحصص
شالستثن ئي  شلقرشر  بمقت�سى   -  I

للشريك شلوشحد بت ريخ 7 م رس ))0) 

قرر شلشريك لشركة »شوبتيك شيمي« 

ذشت  شلوحيد  شلشريك  ذشت  ش.م.م 
رأسم   شجتم عي ب 100.000 درهم 

م  يلي :

شملص دقة على شلتبرع 1000 حصة 

ويزم ن  روبير  شلسيد  من  شجتم عية 

لص لح زوجته شلسيدة كوليت ريببو.
تغيير شلبنود 6، 7 و15 من شلق نون 

شألس �سي.

روبير  شلسيد  شستق لة  تقديم 

وب لت لي  كمسير  مه مه  من  ويزم ن 

شلسجل  من  عليه  يشطب  إمض ءه 

من  يصبح  شلشركة  وتسيير  شلتج ر4 

طرف شلسيدة كوليت ريببو.

- شإليدشع شلق نوني تم ب ملحكمة   II

بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر   شلتج رية 

5) م رس ))0) تحت رقم )و8191.

164 P

STE SASOTRAV
SARL

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

لشركة   (0(( م رس   (( في  شملؤرخ 

شملسؤولية  ذشت   STE SASOTRAV
زنقة   : شالجتم عي  مقره   شملحدودة، 

شملنصور رقم 1)، مكن س قد تقرر :

شلحس ب شلنه ئي للتصفية ؛

موشفقة على تقرير شملصفي.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية بمكن س بت ريخ 15 أبريل ))0) 
تحت رقم 0)1 رقم شلسجل شلتج ر4 

5667و.

165 P
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STE ZOUHRI CAR
SARL

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

لشركة   (0(( م رس   17 في  شملؤرخ 

شملسؤولية  ذشت   ZOUHRI CAR
شملحدودة، مقره  شالجتم عي : رقم 1) 

ش رع محمد شلخ مس، شلح جب، قد 

تقرر :

حصة ع ئدة للسيد   (00 تم بيع 

شيم ء  شلسيدة  إلى  شلزوهر4  حميد 

شلزوهر4 وشلسيدة ف طمة شلعسر4.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية بمكن س بت ريخ 7 أبريل ))0) 

سجل تج ر4 رقم  5)و1  تحت رقم 

.(65(7

166 P

SAMIR BAYYOU

Comptable Agréé

ELSA ARCHITECTURE
SARL AU

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

بشريك وشحد

شملؤرخ  شلعرفي  شلعقد  بمقت�سى 
تم وضع شلق نون   (0(( م رس   ( في 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شلتأسي�سي 

ذشت  وشحد  بشريك  شملحدودة 

شلخص ئص شلت لية :

 ELSA«  : شلتسمية 

.»ARCHITECTURE

مم رسة مهنة شلهندسة   : شلهدف 

شملعم رية.

شلشقة   ( إق مة   : شملقر شالجتم عي 

16 شملنتزه توال  مكن س.

في  شلشركة  مدة  حددت   : شملدة 

شلتأسيس  يوم  من  شبتدشء  سنة   99

شلنه ئي ب ستثن ئ ح لة شلحل شملسبق 

شلتمديد شملنصوص عليه في هذه  أو 

شلقوشنين.

حدد   : شالجتم عي  شلرأسم   

 100.000 في  شالجتم عي  شلرأسم   

حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 

فئة 100 درهم للحصة شلوشحدة.

شلسيدة  شلشركة  تدير   : شإلدشرة 

وحيدة  كمسيرة  شلقدر4  س رة 

وشريكة وحيدة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   15 بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) شلسجل شلتج ر4 رقم 55965.

167 P

SAMIR BAYYOU

Comptable Agréé

 STE DEPOT AGRICOLE AIN

JEMAA
SARL AU

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

بشريك وشحد

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

لشركة   (0(( أبريل   5 في  شملؤرخ 

 DEPOT AGRICOLE AIN«

شملحدودة  شملسؤولية  ذشت   »JEMAA

 : شالجتم عي  مقره   وشحد،  بشريك 

عين جمعة رقم و مكن س قد تقرر :

رفع رأسم   شلشركة شملذكورة من 

درهم   500.000 درهم إلى   100.000

في  شملدينة  شلذمم  إدرشج  خال   من 

شلحس ب شلج ر4 للشريك.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   18 بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

شلسجل   1(90 رقم  تحت   (0((

شلتج ر4 رقم 5)81).

168 P

LOOKMA CAFE
SARL

شركة ذشت مسؤولية محدودة

رأسم له  100.000 درهم

محل C(.00، شلط بق شلث ني، مركز 

شلتسوق »شلرب ط سنتر« شلرب ط

شلسجل شلتج ر4 : 715)15 شلرب ط

نقل شملركز شلرئي�سي
غير  شلع م  شلجمع  ملدشوالت  تبع  

 (0(( م رس  ف تح  بت ريخ  شلع د4 

 »LOOKMA CAFE SARL« لشركة 

تقرر م  يلي :

نقل شملركز شلرئي�سي :
لوكيلي،  أحمد  زنقة  0و،   : من 

شلشقة 8 حس ن، شلرب ط.

إلى : محل C(.00، شلط بق شلث ني، 

سنتر«  »شلرب ط  شلتسوق  مركز 

شلرب ط.

وقد تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 

أبريل   7 بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم  510).

169 P

TUDO BEM COSMETIQUES
SARL AU

شلعنوشن : و1 ش رع شحمد شملج طي 

شق مة جب   شأللب شلط بق 1 شلشقة 

8 شلدشر شلبيض ء

تسجيله  تم  محضر  بمقت�سى 

تم إقرشر م    (0(( م رس   1( بت ريخ 

يلي :

تغيير شملقر شالجتم عي إلى شلعنوشن 

شلت لي : 10 تجزئة شلزهرة 70) شلشقة 
رقم 8 شملنصور شلذهبي تم رة.

شلسيد  طرف  من  شلشركة  تسيير 

سعيد ع طف.

بنود أخرى.

وقد تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 

بت ريخ شلبيض ء  ب لدشر   شلتج رية 

 11 أبريل ))0) تحت رقم 0750)8.

170 P

PLANET BURGER RABAT
SARL

تأسيس شركة
بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم وضع شلق نون   ،(0(( م رس   (1  

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملعطي ت  تحت  وذلك  محدودة 

شلت لية :

 PLANET« شركة   : شلتسمية 

.»BURGER RABAT

وجب ت   - مطعم   : غرض شلشركة 

خفيفة - تأجير معدشت.

كيش   690 رقم  عم رة   : شملقر 

شالودشية تم رة.

في شلشركة  مدة  حددت   :  شملدة 

 99 سنة شبتدشء من ت ريخ تسجيله  في 

شلسجل شلتج ر4.

بمبلغ  حدد   : شلشركة  رأسم   

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

للوشحدة،  درهم   100 بقيمة  حصة 

مكتتبة، محررة وموزعة ك لت لي :

شلسيد فريد شلحوزية : 0)و حصة.

شلسيد محمد رشيد شلبور4 : 0وو 

حصة.

شلسيد أمين شلخير : 0وو حصة.

شملجموع : 1000 حصة.

: تسير شلشركة من طرف  شلتسيير 

شلسيد فريد شلحوزية وشلسيد محمد 

رشيد شلبور4 ملدة غير محدودة.

شإليدشع  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

ب ملحكمة  شلشركة  لنظ م  شلق نوني 

بت ريخ  وذلك  بتم رة   شالبتدشئية 

شلشركة  سجلت   (0(( أبريل   18

ب لسجل تحت رقم )81.

رقم شلسجل شلتج ر4 : 6057و1.
مقتطف قصد شإلشه ر

171 P

H&B DISTRIBUTION
شلع د4  غير  شلع م  شلجمع  قرر 

 (0(( فبرشير   16 بت ريخ  شملنعقد 

 »H&B DISTRIBUTION« لشركة 

شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 

مقره    - درهم   100.000 رأسم له  

ش رع موال4 علي   ( رقم   : شالجتم عي 

شلشريف شلط بق 1 تم رة م  يلي :

- شلشروع في شلتصفية شملسبقة   1

للشركة.

تعيين شلسيدة بشرى لهبوب   -  (

وحرية لهبوب كمصفي ت للشركة.

و - تحديد مقر شلتصفية ب : رقم 

) ش رع موال4 علي شلشريف شلط بق 

1 تم رة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   18 بت ريخ  بتم رة  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 816.

172 P
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UPCUBE TECHNOLOGIES
SARL AU

ش.م.م بشريك وحيد

تأسيس شركة
شملؤرخ  شلعرفي  شلعقد  بمقت�سى 

تم  قد   (0(( م رس   (8 بت ريخ 

شملسؤولية  ذشت  شلشركة  تأسيس 

شملحدودة بشريك وحيد وشلتي تحمل 

شلخص ئص شلت لية :

 UPCUBE  : شلتسمية 

.TECHNOLOGIES SARL AU

شلصفة شلق نونية : شركة محدودة 

شملسؤولية بشريك وحيد.

مركز   : شالجتم عي  شلهدف 

شملعلوم ت  تقني ت  شالتص  ، 

شلجديدة، شلتسويق وشإلعالن.
 100.000  : شلشركة  رأسم   

درهم.

من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 

شلتأسيس شلنه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر من كل سنة م عدش شلسنة 

شألولى تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل.

فرح ت  ش رع   : شالجتم عي  شملقر 

حش د، فض لة بيزنيس س نتر، عم رة 

ب شلط بق شألو  شقة رقم 6، 8810) 

شملحمدية.

شلتسيير : شلسيد خ لد توفيق.

قد تم شإليدشع شلق نوني ب لسجل 

شالبتدشئية  شملحكمة  لدى  شلتج ر4 

 (0(( أبريل   18 بت ريخ  ب ملحمدية 

تحت رقم 61و0و.

173 P

MOORISH

CREATIONS DEUXIEME VIE
SARL

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة

بت ريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 

تم تحرير   في شلرب ط،   (0(( أبريل   6

محدودة  مسؤولية  ذشت  لشركة 

شملميزشت  تحمل  شلتي  وحيد  بشريك 

شلت لية :

 CREATIONS  : شلتسمية 
ذشت  شركة   DEUXIEME VIE

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
شلهدف : إنش ء وتأجير وبيع شلسلع 

لألحدشث.
إنش ء وبيع مستحضرشت شلتجميل 
وشألدوشت شملنزلية، شلديكور وشملالبس.

زنقة ض ية   ،6  : شالجتم عي  شملقر 
أكدش    16 عوش شلط بق شلرشبع شلشقة 

شلرب ط.
مدة قي م شلشركة : 99 سنة شبتدشء 

من ت ريخ تأسيسه  شلنه ئي.
ب  يقدر   : شلشركة  رأسم   
10.000 درهم مقسم إلى 100 حصة 
درهم للوشحدة موزعة   100 من فئة 

ب لك مل على :
  M. EMMA LOUISE WELFORD

100 حصة.
شلتسيير وشإلمض ء : تسيير شلشركة 
شلسيد  طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

.M. EMMA LOUISE WELFORD
 M. تصبح شلشركة ملزمة بتوقيع 

.EMMA LOUISE WELFORD
من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر من كل سنة.
بعد شقتط ع %5   : تقسيم شألرب ح 
ك حتي ط ق نوني، يوزع شلب قي حسب 

قرشر شلشرك ء.
شلتسجيل : تم شلتسجيل ب ملحكمة 
شلتج رية للدشر شلبيض ء يوم 18 أبريل 

))0) تحت شلرقم و)1595.
ملخص من أجل شلنشر
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 STE HICHAM SERVICE
PLOMBERIE

تأسيس
بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
وضع  تم  بتم رة،   (0(( ين ير   6  
شلتأسي�سي لشركة محدودة  شلق نون 

شملسؤولية ذشت شريك وحيد :
 STE HICHAM  : شلتسمية 

.SERVICE PLOMBERIE
شلهدف شالجتم عي : سب ك، مق و  

شألعم   مختلفة.

سيد4  تجزئة   : شالجتم عي  شملقر 

شلعربي شلرقم و90 عين شلعودة تم رة.

مدة شلشركة : 99 سنة.

 100.000  : شالجتم عي  شلرأسم   

حصة من   1.000 درهم مقسمة إلى 

شلوشحدة  للحصة  درهم   100 فئة 

شكتتبت وحررت كله  من طرف :

 1000  : شلشن كي  هش م  شلسيد 

حصة.

شلتسيير : شلسيد هش م شلشن كي.

شلسنة شالجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 1و ديسمبر من كل سنة.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

بتم رة  شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلضبط 

)1 أبريل ))0) تحت رقم 6015و1.
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STE BENSAM
SARL

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

تم  قد  ب لرب ط   (0(1 نوفمبر   ((

شملسؤولية  ذشت  شلشركة  تأسيس 

شملحدودة تحمل شلخص ئص شلت لية :

.BENSAM : شلتسمية

شلصفة شلق نونية : شركة محدودة 

شملسؤولية.

بيع منتج ت   : شلهدف شالجتم عي 

شلتنظيف.

درهم   100.000  : شمل    رأس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 

شلتأسيس شلنه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر من كل سنة م عدش شلسنة 

شألولى تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل.

شملقر شالجتم عي : 56 زنقة شبرشهيم 

 ( رقم  شقة   56 عم رة  شلرودشني 

شملحيط شلرب ط.

بنيم ن  شلي س  شلسيد   : شلتسيير 

وشلسيد محسن صمهنين.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ديسمبر  و1  شلتج رية ب لرب ط بت ريخ 
شلتج ر4  شلسجل  رقم  تحت   (0(1

و15655.

176 P

H. PAUSE COFFEE
SARL AU

 ( بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

))0) بسال تم تأسيس شركة  م رس 

ذشت مسؤولية محدودة بشريك وحيد 

ش.م.م ب ملوشصف ت شلت لية :

 H. PAUSE COFFEE  : شلتسمية 

.SARL AU

شلهدف شالجتم عي : مقهى.
شليسرى  تجزئة   : شالجتم عي  شملقر 

 1 شقة   1( شلوكيل  شق مة  وشلزرق ء 

طريق مهدية سال.
رأسم   شلشركة : 100.000 درهم 

مقسمة على 1000 حصة لكل وشحدة 

100 درهم.

شيوب  شلسيد   : شلشركة  مسير 

ح ضر، لفترة غير محدودة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بسال  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم )871و.

177 P

SOCIETE ARTOWER
شركة أغط ور

شركة ذشت مسؤولية محدودة من 

شريك وشحد

شملقر شالجتم عي )6، زنقة محمد 

شلعمرشو4، شلط بق 1، رقم 1، 

شلقنيطرة

شلسجل شلتج ر4 شلقنيطرة وو97)
قرر   (0(1 ديسمبر   10 بت ريخ 
أغط ور  لشركة  شلوحيد  شلشريك 

رأسم له   شملسؤولية  شملحدودة 

1.000.000 درهم م  يلي :

 ،6( تحويل مقر شلشركة من   -  1
زنقة محمد شلعمرشو4، شلط بق 1 رقم 
رقم  زنقة فكيك،   ،5 شلقنيطرة إلى   1

6، شلط بق )، شلرب ط.



7791 الجريدة الرسميةعدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0)) 

أس �سي جديد  نظ م  شعتم د   -  (
للشركة.

تم شإليدشع شلق نوني لدى شملحكمة 
أبريل   6 بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم 8و)).
لإلش رة وشلبي ن

178 P

صوكوويست ش.م.م.
1 ملتقى ش رع محمد شلديور4 وجم   شلدين 

شألفغ ني رقم )، شلقنيطرة
سجل تج ر4 رقم و598) شلقنيطرة

DREAM CITY SERVICE
شركة محدودة شملسؤولية
رأسم له  : 100.000 درهم

مقره  شالجتم عي : 7 ش رع أبو بكر 
شلصديق متجر رقم 1، شلقنيطرة

سجل تج ر4 رقم 95))) - شلقنيطرة
قرشرشت  محضر  بمقت�سى   - أ 
 11 بت ريخ  شملتخذة  شلوحيد  شلشريك 

م رس ))0)، تقرر م  يلي :
تغيير شلنش ط شالجتم عي للشركة 
مقهى  شستغال    : على  ليقتصر 

ومطعم لألكالت شلخفيفة.
كنتيجة لذلك تغيير شلفصل و من 

شلق نون شألس �سي للشركة.
بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم   - ب 
ضبط شملحكمة شالبتدشئية ب لقنيطرة 
رقم  تحت   (0(( أبريل   1( بت ريخ 

.91071
للخالصة وشلتذكير

شلتسيير

179 P

صوكوويست ش.م.م.
1 ملتقى ش رع محمد شلديور4 وجم   شلدين 

شألفغ ني رقم )، شلقنيطرة
سجل تج ر4 رقم و598) شلقنيطرة

KENITRA INVEST
شركة محدودة شملسؤولية
رأسم له  : 100.000 درهم

مقره  شالجتم عي : ش رع شملدشرس 
إق مة نسيم شلبحر ) بئر شلرشمي 

شلشرقية رقم 16 عم رة ه متجر )، 
شلقنيطرة

سجل تج ر4 رقم 50655 - شلقنيطرة
حل مسبق للشركة

- بمقت�سى محضر شلجمع شلع م   أ 
تم   ،(0(( فبرشير   (8 شملنعقد بت ريخ 

تقرير م  يلي :
من  شلحل شملسبق للشركة شبتدشء 

ت ريخه وتصفيته  ودي .
شلرحم ن  عبد  شلسيد  تعيين 
شلتعريف  لبط قة  شلح مل  شلعربي، 
كمصف   C6((66( رقم  شلوطنية 
شألصو   لتحقيق  وذلك  للشركة 

وتصفية شلديون.
ب لعنوشن  شلتصفية  مقر  تحديد 
نسيم  إق مة  شملدشرس  ش رع   : شلت لي 
شلبحر ) بئر شلرشمي شلشرقية رقم 16 

عم رة ه متجر )، شلقنيطرة.
بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم   - ب 
ضبط شملحكمة شالبتدشئية ب لقنيطرة 
رقم  تحت   (0(( أبريل   1( بت ريخ 

و9107.
للخالصة وشلتذكير

شلتسيير
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PASSION BOUFFE
SARL

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة

بن ء على عقد عرفي أعلن شلق نون 
شألس �سي لشركة محدودة شملسؤولية 

ذشت شملميزشت شلت لية :
 PASSION BOUFFE«  : شإلسم 
مسؤولية  ذشت  شركة   »SARL

محدودة.
شملوضوع : تسيير شملط عم.

شملط عم،  أنوشع  جميع  شملط عم، 
شلبيع  شلج هزة،  شلوجب ت  إعدشد 
شلطلب ت  توصيل  شملك ن،  عين  في 

للمن ز .
بيع شملشروب ت شلغ زية، مقهى.

5) ش رع فرنس    : شملقر شالجتم عي 
شقة 8 أكدش  شلرب ط.

من ت ريخ  سنة شبتدشء   99  : شملدة 
شلتأسيس شلنه ئي.

شلرأسم   : 100.000 درهم مكون 
وشحدة  كل  قيمة  حصة   1.000 من 

منه  100 درهم :

شلسيد يحيى بوع صم 50) حصة.

 (50 حش د4  محمد  شلسيد 

حصة.

شلسيد عمر شلكروشني 50) حصة.

 (50 شلشرق و4  ط رق  شلسيد 

حصة.

تسيير شلشركة وإدشرته    : شلتسيير 

تحت تصرف شلسيد يحيى بوع صم 
وشلسيد محمد حش د4 طبق  للق نون 

شألس �سي للشركة مع شلسلطة شلك ملة 

وذلك ملدة غير محدودة.

شلسنة شالجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 1و ديسمبر.

شلق نوني  شإليدشع  أنجز   : شإليدشع 

بت ريخ ب لرب ط  شلتج رية   ب ملحكمة 

شلسجل  تحت   (0(( أبريل   18  

شلتج ر4 رقم 5)1595.
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PAIN D’ESPOIR
SARL

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة

بن ء على عقد عرفي أعلن شلق نون 

شألس �سي لشركة محدودة شملسؤولية 

ذشت شملميزشت شلت لية :

 PAIN D’ESPOIR«  : شإلسم 

مسؤولية  ذشت  شركة   »SARL

محدودة.

مخبزة  شستغال    : شملوضوع 

وحلوي ت.

شملش ركة  أو  شلتأجير  أو  شستغال  

وإدشرة مخبزة وحلوي ت.

مص نع شلكريم ت ومحالت شآليس 

شلجملة  وبيع  وتصنيع  وشملخ بز  كريم 

شملتعلقة  شملنتج ت  لجميع  وشلتجزئة 

ب ألشي ء شملذكورة أعاله.

زنقة  شملنزه  حي   : شالجتم عي  شملقر 

شلسونونو رقم وو)1 شلرب ط.

من ت ريخ  سنة شبتدشء   99  : شملدة 

شلتأسيس شلنه ئي.
شلرأسم   : 100.000 درهم مكون 

وشحدة  كل  قيمة  حصة   1.000 من 

منه  100 درهم :

شلسيد خ لد شيت همو )وو حصة.
ووو  همو  شيت  شلحسن  شلسيد 

حصة.
ووو  همو  شيت  هللا  عبد  شلسيد 

حصة.
تسيير شلشركة وإدشرته    : شلتسيير 
تحت تصرف شلسيد خ لد شيت همو 
للشركة  شألس �سي  للق نون  طبق  
شلك ملة وذلك ملدة غير  مع شلسلطة 

محدودة.
شلسنة شالجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 1و ديسمبر.
شلق نوني  شإليدشع  أنجز   : شإليدشع 
بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية   ب ملحكمة 
شلسجل  تحت   (0(( أبريل   18

شلتج ر4 رقم 9)1595.
182 P

BMSK PROMOTION
SARL
تأسيس

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس  تم  بسال   (0(( م رس   15  
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة شلتي 

تحمل شلخص ئص شلت لية :
 BMSK PROMOTION : شلتسمية

.SARL
مروج   -  1  : شالجتم عي  شلهدف 

عق رشت.
رأس شمل   : 100.000 درهم.

من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 
شلتأسيس شلنه ئي.

شملقر شالجتم عي : تجزئة فضل هللا 
رقم و5 و 6 محل رقم 1 حي ششم عو 

طريق مهدية سال.
شلرحمن  عبد  شلسيد   : شلتسيير 
أوالد كرشمة شملزدشد بت ريخ )1 ديسمبر 
1970 شلح مل للبط قة شلوطنية رقم  
ب ب  بتجزئة  شلس كن   AB1(5)5و

شلخير فيال رقم 78 سال.
شلتسجيل  تم   : شلتج ر4  شلسجل 
بسال  شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلتج ر4 
رقم  تحت   (0(( أبريل   11 بت ريخ 

5779و رقم شإليدشع )869و.
183 P
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ZAHALIG TRAVAUX
تأسيس

بموجب عقد عرفي مؤرخ في   -  I
18 م رس ))0) تأسيس شركة ذشت 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد له  

شملوشصف ت شلت لية :
.ZAHALIG TRAVAUX : شلتسمية
شألشغ     : شالجتم عي  شلهدف 

شملختلفة وشلبن ء.
م رس  و  تجزئة   : شملقر شالجتم عي 
وشمل س  دشئرة  تيدشس  و8)  رقم 

شلخميس ت.
شلرأسم   : حدد رأسم   شلشركة 

في 100.000 درهم.
شلسيد  عين   : شلشركة  تسيير 
مع  للشركة  مسير  حم ني  عم ر4 

جميع شلصالحي ت.
بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم   -  II
شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلضبط 

ب لخميس ت تحت رقم 161.
للنسخ وشلبي ن

شلوكيل

184 P

 BAROK ARTISANAT DU
MAROC

SARL
شلشركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رأسم له  : 11.500 درهم
شملقر شالجتم عي : شملكتب رقم 5و 

عم رة فض ء م رين ، زشوية زنقة ط رق 
شبن زي د وزنقة عبد شلكريم بنجلون، 

ف س
تغيير شلشكل شلق نوني للشركة، تغيير 

شملقر شالجتم عي، رفع من رأسم   
شلشركة

 (8 بت ريخ  شلعقد  بمقت�سى 
سبتمبر 1)0)، قرر شلشريك شلوحيد 
 BAROK ARTISANAT« للشركة 
 10.000 رأسم له    ،»DU MAROC
ب ملكتب  شالجتم عي  ومقره   درهم 
شلط بق شلرشبع طريق صفرو   (8 رقم 
من  شلرفع  ف س،  رشيد،  وموال4 
 11.500 ليصبح  شلشركة  رأسم   
درهم وتغيير شلشكل شلق نوني للشركة 
إلى شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 
عوض شركة ذشت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد.

10 ديسمبر  بمقت�سى عقد بت ريخ 

 BAROK« شرك ء  قرر   (0(1

 »ARTISANAT DU MAROC SARL

شملكتب رقم   : بتغيير مقر شلشركة إلى 

زنقة  زشوية  م رين ،  عم رة فض ء  5و 

شلكريم  عبد  وزنقة  زي د  شبن  ط رق 

بنجلون، ف س.

صن عة   : شالجتم عي  شلغرض 

شملنتوج ت  وتصدير  وتسويق  وشنت ج 

شلتقليدية شملغربية.

م لية،  عملية  كل  ع مة  وبصفة 

عق رية  منقولة،  موشد  صن عية، 

شألنشطة  جميع  أو  بجزء  تتعلق 

شملذكورة أعاله وشلتي يمكن أن تس هم 

أو تسهل نمو شلشركة وتطوره .

 99 تحدد مدة شلشركة في   : شملدة 

سنة.

5و  شملكتب رقم   : شملقر شالجتم عي 
عم رة فض ء م رين ، زشوية زنقة ط رق 

شبن زي د وزنقة عبد شلكريم بنجلون، 

ف س.

شلحصص شالجتم عية : كل شريك 

يس هم في شلشركة ب لحصص شلت لية :

1 - شلسيد نبيل شلسالو4 : 10.000 

درهم.

 SELLARIUS« شركة   -  (

 1.500 ب   »HOLDING GROUP

درهم.

مبلغ  يس و4  شملس هم ت  مجموع 

شلرأسم   شالجتم عي : 11.500 درهم.

يحدد   : شالجتم عي  شلرأسم   

درهم   11.500 في  شلشركة  رأسم   

شجتم عية  حصة   115 إلى  مقسم 

بقيمة 100 درهم لكل وشحدة.

نبيل  شلسيد  تعيين  تم   : شلتسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  شلسالو4 

محددة.

شإليدشع  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلق نوني 

ب لرب ط بت ريخ 9) م رس ))0).
مقتطف وبي ن
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لو بالي أفامي
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم  قد   (0(( فبرشير   (8
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 
تحمل  شلتي  شلوحيد  شلشريك  ذشت 

شلخص ئص شلت لية :
شلتسمية : لو ب لي أف مي.

شلصفة شلق نونية : ش.م.م ش.و.
شلهدف شالجتم عي : مطعم - ممون 

حفالت - تنظيم شلحفالت.
درهم   100.000  : شمل    رأس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم.
 1.000  : شلوط �سي منى   : شلشريك 

حصة.
شملدة : 99 سنة.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 
1و ديسمبر من كل سنة م  عدش شلسنة 

شألولى تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل.
شلط بق شألر�سي   : شملقر شالجتم عي 
سال  و  شلجميل  شملنظر   ( عم رة 

شلجديدة.
شلتسيير : شلوط �سي منى.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية بسال بت ريخ 7 أبريل ))0) 

تحت رقم و867و.
مقتطف للنشر وشالشه ر

186 P

WATRAV
SARL AU

شملؤرخ  شلعرفي  شلعقد  بموجب 
شلق نون  حرر   (016 ين ير   (6 بسال 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شملميزشت  شملحدودة للشريك شلوحيد، 

شملبينة فيم  يلي :
شسم  تحمل   : شلتسمية 
شملسؤولية  شركة ذشت   »WATRAV«

شملحدودة للشريك شلوحيد.
موضوع شلشركة : أعم   شإلصالح 
إع دة  شلتقسيم،  شلطرق،  شلتطهير، 
شلص لحة  مي ه  إمدشدشت  شلتهيئة، 
وجميع  شلرصف  وأعم    للشرب 
شلعملي ت شلتج رية شملنقولة وشلعق رية 
غير  أو  مب شرة  شملتعلقة  وشمل لية 
عليه   شملنصوص  ب ملوشضيع  مب شرة 
في  تس هم  أن  بإمك نه   وشلتي  أعاله 

تطوير شلشركة.

شلطيب  موال4   : شالجتم عي  شملقر 

 ( 1 شلعم رة  شلعلو4 إق مة شألمل رقم 

طريق شلقنيطرة سال.

شملدة : 99 سنة شبتدشء من تأسيس 

شلنه ئي.

رأسم    حدد   : شلشركة  رأسم   

درهم   (00.000 مبلغ  في  شلشركة 

مجزأة إلى 000.) حصة من فئة 100 

درهم للوشحدة شكتتبت كله  نقدش :

 : شلسيد بوسكرشو4 موال4 شلعربي 

000.) حصة.

شلسنة شالجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 1و ديسمبر.
بوسكرشو4  شلسيد   : شلتسيير 

للبط قة  شلح مل  شلعربي  موال4 

بسال  شلس كن   UB(9015 شلوطنية 

) طريق  1)5 شقة  حي ششم عو رقم 

شلقنيطرة كمسير شلوحيد للشركة.

لدى  تم  قد   : شلق نوني  شإليدشع 

رقم  تحت  لالستثم ر  شلجهو4  شملركز 

 ((711 شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد 

ب لرب ط.
إلعالن وشلنشر

شملسير شلوحيد

187 P

 RR&K HÔTEL

MANAGEMENT KENITRA
SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شريك وحيد

رأسم له  100.000 درهم

شملقر شالجتم عي : شلط بق شألر�سي 

عم رة 7، قط ع 16، زنقة شلخروب، 

حي شلري ض، شلرب ط
رقم شلتقييد4 في شلسجل شلتج ر4 

77)151 ب لقنيطرة

تفويت حصص - تغيير شملسير 
شإلدشر4 - توسيع شلنش ط ومرشجعة 

شلنظ م شألس �سي
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

إقرشر  تم   (0(( ين ير  و  في   شملؤرخ 

م  يلي :
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من  حصة   1000 تفويت  تم 

 RR&K HÔTEL LONGUE شركة 

 VIE HÔTELS  MANAGEMENT

 SMI CAMPUS إلى شركة SARL AU

.UNIVERSITAIRE S.A

خ لد  شكر4  شلسيد  شستق لة 

مه مهم  من  رشيد  شوقي  وشلسيد 

ذمة ك ملة  كمسيرين وإعط ئهم إبرشء 

ودون تحفظ.

غير  ملدة  للشركة  كمسير  تعيين 

بولكوط،  رح    شلسيد   : محدودة 

رقم  شلوطنية  للبط قة  شلح مل 

.Y8100(

توسيع نش ط شلشركة ليشمل: 

أنشطة ترفيهية  تنظيم شألحدشث، 

ومنتزه لأللع ب.

مرشجعة شلنظ م شألس �سي للشركة 

وشعتم د شلنظ م شألس �سي شلجديد في 

مجمله.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   18 بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم 896و)1.

188 P

 STE TDEV

DEVELOPPEMENT
شركة ذشت مسؤولية محدودة
رشسم له  : 8.000.000 درهم

مقره  شالجتم عي : 78 حي شلصن عي 

شلتقدم شلرب ط

شلسجل شلتج ر4 رقم : 75)و9

بموجب شلجمع شلع م غير شلع د4 

أكتوبر   (5 بت ريخ  شملنعقد  للشرك ء 

1)0) قرر م  يلي :

بمبلغ  شلشركة  رشسم    تخفيض 

000.000.) درهم عن طريق تخفيض 

 50 درهم شلى   100 قيمة لالسهم من 

لذلك  نتيجة  شلوشحد،  لسهم  درهم 

 (.000.000 شلى  رشسم    سينخفض 

درهم.

شالس �سي  شلق نون  صي غة  شع دة 

من  و7   6 شملوشد   وتحديدش  للشركة 

ق نون شلشركة.

لقد تم شاليدشع شلق نوني ب ملحكمة 

شلتج رية ب لرب ط تحت رقم 875و)1.
خالصة وبي ن

شملدير شلع م

189 P

STE HEADSETIFY
SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

ت سيس شركة 
بمقت�سى عقد عرفي بت ريخ 8 شبريل 

))0) ب لرب ط تم ت سيس شركة ذشت 

 ، وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ش.م.م. ب ملوشصف ت شلت لية :

 STE HEADSETIFY  : شلتسمية 

.SARL AU

شلهدف شالجتم عي : تطوير وصي نة 

شلحلو  شملعلوم تية.

شملقر شالجتم عي : شلعم رة 8) شقة 
شكدش    عمير  ولد  ف    ش رع   1 رقم 

شلرب ط.
رشسم   شلشركة : 100.000 درهم 

1000 حصة لكل وشحدة  مقسمة شلى 

100 درهم.

أس مة  شلسيد   : شلشركة  مسير 

بوكى، لفترة غير محدودة.

تم شاليدشع شلق نوني لدى شملحكمة 

شبريل   (0 بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0)، تحت رقم 988و)1.

190 P

 STE THE OCCULTISTES

ETUDE ET CONCEPT
SARL

CAPITAL : 10.000 DHS

 SIEGE : 15 AVENUE AL ABTAL

APPT 4 AGDAL RABAT

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

تأسست  قد   ،(0(( فبرشير  ف تح 

شلخص ئص  تحمل  وشلتي  شركة 

شلت لية :

 THE OCCULTISTES  : شلتسمية 

.ETUDE ET CONCEPT

ذشت  شركة   : شلق نونية  شلصفة 
مسؤولية محدودة.

شلهدف شالجتم عي : درشسة شلعم رة 
وشلديكور.

رشسم   شلشركة : 10.000 درهم.
من ف تح ين ير شلى   : شلسنة شمل لية 
1و ديسمبر من كل سنة م عدش شلسنة 

شالولى تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل.
شملقر شالجتم عي : 15 ش رع شالبط   

شقة رقم ) شكدش  شلرب ط.
شلتسيير  مهمة  شنيطت   : شلتسيير 
شلى شلسيدة خولة بوقرعي لفترة غير 

محدودة.
ب لسجل  شلق نوني  شاليدشع  تم 
شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلتج ر4 
رقم   .(755 رقم  تحت  ب لرب ط 

شلسجل شلتج ر4 9و1595.
191 P

 STE DENTAL FORCE
SARL

شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 
ديسمبر  0و  بت ريخ  شالستثن ئي 
1)0)ن تم شتف ق على شلحل شملسبق 

للشركة وتصفيته .
بنيس  توفيق  شلسيد  تعيين  تم 
شلوطنية  شلتعريف  للبط قة  شلح مل 
سنة  شملزدشد   ،A(6816( رقم 

1966/06/01 مصفي للشركة.
و)   : ب  حدد  شلتصفية  مقر 
و حي  1) بلوك  ش رع شسن وب ر قط ع 

شلري ض 10100 شلرب ط.
تم وضع شملحضر ب لسجل شلتج ر4 
ب لرب ط بت ريخ و1 شبريل ))0)، تحت 

رقم 798و)1.
192 P

STE NARVATRAME
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  قد  ب لرب ط؛   (0(( فبرشير   11
وضع شلق نون شألس �سي لشركة تحمل 
شلخص ئص شلت لية:                                                                                                                           
 .  STE NARVATRAME : شلتسمية
ذشت  شركة  شلق نونية:  شلصفة 

مسؤولية محدودة ذو شريك وشحد.

مق و  أشغ    شلهدف شالجتم عي: 

مق و   شلع مة،  تج رة  مختلفة، 

للمس ح ت  شلتشجير  أو  شلبستنة 

شلخضرشء.

درهم   100.000  : شمل    رأس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة شلوشحدة مقسمة 

كم  يلي :

 1000 شلسيد عبد شملجيد شلخيلي 

حصة.

ت ريخ  من  شبتدشء  سنة   99 شملدة: 

شلتأسيس.

إلى  ين ير  ف تح  من  شمل لية:  شلسنة 

1و ديسمبر من كل سنة م عدش شلسنة 

شألولى تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل.

 - شملقر شالجتم عي: عم رة 58 شقة 

Aو زنقة وشد سبو شكدش  شلرب ط.

شلتسيير: عبد شملجيد شلخيلي .

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية    شملحكمة  لدى  شلضبط 

شلرب ط  بت ريخ 0) شبريل ))0)،  تحت 

رقم 159605.

193 P

 STE ROND

 SARL

في   محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت  1)0)؛  أكتوبر   15 يوم   بسال 

شلتغييرشت شلت لية : 

 STE  . لشركة  شلنه ئية  شلتصفية 

.   ROND SARL AU

شلسجل  على  شلنه ئي  شلتشطيب 

شلتج ر4 للشركة ب نته ء شلتصفية.

شبرشء ذمة شملصفي شلسيد    خ لد 

شلجم لي .

بكت بة  شلق نوني  شاليدشع  تم 

بسال,  شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلضبط 

رقم  تحت   (0(( أبريل   11 بت ريخ 

8695و.

194 P
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STE ADEL NEGOCE
SARL AU

شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى  
شالستثن ئي بت ريخ 9 فبرشير ))0)، تم 

شالتف ق على م  يلي :
شلسيد  طلب  على  شملوشفقة  تمت 
حصة   500 ببيع  شولحي ن  لحسين 
لف ئدة شلسيد محمد شلكن ف ت، بثمن 
وشفق  شملن قشة  بعد  درهم.   50.000

شلجمع شلع م بيع شالسهم.
للحصص  شلجديد  شلتقسيم 

يصبح على شلشكل شلت لي :
شلسيد محمد شلكن ف ت 100.000 

حصة من فئة 100 درهم.
شملجموع 100.000 حصة من فئة 

100 درهم.
تم قبو  شستق لة شلسيد لحسين 
شلتعريف  للبط قة  شلح مل  شولحي ن 
من طرف   ،A7(775( شلوطنية رقم 

شلجمع شلع م.
بمقت�سى قرشر شلجمع شلع م شنيطت 
مهمة تسيير شلشركة شلى شلسيد محمد 
شلتعريف  للبك قة  شلح مل  شلكن ف ت 
وب لت لي   AD180(8و رقم  شلوطنية 
يصبح شملسير شلوحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.
بيع شالسهم تصبح  نتيجة عملية 
شركة   : للشركة  شلق نونية  شلصفة 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت مسؤو  

وشحد.
من  و7   6  ،17  ،1 تعديل شلفصل 

شلق نون شالس �سي للشركة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شاليدشع  تم 
فبرشير   17 بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0)، تحت رقم و)و))1.
195 P

 STE ART COMTEMPORAIN
DU TAPIS

شركة ذشت مسؤولية محدودة
شلع د4  شلغير  شلع م  شلجمع  إن 
شملنعقد بسال بت ريخ 8) م رس ))0) 
 ART COMTEMPORAIN لشركة 
مقره   ش.ذ.م.م.   ،DU TAPIS

شلحي شلصن عي  و6   5 شالجتم عي سال 
 (1.(00.000 رشسم له   شلط ئرشت، 
شلتج ر4  ب لسجل  وشملقيدة  درهم 

بسال تحت رقم 895، قد قرر م  يلي :

شلسج د  لتسويق  ملحقة  فتح 

 ARTCO ب سم  يدوي   شملصنوع 

مرج ن حي   (1 متجر رقم   : ب لعنوشن 

شلري ض شلرب ط.

كت بة  لدى  شلق نوني  شاليدشع  تم 

ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

رقم  تحت   ،(0(( أبريل   6 بت ريخ 

6)6و)1.
بمث بة مقتطف وبي ن

شملسير

196 P

STE DECADIL
SARL AU

ت سيس شركة
بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 8 فبرشير ))0) ب لرب ط تقرر ت سيس 

بشريك  شملسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد، ب لخص ئص شلت لية :

شلتسمية شالجتم عية : ديك ديل.
شملقر شالجتم عي : 56 زنقة شبرشهيم 

رودشني عم رة 56 شقة رقم ) شملحيط 

شلرب ط.

شلهدف :  شلتج رة .

من ت ريخ  سنة شبتدشء   99  : شملدة 

شحدشثه  شلفعلي.

من  تبتدئ   : شالجتم عية  شلسنة 

1و من ديسمبر  ف تح ين ير وتنتهي في 

من كل سنة.

في  حدد   : شالجتم عي  شلرشسم   

 1000 على  مقسم  درهم   100.000

حصة بقيمة 100 درهم.

شلتسيير : شلشركة مسيرة من طرف 

شلسيد مع د ع د  شملدة غير محدودة.
 : شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  رقم 

.159((5

ب ملحكمة  شلطلب  شاليدشع  تم 

شبريل   5 بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0)، تحت شلرقم 515و)1.

197 P

STE MHG-CONSTRUCTION
SARL

شركة ذشت مسؤولية محدودة
رشسم له  : 50.000).1 درهم

 IMM N°4 : مقره  شالجتم عي
 RESIDENCE AL MASIRA

TOULAL MEKNES
في شملؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بمكن س ت سست   (0(( أبريل   11  
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 

مميزشته  ك التي :
 STE MHG  : شلتسمية 

.CONSTRUCTION SARL
شلرشسم   : 50.000).1 درهم.

هب ج  فتيحة  شلسيدة   : شلشرك ء 
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح ملة 

.D519891 رقم
عنه   ينوب  هب ج  مالك  شالنسة 
وصيه  شلسيد شلحسين هب ج شلح مل 
رقم  شلوطنية  شلتعريف  لبط قة 

.D(70651
عنه   ينوب  هب ج  غيثة  شالنسة 
وصيه  شلسيد شلحسين هب ج شلح مل 
رقم  شلوطنية  شلتعريف  لبط قة 

.D(70651
شالنسة هبة نور هب ج ينوب عنه  
وصيه  شلسيد شلحسين هب ج شلح مل 
رقم  شلوطنية  شلتعريف  لبط قة 

.D(70651
 IMM N°4  : شالجتم عي  شملقر 
 RESIDENCE AL MASIRA

.TOULAL MEKNES
شلهدف شالجتم عي : أعم   شلبن ء، 

أعم   مختلفة.
سنة   99 في  شملدة  حددت   : شملدة 
تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل في شلسجل 

شلتج ر4.
: تسير شلشركة من طرف  شلتسيير 
شلسيد شلحسين هب ج شلح مل لبط قة 
 ،D(70651 رقم  شلوطنية  شلتعريف 

كمسير وحيد ملدة غير محددة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شاليدشع  تم 
أبريل   19 بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0)، تحت رقم 0و15.
رقم شلسجل شلتج ر4 : 55999.

198 P

STE HANNAOUI PRINT 
PUB & 

SARL AU
شركة ذشت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
مقره  شالجتم عي : شلط بق شلسفلي 

حي شلقدس رقم )و5 شملحمدية
ت سيس شركة

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،(0(( ين ير   19 ب ملحمدية في ت ريخ 
لشركة  شالس 4  شلق نون  شنش ء  تم 
بشريك  شملحدودة  مسؤولية  ذشت 

وحيد خص ئصه  ك لت لي :
شلتسمية : حن و4 برشنت & بيب.

شلحجرية  وشلطب عة  شلطب عة 
وعملي ت شلصور شلنموذجية.

شلعمل لحس به شلخ ص.
شلنقش على شالجس م شلصغيرة.

من ت ريخ  سنة شبتدشء   99  : شملدة 
شلت سيس.

في  محدد   : شلشركة  رشسم   
 1000 شلى  مقسم  درهم   100.000

حصة من فئة 100 درهم للحصة.
 1000 حن و4  مهد4  للسيد 

حصة.
تم تعيين شلسيد   : الدشرة شلشركة 
مهد4 حن و4 كمسير وحيد للشركة.

بكت بة  شلق نوني  شاليدشع  تم 
شالبتدشئية  شملحكمة  بلدى  شلضبط 
تحت   (0(( أبريل   ( ب ملحمدية يوم 

رقم ))6.
199 P

HATIM CONSULTING

 COMPTABILITE, FISCALITE, CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

 STE NH INFO SERVICE
  SARL

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 
 تأسيس شركة

بسال  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم وضع   ،(0(( بت ريخ ف تح م رس 
ذشت  لشركة  شألس �سي  شلنظ م 
ذشت شملميزشت   ، شملسؤولية شملحدودة 

شملبينة فيم  يلي :
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 NH INFO SERVICE شلتسمية: 

.SARL

ذشت  شركة  شلشركة:  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

شلغ ية من شلشركة: تج رة شألجهزة 

شملعلوم تية، أشغ   مختلفة.

عبد  ش رع  شلسالم  حي  شملقر: 

شلرحيم بوعبيد، بلوك )) رقم 66)1 

متجر ) سال.

سنة   99 في  مدته   حددت  شملدة: 

شعتب رش من ت ريخ تأسيسه  شلنه ئي.

 100000 شلجم عي:  شمل    رأس 

1000 حصة من فئة  درهم قسم إلى 

100 درهم، موزعة كم  يلي:   

  60000 شلنح     محمد  شلسيد 

درهم – 600 حصة.

  (0000 شلنح     أنوشر  شلسيد 

درهم – 00) حصة.

طرف  من  شلشركة  تسير  شإلدشرة: 

شلسيد محمد شلنح   بصفته شملسير 

شلق نوني للشركة ملدة غير محدودة.

ف تح  بين  م   شلجم عية:  شلسنة 

ين ير إلى متم دجنبر من كل سنة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس   (1 بت ريخ  بسال  شالبتدشئية 

))0)، تحت رقم 8590و.          

رقم شلسجل شلتج ر4: 5677و.

200 P

HATIM CONSULTING

 COMPTABILITE, FISCALITE, CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

 STE HAVING U CAR
SARL AU

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

شريك وحيد  

تأسيس شركة
بسال  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم   ،25/03/2022 بت ريخ 

ذشت  لشركة   شألس �سي  شلنظ م 

 ، شملحدودة شريك وحيد  شملسؤولية 

ذشت شملميزشت شملبينة فيم  يلي:

 HAVING U CAR  : شلتسمية 

 SARL AU

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة شريك وحيد.

كرشء   : هي  شلشركة  من  شلغ ية 

شلسي رشت.

 (( ) عم رة  شق مة أم ه ني  شملقر: 

شقة 1 طريق مهدية سال.

سنة   99 في  مدته   حددت  شملدة: 

شعتب رش من ت ريخ تأسيسه  شلنه ئي.

رأس شمل   شلجم عي : 100.000.00 

1000 حصة من فئة  درهم قسم إلى 

100 درهم، جله  في إسم :

شلسيد أوق ب أس مة.

طرف  من  شلشركة  تسير  شإلدشرة: 

شملسير  بصفته  أنس  أوق ب  شلسيد 

شلق نوني للشركة ملدة غير محددة.

ف تح  بين  م   شلجم عية:  شلسنة 

ين ير إلى متم دجنبر من كل سنة.

ث ني : تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 

شالبتدشئية بسال بت ريخ 11/04/2022 

تحت رقم 8691و.

رقم شلسجل شلتج ر4 : 5777و

201 P

HATIM CONSULTING

 COMPTABILITE, FISCALITE, CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

 التسيير الحر

شملوقع  شلحر  شلتسيير  لعقد  تبع  

تقوم   ،  29/09/2021 بت ريخ 

  PALAT ROOM روم  بالت  شركة 

 EL شملسمى  شلتج ر4  شألصل  بتسيير 

شلت بع للشركة شملغربية    PALATINO

م،  م  ش  شملط عم  شملق هي  لصن عة 

87))) شلك ئن  رقم شلسجل شلتج ر4 

ب لرب ط و7 ش رع عال  بن عبد هللا.

202 P

شركة كولورادو

شركة مجهولة

رشسم له  : 080.)0.88)1 درهم

مقره  شالجتم عي : طريق موال4 ث مي 

كلم 15 شلجم عة شلقروية شوالد عزوز 

دشر بوعزة شلنوشصر شلدشرشلبيض ء

شلسجل شلتج ر4 رقم : 8509)

تعيين ن ئب شملدير شلع م

 (( بت ريخ  شالدشرة  مجلس  ق م 

م رس ))0)، شقترشح من شلسيد ع بد 

شق ر، بتعيين شلسيدة مريم لطفي في 

منصب ن ئب شملدير شلع م.

ب ملحكمة  شلق نوني  شاليدشع  تم 

بت ريخ ب لدشرشلبيض ء   شلتج رية 

 )1 أبريل ))0)، برقم 1وو1)8.

203 P

STE OLEA IMPULSE

شركة ذشت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رشسم له  : 10.000 درهم

مقره  شالجتم عي : )0) ش رع عبد 

شملومن رقم 5 شلدشرشلبيض ء

شلسجل شلتج ر4 رقم : 7و67و)

شلحل شملبكر للشركة

بت ريخ  شلوحيد  شلشريك  قرر 

 OLEA لشركة   ،(0(( م رس   9

IMPULSE شلت لي :

شلحل شملبكر لشركة.

شودمين  فيصل  شلسيد  تعيين 

كمنفذ لتصفية شلشركة.

ب لعنوشن  شلتصفية  مقر  تحديد 

شلت لي : )0) ش رع عبد شملومن رقم 5 

شلدشرشلبيض ء.

وقد تم شاليدشع شلق نوني ب ملحكمة 

شلتج رية ب لدشرشلبيض ء يوم و1 أبريل 

))0)، تحت رقم 1098)8.

204 P

STE OASIS PHOENIX
شركة ذشت مسؤولية محدودة 

بشريك وشحد
رشسم له  : 10.000 درهم

مقره  شالجتم عي : )0) ش رع عبد 

شملومن رقم 5 شلدشرشلبيض ء

شلسجل شلتج ر4 رقم : 5و67و)

شلحل شملبكر للشركة
بت ريخ  شلوحيد  شلشريك  قرر 

 OASIS لشركة    ،(0(( م رس   9

PHOENIX شلت لي :

شلحل شملبكر لشركة.

شودمين  فيصل  شلسيد  تعيين 

كمنفذ لتصفية شلشركة.

ب لعنوشن  شلتصفية  مقر  تحديد 

شلت لي : )0) ش رع عبد شملومن رقم 5 

شلدشرشلبيض ء.

وقد تم شاليدشع شلق نوني ب ملحكمة 

شلتج رية ب لدشرشلبيض ء يوم )1 أبريل 

))0)ن تحت رقم 0970)8.

205 P

STE IMPACT FARMERS
شركة ذشت مسؤولية محدودة 

بشريك وشحد
رشسم له  : 10.000 درهم

مقره  شالجتم عي : )0) ش رع عبد 

شملومن رقم 5 شلدشرشلبيض ء

شلسجل شلتج ر4 رقم : 91)وو)

شلحل شملبكر للشركة
بت ريخ شلوحيد  شلشريك   قرر 

 IMPACT لشركة   ،(0(( م رس   9  

FARMERS شلت لي :

شلحل شملبكر لشركة.

شودمين  فيصل  شلسيد  تعيين 

كمنفذ لتصفية شلشركة.

ب لعنوشن  شلتصفية  مقر  تحديد 

شلت لي : )0) ش رع عبد شملومن رقم 5 

شلدشرشلبيض ء.

وقد تم شاليدشع شلق نوني ب ملحكمة 

شلتج رية ب لدشرشلبيض ء يوم و1 أبريل 

))0)، تحت رقم 1099)8.

206 P
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OMNIPLANIA
شركة ذشت مسؤولية محدودة

بشريك وشحد
رأسم له  : 10.000 درهم

شملقر شالجتم عي : زنقة سمية إق مة 
شهرزشد و رقم )) شلدشر شلبيض ء

شلسجل شلتج ر4 : 115و1)
شلحل شملبكر للشركة

شلوحيد،  شلشريك  قرر 
لشركة   ،(0(( م رس   (( بت ريخ 

OMNIPLANIA شلت لي :
شلحل شملبكر لشركة ؛

تعيين شلسيد ر�سى بصر4 كمنفذ 
لتصفية شلشركة ؛

ب لعنوشن  شلتصفية  مقر  تحديد 
و  زنقة سمية إق مة شهرزشد   : شلت لي 

رقم )) شلدشر شلبيض ء.
وقد تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 
 1( يوم  شلبيض ء،  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0)، تحت رقم 0969)8.
207 P

ساعيد عبد الحق
عقد تسيير حر

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
0) م 4 )01).

شملوقع  حر  تسيير  عقد  إبرشء  تم 
شلوطني  شلي نصيب  من طرف شركة 
بصفته  شمل لكة لألصل شلتج ر4 شملعد 
لبيع أورشق شلي نصيب شلك ئن ب لدشر 
شلبيض ء مجموعة CIFM شملب ركة حي 
سيد4 شلبرنو�سي وشملسجل ب لسجل 
شلتج ر4 عدد : 1755و يمثله  شلسيد : 
محمد شلسليم ني شملدير شلع م شلح مل 
تحت  شلوطنية  شلتعريف  للبط قة 
س عيد   : وشلسيد   BE(11(81  : رقم 
عبد شلحق شلح مل للبط قة شلتعريف 
شلوطنية عدد 89وI96 بصفته مسير 
أعاله  شملذكور  شلتج ر4  لألصل  حر 
وشن مدة شلعقد تبتدئ في ف تح يونيو 
015) وتجدد  1و م 4  )01) وتنتهي 
تلق ئي  كل سنة بسومة كرشئية شهرية 

000و درهم.
208 P

STE IZZA LIL ISKANE
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ب لدشر شلبيض ء بت ريخ و1 أبريل ))0) 
تم تأسيس شركة ب ملوشصف ت شلت لية :

 STE IZZA LIL ISKANE SARL
AU

 11 ش رع   75  : شالجتم عي  شملقر 
 169 شلشقة  شألو   شلط بق  ين ير 

شلدشر شلبيض ء.
شلهدف شالجتم عي : شلقي م بجميع 
وشإلنع ش  شملختلفة  شلبن ء  مع مالت 

شلعق ر4.
ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 
ب لشريك  شملحدودة  شملسؤولية 

شلوحيد.
شلرأسم   : 100.000 درهم.

رشيد  نور  شلسيد   : شلحصص 
1000 حصة.

نور  شلسيد  تعيين  تم   : شلتسيير 
رشيد شلح مل للبط قة شلوطنية رقم 
)BE60(70 مسيرش للشركة ملدة غير 

محددة.
من  تبتدئ   : شالجتم عية  شلسنة 

ف تح ين ير إلى 1و ديسمبر.
شملدة : تم تحديده  في 99 سنة.

شإليدشع  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
شلتج رية  ب ملحكمة  شلق نوني 
للدشر شلبيض ء بت ريخ 0) أبريل ))0) 
تحت رقم 1788)8 وشلسجل شلتج ر4 

رقم 0751)5.
209 P

TAROUMA WIND 1
S.A.R.L

تعديالت ق نونية
شالستثن ئي  شلع م  شلجمع  إثر  على 
 TAROUMA WINDشركة ملس هم 
شـركة ذشت شملسؤولية شملحـدودة،   1
درهم   100.000,00 شلبـ لغ رأسمـ له  
زنقة  مكة،  ش رع  مقره  :  وشلكـ ئن 
 01 رقم    ،05 رقم  إق مة   أصيلة، 

شلعيون، تقـرر :

بن  شحمد  شلسيد  شستق لة 
شلرمض ن من مه مه كمسير للشركة

ط هر  بن  بسمة  شلسيدة  تعيين 
كمسير للشركة. 

كتـ بة  لدى  شلقـ نوني  شإليدشع  تم 
شلضـبط ب ملحـكمة شالبتدشئية ب لعيون 
رقم  تحت   18/04/2022 بتـ ريخ 

.1065/2022
210 P

M.B GARDIENNAGE
S.A.R.L D’AU

تعديالت ق نونية
شلوشحد  شملس هم  قرشر  إثر  على 
شركة  ملس هم   (6.0(.(0(1 بت ريخ 
شـركة    »M.B GARDIENNAGE«
بمس هم  شملحـدودة  شملسؤولية  ذشت 
وشحد ، شلبـ لغ رأسمـ له  100.000,00 
درهم وشلكـ ئن مقره  : تجزئة شلرشحة، 
رقم )5و، زنقة ميجك شلعيون، تقـرر:
تفويت 700 حصة  من شلحصص 
لف ئدة  شلجليل مست كو  عبد  شلسيد 

شلسيد شملصطفى بودشلية.
للشركة  شلق نوني  شلشكل  تحويل 
من شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 
ذشت  شركة  إلى  وشحد  بمس هم 

شملسؤولية شملحدودة
شلشركة  رأسم    رفع 
إلى  درهم   100.000,00 من 

5.000.000,00 درهم 
بودشلية  شملصطفى  شلسيد  تعيين 

كمسير وحيد لشركة. 
كتـ بة  لدى  شلقـ نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية  ب ملحـكمة  شلضـبط 
تحت   18/04/2022 ب لعيون بتـ ريخ 

رقم1068/2022.
211 P

 STE » CHANGUITI
NEGOCE«

SARL AU
رأسم له : 100000.00 درهم

مقره  :حي موال4 رشيد شلشطر 
شلث ني شلرقم )6 مجموعة ليرشك 

شلعيون
تعديالت ق نونية

شلقرشر  محضر  بمقت�سى 

بت ريخ  شلوحيد  للشريك  شالستثن ئي 

على  شملص دقة  تمت   24/03/2022

م  يلي : 

بإض فة  شلشركة  توسيع هدف   •

شألنشطة شلت لية :

- شستغال  جميع أنوشع شملح جر.

- كرشء آلي ت شلبن ء شلع مة.

شألس �سي  شلق نون  تحيين   •

للشركة.

شإليدشع  تم  شلق نوني:   شإليدشع 

ب لعيون  شالبتدشئية  ب ملحكمة 

رقم  تحت   18/04/2022 بت ريخ 

.1059/2022

212 P

 PIERRES ET BETON DU

SAHARA
تأسيــس شركــــة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة بمسـ هـم وشحــد
بـت ريخ  شلعرفـي  للعقـد  تـبع  

قـوشنـيــن  وضــع  تـــم   ،01/03/2021

شلـشـركة ذشت شملميزشت شلـت ليـة 

 PIERRES ET BETON : شلتسميـــة

  DU SAHARA

ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

شملسؤولية شملحدودة.

شملوضـــوع : تصنيع وبيع شلرخ م 

صنع شألسمنت و شلجبس ...شلخ

مكة  ش رع   ((0  : شلرئـيسـي  شملقـر 

إق مة شلجم ني رقم 01 شلعيون 

مبلغ  في  حدد   : شلرأسم    

100.000.00 درهم مقسمة إلى 000 

1 حصة من فئة 100 درهم للوشحدة، 

مقسمة ك آلتي.

شلجم ني                  محمد  سيد4  شلسيد 

500 حصة

                      ISAL HOLDING شلشركة 

500 حصة

شلسيد  تـسـير من طــرف    : شإلدشرة 

سيد4 محمد شلجم ني شلسيد محمد 

خ لد لحلو .  
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بكت بة  تم   :  شإليدشع شلق نوني 

شالبتـدشئـية  ب ملحكمة  شلضبط 

تحت  ))0).و1.0)  بت ريخ  ب لعيون 

تسجيله   1062/2022وتم  رقم  

شلرقم  تحت  شلتج ر4  ب لسجل  

شلتحليلي عدد :17)1).

213 P

BMT SERVICE

SARL AU

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة ذشت شلشريك شلوحيد

تم وضع   ،(0(( أبريل   5 بـت ريخ 

ق نون منظم لشركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة ذشت شلشريك شلوحيد وذشت 

شملميزشت شلت لية :

ذشت   BMT SERVICE  : شلتسمية 

شلشريك  ذشت  شملحدودة  شملسؤولية 

شلوحيد.

شلصيد  بوشخر  تموين   : شلهدف 

شلبحر4، خدم ت متعددة.

شلرأسم   : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 

موزعة  للوشحدة  درهم   100 فئة 

ك آلتي :

 1000 بعد4  طه  محمد  شلسيد 

حصة.

شملقر شالجتم عي : حي شلسالم ش رع 

 70 رقم  شلسماللي  ف ضل  محمد 

شلط بق 1 شلدشخلة.

شلسيد  طرف  من  تسير   : شإلدشرة 

محمد طه بعد4 ملدة غير محددة.

بكت بة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلضبط 

 (0(( أبريل   18 بت ريخ  ب لدشخلة 

شلسجل   (0((/66( رقم  تحت 

شلتج ر4 و9)1).

214 P

مقهى البوعنانية
فسخ عقد تسيير مقهى

بـت ريخ  مؤرخ  عقد   بمقت�سى 

شملوقع بين شلسيد   ،(0(( م رس   ((

لبط قة  شلح مل  شملنصور4  وس م 

 D(55و)و رقم  شلوطنية  شلتعريف 

لبط قة  شلح مل  مومو  عزيز  وشلسيد 

 D9وو((( رقم  شلوطنية  شلتعريف 

تقرر م  يلي :

فسخ عقد تسيير شملقهى شملسم ة 

شلسجل  في  شملسجلة  شلبوعن نية 

شلتج ر4 ب ملحكمة شلتج رية بمكن س 

بش رع  شلك ئنة  و   9(568 رقم  تحت 

وشملسجل  مكن س  توال    (( رقم   1

799و-800و/1)0)  رقم  تحت 

بت ريخ 15 ديسمبر 1)0) تم تسجيل 

فسخ شلعقد بجم عة توال  تحت رقم 

)8وو-و8وو/1.

215 P

 EGIS INTERNATIONAL

MAROC SUCCURSALE
8) ش رع آيت أوربيل، شلسوي�سي، 

شلرب ط

شلسجل شلتج ر4 رقم : 079و5 

شلرب ط

بموجب قرشرشرت شملمثل شلق نوني 

 EGIS INTERNATIONAL لشركة 

 ،(0(( م رس   (1 بـت ريخ   SAS

 ARNAUD DE شلسيد  تعيين  تم 

RUGY  شملولود بت ريخ )) م 4 )198 

س ن  في  شلفرنسية  شلجنسية  من 

ح مل لجوشز شلسفر  جيرم ن شونال4، 

ش رع   (( في  ومقيم   17FV17679

QUINCAMPOIX ب ريس ))7500)، 

محل  ليحل  للفرع  ق نوني  كممثل 

.YANNICK COUÉGNAT شلسيد

بكت بة  منه  نسخة  وضع  تم 

ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

رقم  تحت   (0(( أبريل   19 يوم 

916و)1.
بمث بة مقتطف وبي ن

CE¨P CAC & EXPERTISE
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شركة اونجنيرين اوف ميستري 
اند برفكسيون 
ش.م. م. )ش .و)

 ENGINEERING OF MASTERY
    AND PERFECTION    SARL AU

رأسم له  : 100.000.00 درهم   
رقم 8 ش رع س قية شلحمرشء حي 

شلسالم قلعة مكونة تنغير 
تأسيس شلشركة

بمقت�سى عقد عرفي بتنغير بت ريخ 
تأسيس شركة  تم  م رس))0)    18

ذشت شلخص ئص شلت لية:
شونجنيرين  شركة    : شلتسمية   -  1
شوف ميستر4 شند برفكسيون ش .م.م 
 Ste ENGINEERING OF(و )ش. 
    MASTERY AND PERFECTION

. SARL AU
) -  مقره  شالجتم عي : رقم 8 ش رع 
قلعة  شلسالم  حي  شلحمرشء  س قية 

مكونة تنغير.
 و- نش طه :

مكتب شلدرشسة وشملرشقبة. 
من  تسير  شلشركة   : شلتسيير   -  (

طرف شلسيد : جوشد ق �سي. 
: حدد رأسم له  في  -شلرأسم      5
1000حصة   100.000.00مقسم إلى 

بقيمة 100    درهم للوشحد.
يوم  تبتدئ من  سنة   99 -6شملدة 

تسجيله  ب لسجل شلتج ر4.
بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  -7تم 
ب ملحكمة شالبتدشئية بتنغير   شلضبط  
عدد  تحت  1)م رس))0)  بت ريخ 

.360/3801
من أجل شلخالصة وشلبي ن 
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شركة تفريت
ش.م. م )ش .و)

    TIFRITE  SARL AU
رأسم له   :100.000.00 درهم 

شيت عي�سى شبرشهيم تنغير 
تأسيس شلشركة

بمقت�سى عقد عرفي بتنغير بت ريخ 
شركة  تأسيس  تم  م رس))0)    (

ذشت شلخص ئص شلت لية:

تفريت شركة    : شلتسمية   -  1   

 Ste TIFRITE   SARL (ش .م.م )ش. و 

 .  AU

شيت عي�سى   : -) مقره  شالجتم عي 

شبرشهيم  تنغير.

 و- نش طه :

مق و  لنقل شالمتعة شلغير شملرشفقة 

لحس ب شلغير.

شالستيرشد وشلتصدير.

كرشء شملعدشت وشآلالت. 

من  تسير  شلشركة   : شلتسيير   -(

طرف شلسيد :معزوز شحمد. 

: حدد رأسم له  في  -شلرأسم      5

1000حصة   100.000.00مقسم إلى 

بقيمة 100    درهم للوشحد.

سنة تبتدئ من يوم   99 شملدة   6-

تسجيله  ب لسجل شلتج ر4.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم   7-

ب ملحكمة شالبتدشئية بتنغير   شلضبط  

عدد  تحت  م رس))0)   10 بت ريخ 

.284/3737
من أجل شلخالصة وشلبي ن 
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ATLAS ADRAR شركة
 ش.م. م 

دوشر شزومكن  تنغير

رفع  رأسم   شلشركة
بيع حصص  شجتم عية
تعين شملسيرين للشركة

شلع د4  شلغير  شملحضر  بموجب 

 (0(0 ديسمبر   (9 شملنعقد بتنغير في 

قرر شريك شلشركة م  يلي : 
من   شلشركة  رأسم    رفع  

 2250.000,00 شلى    750.000,00

500))حصة   إلى    مقسم  درهم  

بقيمة 100 درهم للوشحد وبمس همة 

شملدفوعة  شلشرك ء  من  نقدية 

بربع)1/4) 375000,00 د رهم للبنك 

مصرف شملغرب .  

بيع شلسيد عبد شلعزيز ب تو للسيد 

 1500 مجموعه  م   ب تو   مصطفى 

حصة شجتم عية .
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بيع شلسيد عبد شلوشحد ب تو للسيد  
 11(5 مجموعه  م   ب تو   مصطفى 

حصة شجتم عية .
شلص لحي    شلدين  نور  شلسيد  بيع 
م  مجموعه  مصطفى ب تو   للسيد  

750و حصة شجتم عية .
ب تو   مصطفى  شلسيد  تسمية  

كمسير للشركة.  
شلبنكي من  ستتم إدشرة شلحس ب 

طرف شلسيد مصطفى ب تو.
بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  -تم 
بتنغير   شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلضبط 
عدد تحت  ين ير1)0)    8  بت ريخ 
                                                                                           .283/1397 

   مقتطف لإليدشع وشلنشر  
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شركة اسمدان
ش.م.م

رأسم له  : 0.000.00) درهم
)و ش رع وشد زم تنغير

شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 
شإلستثن ئي شملنعقد بت ريخ ف تح فبرشير 
شملذكورة  شلشركة  قرر شرك ء   (0((

أعاله م  يلي :
حل شلشركة.

شستق لة شملسيرين.
محمد  معزوز  شلسيد  تعيين 

كمصفي للشركة.
معزوز  للسيد  شإلبرشء  إعط ء 

محمد.
بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
ب ملحكمة شالبتدشئية بتنغير   شلضبط  
عدد  تحت  م رس))0)   7 بت ريخ 

.2022/151
من أجل شلخالصة وشلبي ن
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 STE. INESTEC ENERGY ET
SERVICES

SARL AU
بلوك ج رقم )8 شلط بق شلث لث ديور 
شلحومر حي يعقوب شملنصور شلرب ط

شلتأسيس
تمت  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   (0(( فبرشير   (1 مدشولته بت ريخ 
وضع شلق نون شألس �سي لشركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة خ صيته  ك آلتي :

شلفرن�سي  ب إلختزش    : شلتسمية 

 INESTEC ENERGY ET شركة 

.SERVICES SARL AU

شملوضوع : 

أشغ   مختلفة.

شملدة : 99 سنة شبتدشء من تأسيس 

شلشركة.

رقم  ج  بلوك   : شإلجتم عي  شملقر 

شلط بق شلث لث ديور شلحومر حي   8(

يعقوب شملنصور شلرب ط.

شلرأسم   شإلجتم عي : تم تحديده 

بمبلغ 100000 درهم مجزءإلى 1000 

حصة من فئة 100 درهم.

شلشركة تسيرمن طرف   : شلتسيير 

شلسيد شسم عيل شملرسلي.

وقد تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 

ب لرب ط تحت رقم شإليدشع  شلتج رية 

)58و)1  بت ريخ 7 أبريل))0)  تحت 
رقم شلسجل شلتج ر4 95)159.
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STE. C HABITAT
SARL

بلوك ج رقم )8 شلط بق شلث لث ديور 

شلحومر حي يعقوب شملنصور شلرب ط

شلتأسيس
تمت  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   (0(( فبرشير   (( مدشولته بت ريخ 

وضع شلق نون شألس �سي لشركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة خ صيته  ك آلتي :

شلفرن�سي  ب إلختزش    : شلتسمية 

.C HABITAT  SARL شركة

شملوضوع : 

أشغ   مختلفة.

شملدة : 99 سنة شبتدشء من تأسيس 

شلشركة.

رقم  ج  بلوك   : شإلجتم عي  شملقر 

شلط بق شلث لث ديور شلحومر حي   8(

يعقوب شملنصور شلرب ط.

شلرأسم   شإلجتم عي : تم تحديده 

إلى  مجزء  درهم   100000 بمبلغ 

1000 حصة من فئة 100 درهم.

: شلشركة تسير من طرف  شلتسيير 

شلسيدة بلعو�سي هن ء.

وقد تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 

ب لرب ط تحت رقم شإليدشع  شلتج رية 
)69و)1 بت ريخ 11 أبريل))0)  رقم 

شلسجل شلتج ر4 69و159.
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Gi3 SAS
تأسيس شركة مس همة مبسطة

 18 .Iبمقت�سى عقد عرفي بت ريخ   

شلشرك ء  قرر  ب لرب ط،  فبرشير))0) 

مبسطة  مس همة  شركة  تأسيس 

وشملص دقة على ق نونه  شألس �سي ذو 

شملميزشت شلت لية :

. Gi1.شلتسمية: و

شلرب ط،  شالجتم عي:  ).شملقر 

شلسوي�سي، تق طع ش رع شمليلية وش رع 

غيس سة، فيال )1. 

تمويل  شالجتم عي:  و.شلهدف 

وتطوير شرك ت شلتكنولوجي  شملبتكرة. 

وحدشت شإلنت ج شلصن عية في  شنش ء 

شلحرشرية.  شلشمسية  شلط قة  مج   

شلط قة شلشمسية شلضوئية.

شلرقمنة وشلتنقل  تخزين شلط قة، 

شلكهرب ئي.

في  حدد  شالجتم عي:  ).شلرأسم   

1000.000.00 درهم، مقسم  مليون 

سهم من   (10.000( إلى عشرة أالف 

للسهم  درهم   (100,00( م ئة  فئة 

شلوشحد.
وتسعون  تسعة  شلشركة:  5.مدة 

)99) سنة، شبتدشء من ت ريخ تأسيسه  

شلنه ئي.

من  شلشركة  تسير  6.شلتسيير: 

طرف:

 شلسيد بدر شيكن كرئيس تنفيذ4. 

وشلسيد زكري ء شلنعيمي كمدير ع م.

من  تبتدئ  شالجتم عية:  7.شلسنة 

ف تح ين ير وتنتهي في شلح د4 وشلثالثين 

ديسمبر من كل سنة.

من   %5 خصم  بعد  8.شألرب ح: 

شلق نوني  شالحتي ط  لتكوين  شألرب ح 

حسب  شلشرك ء  على  شلب قي  يوزع 

حصص كل وشحد منهم.

يوم شلق نوني  شإليدشع  تم   II  . 

 1) م رس ))0) لدى كت بة شلضبط 

ب ملحكمة شلتج رية ب لرب ط تحت رقم 

.(05(
للخالصة وشلبي ن
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TOP CARROSSERIE AUTO
SARL

شركة ذشت مسؤولية محدودة

رأسم له  : 100.000.00 درهم

شملقر شإلجتم عي : 10 ش رع شلحرية 

شلط بق شلث لث شقة رقم 5 

شلدشرشلبيض ء

بمقت�سى عقد عرفي حرر بمدينة 

فبرشير  و)  بت ريخ  شلدشرشلبيض ء 

شركة  قوشنين  وضع  تم   ،(0((

محدودة شملسؤولية ذشت شملوشصف ت 

وشلخص ئص شلت لية :

 TOP CARROSSERIE  : شلتسمية 

.AUTO SARL

 : شلتسمية  أو  شلق نوني  شلشكل 

شركة ذشت مسؤولية محدودة.

رأس م   شلشركة :  حدد شلرأسم   

في 100.000.00 درهم.

شلهدف شإلجتم عي : هدف شلشركة 

دشخل شملغرب وخ رجه :

أعم   هيكل شلسي رة.

ش رع   10  : شإلجتم عي  شملقر 

 5 رقم  شلث لث شقة  شلط بق  شلحرية 

شلدشرشلبيض ء.

 99 في  حددت   : شلشركة  مدة 

سنة تحتسب بدءش من ت ريخ ترقيم 

شلسجل شلتج ر4 .

 : شمل    رأس  وحصة  مس هم ت 

يس هم في شلشركة :

مخلوف  شللطيف  عبد  شلسيد   

نقدش بمبلغ 50000.00 درهم.

شلسيد رشيد شلصمود نقدش بمبلغ 

50000.00 درهم.

شملس همة  مبلغ  مجموع 

 1000 100000.00 درهم مكونة من 

حصة بمبلغ 100 درهم لكل حصة.
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شإلدشرة وشلتسيير : تدشر شلشركة من 

طرف :

مخلوف  شللطيف  عبد  شلسيد 

شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 

.BK16(757 رقم

شلح مل  شلصمود  رشيد  وشلسيد 

رقم  شلوطنية  شلتعريف  لبط قة 

.H(8560(

ق نونيين  كمسيرين  تعيينهم  تم 

ومن  محدودة  غير  لفترة  للشركة 

ن حية أخرى ستكون شلشركة ملزمة 

ق نون  في جميع شألعم   شملتعلقة به  

ب لتوقيع شملشترك للمسيرين مع .

شلسنة شإلجتم عية : تبدأ في ف تح 

ين ير وتنتهي في 1و ديسمبر.

شلشركة   : شلق نوني  شإليدشع 

لإلستثم ر  شلجهو4  ب ملركز  مسجلة 

بت ريخ 8 أبريل ))0).
قصد شستخرشج نسخة وتسجيله 
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SAUMON ZINBI

على إثر شلجمع شلع م شملنعقد يوم 

 SAUMON لشركة   (0(( ين ير   17

درهم   10.000.00 رأسم له    ZINBI

تقرر م  يلي :

إض فة نش ط للشركة :

مق و  نقل شلبض ئع.

كم   شلشركة  أنشطت  أصبحت 

يلي:

شستيرشد وتصدير.

مق و  نقل شلبض ئع.

تحيين شلنظ م شألس �سي للشركة.

لدى كت بة   : تم شإليدشع شلق نوني 

بسال  شإلبتدشئية  ب ملحكمة  شلضبط 

تحت رقم   (0(( بت ريخ ف تح م رس 

1))8و.
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GUADIX LOG
 SOCIETE A RESPONSABIITE

LIMITEE
 AU CAPITAL DE : 4.000.000.00

DHS
 SIEGE SOCIAL : SIDI OTHMANE

 BLOC 22 N°69 ETAGE N°2
CASABLANCA MAROC

RC :435611
IF : 37525093

زي دة رأس شمل    
شلوحيد  شلشريك  قرشرت  بموجب 
بت ريخ 0و سبتمبر 1)0) تقرر م  يلي :
عن  ب لتعويض  شمل    رأس  زي دة 

شلحس ب شلج ر4.
إعط ء شلصالحي ت.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
بت ريخ ب لدشرشلبيض ء   شلتج رية 

 ) أبريل ))0) تحت  رقم 819761.
226 P

MDV
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU CAPITAL DE : 100.000.00

SHS
 CASABLANCA 41 BD.

 ZERKTOUNI ETAGE 7 APPT 37
CASABLANCA
RC : 319377

IF : 15239203
تفويت حصص

تغيير شلشكل شلق نوني للشركة
شستق لة شملسير

تعيين مسير جديد
تحيين شلنظ م شألس �سي للشركة 

شلع م  شإلجتم ع  محضر  بموجب 
ديسمبر  1و  بت ريخ  شلع د4  شلغير 

1)0) تقرر م  يلي :
تفويت حصص.

تحويل شلشكل شلق نوني من شركة 
شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذشت 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت شريك 

وحيد.

شستق لة شملسير.
تعيين مسير جديد.

تحيين شلنظ م شألس �سي للشركة.
إعط ء شلصالحي ت .

شلق نوني  ب إليدشع  شلقي م  تم 
للدشرشلبيض ء  شلتج رية  ب لسجل 
رقم  تحت    (0(( م رس   (5 بت ريخ 

وو8191.
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FITO FRUITS
إعالن بخصوص تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبرشير   17 بت ريخ  ب لدشرشلبيض ء 
))0) تم تأسيس شركة ب ملوشصف ت 

شلت لية :
.FITO FRUITS : شلتسمية

 7 شلدشرشلبيض ء   : شملقر شإلجتم عي 
زنقة سبتة إق مة رشمي شلط بق شلث ني 

مكتب رقم 8.
شلهدف شإلجتم عي :

وتصدير  شستيرشد  شلف كهة  تج رة 
جميع شملنتج ت.

جميع  وتصدير  شستيرشد  تج رة 
شملنتج ت شلغدشئية.

جميع  وتصدير  شستيرشد  تج رة 
شملنتج ت.

تأجير،  شرشء،  إنش ء،  وعموم  
أموش  شستغال .

بهذه  شملتعلقة  شإلخترشع  برشءشت 
جميع  أعم  وبشكل  شألنشطة 
ذشت صلة  تكون  قد  شلتي  شملع مالت 
ب ألهدشف  مب شرة  غير  أو  مب شرة 
في تطويره   شملذكورة أعاله وتس هم 

أو تمديده .
ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 
شريك  ذشت   محدودة  مسؤولية 

وشحد.
شلرأسم    : 100000 درهم.

شلسنة شإلجتم عية : من ف تح ين ير 
إلى  1و ديسمبر.

شملدة : 99 سنة.
شلشريك  س هم   : شلحصص 
شلسيد خ لد جنين  للشركة  شلوحيد 

بمبلغ 100.000 درهم.

جنين  خ لد  شلسيد   : شلتسيير 
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 
بدوشر  وشلس كن   H(90019 رقم 

بوسله م 1 شلهرشويين شلدشرشلبيض ء.
شملحكمة   : شلق نوني  شإليدشع 

شلتج رية ب لدشرشلبيض ء.
بت ريخ  7755و5  شلسجل شلتج ر4 

)) م رس ))0).
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FRUITS TERRE
إعالن بخصوص تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبرشير   17 بت ريخ  ب لدشرشلبيض ء 
))0) تم تأسيس شركة ب ملوشصف ت 

شلت لية :
.FRUITS TERRE : شلتسمية

شلدشرشلبيض ء   : شإلجتم عي  شملقر 
1و1 ش رع شنف  إق مة شزير مكتب رقم 

11 ب.
 شلهدف شإلجتم عي :

وتصدير  شستيرشد  شلف كهة  تج رة 
جميع شملنتج ت.

جميع  وتصدير  شستيرشد  تج رة 
شملنتج ت شلغدشئية.

جميع  وتصدير  شستيرشد  تج رة 
شملنتج ت.

تأجير،  شرشء،  إنش ء،  وعموم  
شإلخترشع  برشءشت  شستغال   أموش  
شملتعلقة بهذه شألنشطة وبشكل أعم 
جميع شملع مالت شلتي قد تكون ذشت 
صلة مب شرة أو غير مب شرة ب ألهدشف 
شملذكورة أعاله وتس هم في تطويره  أو 

تمديده .
ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 
شريك  ذشت   محدودة  مسؤولية 

وشحد.
شلرأسم    : 100000 درهم.

شلسنة شإلجتم عية : من ف تح ين ير 
إلى  1و ديسمبر.

شملدة : 99 سنة.
شلحصص :

للشركة  شلوحيد  شلشريك  س هم 
 100.000 شلسيد مع د توفيق بمبلغ 

درهم.



عدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0))الجريدة الرسمية   7800

توفيق  مع د  شلسيد   : شلتسيير 
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 
بش رع  وشلس كن   BH(1(98و رقم 
و  فرحتين  إق مة  بوزي ن  محمد 
  ( شلشقة  شألو   شلط بق   11 عم رة 

شلدشرشلبيض ء.
شملحكمة   : شلق نوني  شإليدشع 

شلتج رية ب لدشرشلبيض ء.
بت ريخ  7757و5  شلسجل شلتج ر4 

)) م رس ))0).
229 P

T.H.M TAOUFIQ
إعالن بخصوص تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبرشير   17 بت ريخ  ب لدشرشلبيض ء 
))0) تم تأسيس شركة ب ملوشصف ت 

شلت لية :
.T.H.M TAOUFIQ : شلتسمية

سبتة  زنقة   7  : شإلجتم عي  شملقر 
إق مة رشمي شلط بق شلث ني مكتب رقم 

8 شلدشرشلبيض ء.
 شلهدف شإلجتم عي :

شرشء وبيع جميع شملب ني وشلعق رشت 
وإدشرته  عن طريق شلتأجير أو غير ذلك.
شلبن ء  شلعق ر4،  شإلنع ش 

وشلتشييد.
وشلشقق  شلعم رشت  شرشء  بيع 

وشلفالت وشألرش�سي.
شلعمومية  شألشغ    إنج ز 
شلدولة  أجهزة  وجميع  شلصن عية 

وشلهندسة شملدنية.
تأجير، شستيرشد وتصدير  تسويق، 

موشد شلبن ء.
توفير شليد شلع ملة.

جميع عملي ت شلدشرسة وشلثمتلية 
ب ملج الت  شملتعلقة  وشلوس طة 

شلس لفة شلذكر.
جميع  في  وشملس همة  ششملش ركة 
وشلصفق ت  ومؤسس ت  شلشرك ت 
وشملتك مل  مش به  غرض  له   شلتي 

لفرض شلشركة.
شمل لية،  شملع مالت  وعموم  جميع 
شلتج رية، شلصن عية، شلعق رية وشلغير 
صلة  ذشت  تكون  قد  وشلتي  شلعق رية 
ب ألهدشف  مب شرة  غير  أو  مب شرة 
في تطويره   شملذكورة أعاله وتس هم 

أو تمديده .

مدنية  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

عق رية.

شلرأسم   : 100000 درهم.

شلسنة شإلجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 1و ديسمبر.

شملدة : 99 سنة.

شلحصص :

بمبلغ  س هم شلسيد مع د توفيق  

50.000 درهم.

بمبلغ  شلحبيب  توفيق  شلسيد 

50.000 درهم.

مع د  توفيق  شلسيد   : شلتسيير 

شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 
بش رع  وشلس كن   BH(1(98و رقم 

و  فرحتين  إق مة  بوزي ن  محمد 

  ( شلشقة  شألو   شلط بق   11 عم رة 

شلدشرشلبيض ء. 

شإليدشع  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

شلتج رية  ب ملحكمة  شلق نوني 

للدشرشلبيض ء بت ريخ )) م رس ))0) 

تحت رقم 7759و5.
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 SAZAT CONSTUCTION

GENERALE ITALIENNE
 AU CAPITAL DE : 10.000.00

DHS

شملقر شإلجتم عي : 17 زنقة ) حي 

شملصلى شلقديمة وشد زم

شإلستثن ئي  شلع م  شلجمع  إط ر  في 

 SAZAT CONSTUCTION لشركة 

وشملنعقد   GENERALE ITALIENNE

بت ريخ 9 أكتوبر 1)0) تقرر م  يلي :

شلحصص  تفويت  على  شملص دقة 

شإلجتم عية شلت لية :

شلسيد زشكر4 محمد يبيع 0)سهم 

إلى 100 من 000.00).

أرن لدو  ت رشس�سي  وشلسيد 

من  درهم   100 إلى  سهم  0و  يببع 

000.00ودرهم .

0و  يببع  ألبرتو  سنتور  وشلسيد 

000.00و   من  درهم   100 إلى  سهم 

لص لح شلسيد شلحبيب دروشش.

للشركة  شلق نوني  شلشكل  تحويل 

من شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

إلى شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

بشريك وحيد.

روبرتو  سنتور  شملدير  شستق لة 

شلحبيب  شلسيد  جديد  مدير  وتعيين 

دروشش.

نقل شملكتب شملسجل من تم رة رقم 

شملغرب شلعربي مسيرة إلى رقم  )و6) 

حي شملصلى شلقديمة وشد   ( ش رع   17

زم.

تم شإليدشع شلق نوني  للشركة لدى 

شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط  كت بة 

))0) تحت قم  ب لرب ط يوم7 م رس 

.1((618
شملقتطف بمث بة إعالن
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IMPACT MINE
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
في  شملؤرخ  شلعرفي  للعقد  طبق  
شلق نون  وضع  تم   (0(( م رس   16

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة على شلشكل شلت لي :

.IMPACT MINE : شسم شلشركة 

غرض  يكمن   : شلشركة   غرض 

شلشركة في :

شلبحث وشإلستغال  وشلتنقيب عن 

شملن جم حسب شلتص ريح شملستنسخة 

في جميع  شلدشئرة شملختصة  من قبل 

أنح ء شلترشب شملغربي.

شرشء وبيع شملع دن وطني  ودولي .

شستخرشج وتنقية شملع دن.

زيت  وتصدير  وتسويق  إنت ج 

شألرغ ن وزيت شلزيتون.

شستيرشد وتصدير شملع دن.

نقل شملع دن.

أعم   مختلفة.

شلتج رة.

عم رة   : للشركة  شإلجتم عي  شملقر 

0و شقة 8 ش رع موال4 شحمد لوكيلي 

حس ن شلرب ط.

رأس شمل   : حدد رأسم   شلشركة 

وقسم إلى  درهم ،   100.000 في مبلغ 

لكل  شإلسمية  شلقيمة  1000حصة 

حصة هي 100 درهم  مقسمة ك لت لي:

شلسيد محمد شملس و4 0ووحصة.

0وو  جوشمعي  شملخت ر  شلسيد 

حصة.

شلسيد شك هم إلي س 0)و حصة.

تم تعيين شلسيد محمد   : شلتسيير 

شملس و4 كشريك مسير للشركة لفترة 

غير محددة.

شلسنة  تبتدئ   : شمل لية  شلسنة 

شمل لية في شلف تح من ين ير وتنتهي في 

1و ديسمبر من كل سنة.

شإليدشع  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

شلق نوني: للشركة لدى كت بة شلضبط 

 18 يوم  ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة 

أبريل ))0) تحت رقم 159515.
شملقتطف بمث بة إعالن
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LAIRAMANA ROAD
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
في  شملؤرخ  للعقدشلعرفي  طبق  
تم وضع شلق نون   (0(( ف تح أبريل 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة على شلشكل شلت لي :

 LAIRAMANA  : شلشركة  شسم 

.ROAD

غرض  يكمن   : شلشركة   غرض 

شلشركة في :

وشلدولي  شلوطني  شلبر4  شلنقل 

تسويق  شألشخ ص،  نقل  للبض ئع، 

وشألغذية  شلزرشعية  شملح صيل  توزيع 

شملنتج ت  وجميع  شلحيوشنية  وشلثروة 

شملتعلقة ب لزرشعة وشلثروة شلحيوشنية 

وشرشء  وتصدير  شستيرشد  ع م  بشكل 

شلبض ئع  أو  طع م  أ4  وتخزين  وبيع 

شملعدة لإلستهالك.

شلتطوير شلعق ر4 وتقسيم شألرش�سي 

وجميع  وشلبن ء  شملتنوعة  وشألعم   

شلحرف.
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بجميع  شمل    رأس  في  شملش ركة 
أشمك له في جميع شألعم   وشلشرك ت 
شألخرى ذشت شألغرشض شملم ثلة أو ذشت 

شلصلة.
شملع مالت  جميع  ع مة  وبصفة 
أو  شمل لية  أو  شلتج رية  أو  شلصن عية 
شلزرشعية أو شملنقولة أو شلعق رية شلتي 
قد تكون مرتبطة بشكل مب شر أو غير 
مب شر ب ألشي ء شملذكورة أعاله أو من 

شملحتمل أن تعزز تطوير شلشركة.
عم رة   : للشركة  شإلجتم عي  شملقر 
0و شقة 8 ش رع موال4 شحمد لوكيلي 

حس ن شلرب ط.
رأس شمل   : حدد رأسم   شلشركة 
إلى  درهم  وقسم   100.000 في مبلغ 
لكل  شإلسمية  شلقيمة  1000حصة، 
مخصصة  درهم    100 هي  حصة 

للسيد رض  شقور:
رض   شلسيد  تعيين  تم   : شلتسيير 
شقور كشريك وحيد مسير للشركة 

لفترة غير محددة.
شلسنة  تبتدئ   : شمل لية  شلسنة 
شمل لية في شلف تح من ين ير وتنتهي في 

1و ديسمبر من كل سنة.
شإليدشع  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
شلق نوني: للشركة لدى كت بة شلضبط 
 18 يوم  ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة 

أبريل ))0) تحت رقم 1)1595.
شملقتطف بمث بة إعالن
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 SOCOTRAVIL DAROUCH
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
شإلستثن ئي  شلع م  شلجمع  إط ر  في 
 SAZAT CONSTUCTION لشركة 
وشملنعقد   GENERALE ITALIENNE

بت ريخ 9 أكتوبر 1)0) تقرر م  يلي :
رقم  تم رة  من  شلشركة  مقر  نقل 
شملغرب شلعربي مسيرة إلى رقم  )و6) 
17 ش رع ) حي شملصلى شلقديمة وشدزم.
شإليدشع شلق نوني : تم شإليدشع شلق نوني 
للشركة لدى كت بة شلضبط ب ملحكمة 
شلتج رية ب لرب ط يوم و1 ين ير ))0) 

تحت رقم ))و1)1.
شملقتطف بمث بة إعالن
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 STE FILS BOUSSAIDA
TRANS

SARL 
شملقر شالجتم عي :

 Gr ATTAKADOUM 17 
 ETAGE 2 SIDI BERNOUSSI -

CASABLANCA
رشسم   : 100.000 درهم

شلتعريف شلضريبي : )661و187
شلسجل شلتج ر4 : 591))و

تصفية شركة وتعيين مصفي له 
شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 
م رس   15 بت ريخ  مؤرخ  شالستثن ئي 

))0)، قرر م  يلي :
في  شملس هم ن  شريك ن  قرر 
شلشركة  وتصفية  شنحال   شركة 
تبع  للتوقف شلكلي لنش ط شلتج ر4 

للشركة.
تم تعيين شلسيد ي سين بوسعيدة 
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 

رقم و66)9وBJ كمصفي للشركة.
تم تعيين مقر شلشركة شلك ئن :

 Gr ATTAKADOUM 17
 ETAGE ( SIDI BERNOUSSI

.CASABLANCA
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RIFGOLF
SARL AU

تغيير
شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 
بت ريخ  ب لرب ط  شملنعقد  شالستثن ئي 
))0)، قرر شلشريك شلوحيد  6 أبريل 
لشركة RIFGOLF SARL AU، م  يلي :

رفع رأسم   شلشركة من 8000)و 
1698000درهم ب ملس همة  درهم إلى 

شلعينية.
شألس سية  شلقوشنين  مالئمة 

للشركة.
لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم  وقد 
شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط  كت بة 
ب لرب ط بت ريخ 0) أبريل ))0)، تحت 

رقم )95و)1.
236 P

FIZAZI CONSULTING
شركة ذشت مسؤولية محدودة

رأسم له  : 00.000).9 درهم

شملقر شالجتم عي : تجزئة Y5، قط ع 

)1، ش رع شلدلب، حي شلري ض، 

شلرب ط

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،(0(( أبريل   11 ب لرب ط بت ريخ 

شالستثن ئية  شلجمعية  محضر  تحرير 

 FIZAZI CONSULTING للشركة 

SARL شركة ذشت مسؤولية محدودة 

شلطي تقرر فيه م  يلي :

تغيير شالسم شلتج ر4 :

وفق   شلع م  شلجمع  يقرر 

شسم  تغيير  له،  شملخولة  للصالحي ت 

 FIZAZI CONSULTING شلشركة من

.AUDITCLOUD MAROC إلى

تمديد غرض شلشركة :

مرشجعة وتقييم وتنظيم حس ب ت 

شلشرك ت وشملؤسس ت.

وصدق  شنتظ م  على  يشهد 

شلدخل  شلعمومية وبي ن ت  شمليزشني ت 

وشملح سبة وشلبي ن ت شمل لية.

إلبدشء  أخرى  شه دة  أ4  إصدشر 

شلشرك ت  حس ب ت  في  شلرأ4 

وشملؤسس ت.

مم رسة مهمة شملدقق.

مم رسة وشجب ت مدقق حس ب ت 

شلشرك ت.

محلل ومنظم نظم شملح سبة.

به   وشالحتف ظ  شلحس ب ت  فتح 

ومرشقبته   ومركزيته   وتصحيحه  

وإغالقه .

وشلقي م  وشآلرشء  شملشورة  تقديم 

وضريبي  ق نوني  ط بع  ذشت  بأعم   

يتعلق  وتنظيمي  وم لي  وشقتص د4 

بحي ة شلشرك ت وشملؤسس ت.

شالعترشف ب ستق لة شملسير وتعيين 

شلسيد  شخص  في  شلجديد  شملسير 

محمد ي سين فزشز4 شلح مل للبط قة 

غير  ملدة   CT801970 رقم  شلوطنية 

محدودة.

قررت   : للشركة  تحديد شالمض ء 

شلجمعية شلعمومية أيض  أن شلشركة 

شألعم    لجميع  ب لنسبة  ستلتزم 

ي سين  شلسيد  بتوقيع  به ،  شملتعلقة 

فزشز4.

مع ينة تفويت ووهب شلحصص :

شلشركة  من  حصة   91.998

شلسيد  إلى   FIZAZI ET ASSOCIES

خ لد فزشز4.

 FIZAZI شلشركة  من  حصة   1

محمد  شلسيد  إلى   ACCOUNTING

ي سين فزشز4.
شلسيد خ لد فزشز4  من   91.999

إلى شلسيد محمد ي سين فزشز4.

شلجديد  شلتوزيع  بشأن  توضيح 

لألسهم.

تغيير شلشكل شلق نوني للشركة من 

.SARL AU إلى SARL

و1   ،7  ،6 و،   ،(  ،1 تعديل شملوشد 

و16 من شلنظ م شالس �سي.

تحديث شلنظ م شألس �سي.

كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

رقم  تحت   ،(0(( أبريل   (0 بت ريخ 

965و)1.
للتخليص وشلنشر

شملسير

237 P

STE IMPRIMERIE DEALS
SARL AU

بت ريخ  شملمضية  للعقود  طبق  

تحرير  تم   ،(0(1 17 أغسطس 

ذشت  لشركة  شالس �سي  شلق نون 

بت ريخ  شلت لية وشملسجلة  شلخص ئص 

8 فبرشير ))0).

ذشت  شركة   : شلق نونية  شلصفة 

شملسؤولية شملحدودة بشريك وحيد.

شلهدف شالجتم عي : بيع شملنتوج ت 

شاللكترونية شملكتبية وشإلصالح.

درهم   100.000  : شلرأسم   

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.
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تجزئة شلفروكي   : شملقر شالجتم عي 
شلصغير عين حرودة رقم 166 سال.

شلتسيير : عص م ت كرشكرش.
كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 
و)56و  شلضبط ب ملحكمة شالبتدشئية 
بسال رقم شلتقييد ب لسجل شلتج ر4.

238 P

HAY AMAL TRANS
SARL AU

في  مؤرخ  عقد  ملقررشت   تبع  
في ب لرب ط  مسجل   ،(0(( أبريل   ( 
شلق نون  وضع  تم   (0(( أبريل   (  
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
ب ملميزشت  وحيد  بشريك  محدودة 

شلت لية :
 HAY AMAL شركة   : شلتسمية 

.TRANS
شلقدس  قط ع   : شالجتم عي  شملقر 

شلعي يدة سال.
شملوضوع : نقل شلبض ئع.

من  شبتدشءش  سنة   99  : شملدة 
شلتأسيس شلفعلي للشركة.

: تسير شلشركة من طرف  شلتسيير 
شلسيد حميد ب حدو ملدة غير محددة.

درهم سعر   10.000  : شلرشسم   
100 درهم للحصة مقسمة كم  يلي :

حميد ب حدو 100 حصة.
شملجموع : 100 حصة.

شلسنة شالجتم عية : تبتدئ في ف تح 
ين ير وتنتهي في 1و ديسمبر.

كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلضبط ب ملحكمة شالبتدشئية بسال.

شلسجل شلتج ر4 رقم 5775و.
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STE SKILLS TRAINING 
ACADEMY
ش.م.م.ش.و

شلرأسم   شالجتم عي : 100.000 
درهم

شملقر شالجتم عي :  عم رة 58 شلشقة   
زنقة وA وشد سبو شكدش ، شلرب ط 

بمقت�سى شلجمع شلع م شلتأسي�سي 
 ،(0(( م رس   1( بت ريخ  مؤرخ 
مسؤولية  ذشت  شركة  تأسيس  تم 
محدودة ذشت شريك وحيد  ب ملميزشت 

شلت لية :

 SKILLS شركة    : شلتسمية 

 TRAINING ACADEMY

ش.م.م.ش.و.

ذشت  شركة   : شلق نوني  شلوضع 

مسؤولية محدودة ذشت شريك وحيد.

شلهدف : شإلعالمي ت، شالستش رشت 

شإلدشرية، شلتج رة.

شملقر شالجتم عي: عم رة 58 شلشقة   
زنقة و A وشد سبو شكدش ، شلرب ط.   

 99 شملدة :حددت مدة شلشركة في 

سنة تبتدئ من ت ريخ تأسيسه .

حدد   : شالجتم عي  شلرأسم   

 100.000 في  شالجتم عي  شلرأسم   

حصة     1000 على  مقسمة  درهم، 

موزعة  للوشحدة،  درهم  بقيمة100 

على شلشكل شلت لي :

جم                                                         يونس  شلسيد 

1000   حصة.

  شملجموع 1000 حصة.  

شلتسيير : أسندت مهمة شلتسيير إلى 

كمسيروحيد   ، شلسيد يونس جم   

 SKILLS لشركة  محدودة،  غير  ملدة 

       .TRAINING ACADEMY

شالس �سي  شلق نوني  شلوضع  تم 

للشركة حسب شلفصل 05-96.

في  للشركة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شملحكمة شلتج رية ب لرب ط في 18 أبريل 

))0) تحت شلرقم 0و9و)1.
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STE ZETA SERVICES
SARL AU

و)  بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلرب ط  في  شملسجل   ،(0(( فبرشير 

وضع  تم   ،(0(( م رس   11 بت ريخ 

ذشت  لشركة  شالس �سي  شلق نون 

مسؤولية محدودة ذشت شريك وحيد 

ب ملميزشت شلت لية :

 STE ZETA SERVICES : شلتسمية

.SARL AU

محل شلك ئن بحي   : شملقر شلتج ر4 

شيخ شملفضل زنقة لوزة رقم 7، سال.

شملوضوع : أشغ   شلنظ فة.

تركيب شلكهرب ء.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر من كل سنة م  عدش شلسنة 

شألولى تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل.

من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 

شلتأسيس شلفعلي للشركة.

شلتسيير : تسيير شلشركة من طرف 

شلسيد محمد أمين بنخ لتي.

من  شلشركة  تسيير   : شلرأسم   

طرف شلسيد محمد أمين بنخ لتي.

درهم   100.000  : شلرأسم   

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة شلوشحدة، موزعة 

كم  يلي :

شلسيد محمد أمين بنخ لتي 1000 

حصة.

كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 

بسال  شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلضبط 

رقم  تحت   ،(0(( أبريل   1( بت ريخ 

)871و.
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 STE REXOS MAROC

SERVICE
SARL AU

شملقر شلتج ر4 : تجزئة فتوح شلعم رة 

117 شقة و ش رع شلق هرة صندوق 

شلبريد 0و70، تم رة

شلع م  شلجمع   ملحضر  تبع  

م رس   (( بت ريخ  شالستثن ئي للشرك ء 

 (8 ))0)، شملسجل في شلرب ط بت ريخ 

م رس ))0)، تقرر م  يلي :

تغيير شملقر شالجتم عي للشركة من 

و  شقة   117 شلعم رة  فتوح  تجزئة 

0و70،  ش رع شلق هرة صندوق شلبريد 

11 شض في  تم رة إلى حي شلسالم بلوك 

رقم ))و، سال.

كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلضبط ب ملحكمة شالبتدشئية في تم رة 

رقم  تحت   ،(0(( أبريل   11 بت ريخ 

و787.
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 TECHNO TESLA SCIENCES

DE LA VENIR PRIVE
SARL

تأسيس
 STE TECHNO TESLA : شلتسمية

 SCIENCES DE LA VENIR PRIVE

.SARL

ذشت  شركة   : شلق نونية  شلصفة 

مسؤولية محدودة.

شلهدف شالجتم عي : دورشت شلدعم، 

وتوفير خدم ت شلتدريب شملستمر.

رأسم   شلشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

شملدة : 99 سنة شبتدشء من تأسيس 

شلنه ئي.
العون  زنقة   : شالجتم عي  شملقر 

كيش   ( شلط بق شلث ني رقم   (( رقم 

شألودشية تم رة.

شلتسيير : سيتم تسيير شلشركة من 

طرف جن ن محمد.

شلتسجيل  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

ب ملحكمة شالبتدشئية بتم رة تحت رقم 
شإليدشع 6)65، رقم شلسجل شلتج ر4 

07و)و1 بت ريخ 9) سبتمبر 1)0).
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 POLY MAT IMPORT

EXPORT
SARL

شملقر شالجتم عي : حي شلهدى زنقة و 

رقم 19 سيد4 مومن شلدشر شلبيض ء.

رشسم   : 100.000 درهم.

شلتعريف شلضريبي : )8و)9)0).

شلسجل شلتج ر4 : 1))60).

تصفية شركة وتعيين مصفي له .
ع م  جمع  محضر  بمقت�سى 

ديسمبر   (7 بت ريخ  مؤرخ  شستثن ئي 

1)0)، تقرر م  يلي :

في  وشملس هم ن  شلشريك ن  قرر 

شلشركة  وتصفية  شنحال   شلشركة 

تبع  للتوقف شلكلي للنش ط شلتج ر4.
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حم دة  أحمد  شلسيد  تعيين  تم 

شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 

عدد 6)9وW(0 كمصفي للشركة.

تم تعيين مقر شلشركة شلك ئن بحي 
19 سيد4 مومن  و رقم  شلهدى زنقة 

شلدشر شلبيض ء.
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STE BWINS COMMERCIAL
SARL AU

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة بشريك وحيد

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،(0(( ين ير   (7 بت ريخ  ب لرب ط 

ذشت  لشركة  شألس �سي  شلنظ م  وضع 

وحيد  بشريك  شملحدودة  شملسؤولية 

ذشت شملميزشت شملبينة فيم  يلي :

 BWINS  : شلتسمية 

.COMMERCIAL

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة بشريك وحيد.

شلغ ية من شلشركة هي : بيع، شرشء 

وإصالح شلدرشج ت شلن رية.

 7 كلثوم عم رة  أم  إق مة   : شملقر 
رقم )) حي شلرحمة ت بريكت سال.

سنة   99 حددت مدته  في   : شملدة 

شعتب رش من ت ريخ تأسيسه  شلنه ئي.
 100.000  : شلجم عي  شمل    رشس 

من  حصة   1000 مقسمة    درهم 

شلوشحدة  للحصة  درهم   100 فئة 

وشملوزعة كم  يلي :

 1000 جهور4  بشرى  شلسيدة 

حصة.

تسير شلشركة من طرف   : شإلدشرة 

غير  ملدة  جهور4  بشرى  شلسيدة 

محددة.

شلسنة شلجم عية م  بين ف تح ين ير 

إلى متم ديسمبر من كل سنة.

لقد تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 

شلسجل  تحت  بسال  شالبتدشئية 

شلتج ر4 رقم 5615و بت ريخ 10 م رس 

.(0((
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DELTA POINT
SARL AU

لشركة  شلوحيد  شلشريك  قرر 
رأسم    في  شلزي دة   DELTA POINT
إلى  درهم   50.000 من  شلشركة 
بزي دة  أ4  درهم   1.000.000
إصدشر  طريق  عن  درهم   950.000
جديدة  شجتم عية  حصة   9500
درهم بوشسطة شملق صة   100 بقيمة 
شلشركة  من  مأخوذ  شلج ر4  للدين 

لف ئدة شلشريك شلوحيد.
قرر شلشريك شلوحيد تغيير شلفصل 
للشركة  شألس �سي  شلنظ م  من  و7   6

ك لت لي :
شلفصل 6 :

بمبلغ  شركة  إنش ء  في  شملس همة 
50.000 درهم.

قرر   (0(( م رس  1و  بت ريخ 
بمبلغ  شملس همة  شلوحيد  شلشريك 
شلدين  بوشسطة  درهم   950.000

شملأخوذ من شلشركة لف ئدته.
رشسم    أصبح   :  7 شلفصل 
مقسمة  درهم   1.000.000 شلشركة 
إلى 10000 حصة شجتم عية من فئة 
شلسيد  بك مله   وموزعة  درهم   100

.OLIVIER ALLARD
له  شلترخيص  تم  شلتغيير  هذش  إن 
شلع م  شلجمع  قرشر  بوشسطة  فعلي  
وضع  وتم  للشركة  شالستثن ئي 
شلتغييرشت  بهذه  شلخ ص  شلتصريح 
بكت بة شملحكمة شلتج رية ب لرب ط يوم 
18 أبريل ))0)، تحت رقم 899و)1 
وتعديل شلسجل شلتج ر4 تحت رقم 

.(756
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 CSL CAR SERVICE
LOCATION

SARL AU
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي بت ريخ ف تح 
شركة  إحدشث  تقرر   ،(0(( فبرشير 
ذشت مسؤولية محدودة وذشت شريك 

وحيد خص ئصه  ك لت لي :

 CSL CAR  : شلشركة  تسمية 

.SERVICE LOCATION

ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

شريك  وذشت  محدودة  مسؤولية 

وحيد.

ت جير شلسي رشت   : نش ط شلشركة 

بدون س ئق.

ن بولي  زنقة   : شالجتم عي  شملقر 

والغوس إق مة شلوحدة 70 مكرر رقم 

) شملحيط، شلرب ط.

شملدة : 99 سنة.

درهم   500.000  : شلرشسم   

محررة ب لك مل.

وزع رأسم   إلى   : توزيع رأسم   

5000 حصة قيمة كل منه  100 درهم 

في ملكية شلسيد خ لد وشعرشب.

شلتسيير : شلسيد ي سين بوم لك.

ب لسجل  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج ر4 للمحكمة شلتج رية ب لرب ط 

أبريل   1( بت ريخ  819و)1  تحت رقم 

))0)، سجل تج ر4 رقم و6)159.
للخالصة وشلنشر

247 P

IMAYOU SERVICE
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،(0(( م رس   (8 بت ريخ  تم رة  في 

مسؤولية  ذشت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك وشحد.

 STE IMAYOU  : شلتسمية 

.SERVICE

شالستيرشد   : شالجتم عي  شلهدف 

وشلتصدير.

شلعملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 

شلتي له  شرتب ط مب شر أو غير مب شر 

بأحد شألهدشف شملذكورة أعاله وشلتي 

من شأنه  شملس همة في شنم ء شلشركة.

شملقر شالجتم عي : عين بريدية ش رقم 

899 سيد4 يحي  زعير تم رة.

شملدة شالجتم عية : 99 سنة شبتدشء 

من شلتأسيس شلنه ئي أ4 ت ريخ وضع 

شلسجل شلتج ر4.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 
1و ديسمبر من كل سنة م  عدش شلسنة 
شألولى شلتي تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل 

في شلسجل شلتج ر4.
درهم   100.000  : شلرأسم   
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة شلوشحدة.
شلشركة  تسير   : شلشركة  تسير 
كيحل  يوسف  شلسيد  طرف  من 
بصفته مسيرش للشركة وذلك ملدة غير 

محدودة.
كم  تقرر ب لتعهد ب المض ء شلسيد 

يوسف كيحل.
بكت بة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
شالبتدشئية  شملحكمة  لدى  شلضبط 
بت ريخ  وو59و1  رقم  تحت  بتم رة 

5 أبريل ))0).
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STE IA4YOU
SARL AU

رقم شلسجل شلتج ر4 : 89)159
تكوين شركة محدودة شملسؤولية 

ذشت شلشريك شلوحيد
ب لرب ط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع  تم   ،(0(( فبرشية   9 بت ريخ 
شلقوشنين شألس سية لشركة محدودة 
شملسؤولية ذشت شلشريك شلوحيد ذشت 

شملميزشت شلت لية :
شلهدف : مصمم ح سوب.

شالستيرشد وشلتصدير.
شالستش رشت شإلدشرية.

شملقر : عم رة رقم 0و شقة رقم 8 
حس ن  شلوكيلي  شحمد  موال4  ش رع 

شلرب ط.
بم   شمل    رشس  حدد   : شمل    رأس 

قدره 100.000 درهم.
غير  ملدة  شلشركة  تدشر   : شلتسيير 

محدودة من طرف :
شلحسين زروش .

بكت بة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 
رقم  تحت   ،(0(( أبريل   1( بت ريخ 

7)8و)1.
249 P
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 STE TEMAMRA PROBRIETE
SERVICES

SARL
رقم شلسجل شلتج ر4 : 7)1590
تكوين شركة محدودة شملسؤولية

ب لرب ط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع  تم   ،(0(( فبرشير   (5 بت ريخ 
شلقوشنين شالس سية لشركة محدودة 

شملسؤولية ذشت شملميزشت شلت لية :
مخزن،  تنظيف،  محل   : شلهدف 

شقق )مق و ).
ت جر.

شلحدشئق.
0و، شقة رقم  عم رة رقم   : شملقر 
8 ش رع موال4 شحمد شلوكيلي، حس ن 

شلرب ط.
بم   شمل    رأس  حدد   : شمل    رأس 

قدره 100.000 درهم.
غير  ملدة  شلشركة  تدشر   : شلتسيير 

محدودة من طرف :
محمد شيت سرح ن.

حي ة شلدشود4.
بكت بة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 
رقم  تحت   ،(0(( م رس   (8 بت ريخ 

57وو)1.
250 P

 BUREAU D’ETUDES DE
CONCEPTION

SARL

رأس مال : 10.000 درهم

املقر الرئييس : شارع األبطال رقم )، 

أكدال، الرباط

بيع حصص شلشركة
بت ريخ  عرفي  عقد  بموجب 

ب لرب ط  ومسجل   ،(0(1 0و أبريل 

قرر شرك ء   ،(0(1 يونيو   1( بت ريخ 

 BUREAU D’ETUDES DE شركة 

شملوشفقة   ،CONCEPTION SARL

على م  يلي :

 BUREAU شلشركة  مقر  نقل 

 D’ETUDES DE CONCEPTION
زنقة  و   : إلى شلعنوشن شلجديد   SARL

 6 شلشقة  رقم  شلث ني  شلط بق  حنين 

أكدش ، شلرب ط.

 BUREAU شلشركة  حصص  بيع 
 D’ETUDES DE CONCEPTION

.SARL
تغيير شسم شلشركة : شالسم شلجديد 
 BUREAU شسم  من  بدال   CORPIO
 D’ETUDES DE CONCEPTION

.SARL
تعديل غرض شلشركة.

جدد  مش ركين  مسيرين  تعيين 
نوفل  محمد  شلسرغيني  شلسيد   :
وشلسيد بوزيد4 بن شملجدوب حسني.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس  و  بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0)، تحت رقم )55))1.
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 SOCIETE AL IKHLAS
DEVELOPMENT

SARL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100.000 Dhs
 Siège Social : RESIDENCE RIAD
 AIN ATIQ - AVENUE HASSAN

 II - COMMERCE N°2 - AIN ATIQ
- TEMARA

غير  شلع م  شلجمع  ملدشوالت  تبع  
 (0(( أبريل   11 شلع د4 شملنعقد يوم 
 SOCIETE AL IKHLAS لشركة 
محدودة   DEVELOPMENT SARL
درهم   100.000 شملسؤولية برأسم   

تم شالتف ق على م  يلي :
تفويت شلحصص :

600 حصة من شلسيد  تم تفويت 
بن جلون عبد شلع لي إلى شلسيد بن 
جلون شحمد وشلسيد بن جلون هش م 
وشلسيد بن جلون سعد وبذلك يصبح 

تقسيم شلحصص ك لت لي :
)و  شلع لي  شلسيد بن جلون عبد 

حصة.
شلسيد بن جلون شحمد )و حصة.
شلسيد بن جلون هش م 17 حصة.
شلسيد بن جلون سعد 17 حصة.

شلق نوني  شإليدشع  وضع  تم  وقد 
لدى شملحكمة شالبتدشئية بتم رة بت ريخ 

18 أبريل ))0) تحت رقم 7918.
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DOUNIANA IMMOBILIERE
SARL AU

Société à responsabilité limitée
à Associé Unique

Au capital de 100.000 Dhs
 Siège Social : AL WIFAK IMM

2137 APPT 3 - 1ER ETAGE
TEMARA

غير  شلع م  شلجمع  ملدشوالت  تبع  
م رس   (( يوم  شملنعقد  شلع د4 
 DOUNIANA لشركة   (0((
شركة   IMMOBILIERE SARL AU
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذشت 
تم  درهم   100.000 رأسم له   وحيد 

شالتف ق على م  يلي :
تغيير مقر شلشركة :

7و1)  رقم  عم رة  شلوف ق   : من 
شقة و شلط بق شألو  تم رة.

 5 شقة رقم   1(07 شلعم رة   : إلى 
عين  زعير  والد  تجزئة  شألو   شلط بق 

عودة تم رة.
شلق نوني  شإليدشع  وضع  تم  وقد 
لدى شملحكمة شلتج رية ب لرب ط بت ريخ 

0) أبريل ))0) تحت رقم و95و)1.
253 P

SAKANE FOR YOU
SARL AU

Société à responsabilité limitée
à Associé Unique

Au capital de 100.000 Dhs
Siège Social : SECTEUR 3

BLOC F N°5 HAY RYAD - RABAT
غير  شلع م  شلجمع  ملدشوالت  تبع  
شلع د4 شملنعقد يوم )) م رس ))0) 
 SAKANE FOR YOU SARL لشركة
محدودة  مسؤولية  ذشت  شركة   AU
 100.000 رأسم له   وحيد  بشريك 

درهم تم شالتف ق على م  يلي :
تغيير مقر شلشركة :

5 حي  و بلوك F رقم  من : سكتور 
شلري ض شلرب ط.

 5 شقة رقم   1(07 شلعم رة   : إلى 
عين  زعير  والد  تجزئة  شألو   شلط بق 

عودة تم رة.

شلق نوني  شإليدشع  وضع  تم  وقد 
لدى شملحكمة شلتج رية ب لرب ط بت ريخ 

0) أبريل ))0) تحت رقم 951و)1.
254 P

ANNECY TECH
SARL AU

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،(0(( م رس   (8 ب لقنيطرة يوم 
وضع شلق نون شألس �سي لشركة ذشت 
ب لخص ئص  محدودة  مسؤولية 

شلت لية :
 ANNECY TECH  : شلتسمية 

SARL AU
ش رع عمر   ،(7  : شملقر شالجتم عي 
شبن شلع ص إق مة إسم عيل شملكتب 

رقم ) شلقنيطرة.
شملدة : 99 سنة.

ملحق ت   : شلشركة  موضوع 
شله تف.

 100.000  : شلشركة  رأسم   
درهم.

عبد  شلسيد  إلى  أسند   : شلتسيير 
لبط قة  شلح مل  حالجي  شلرحم ن 

.G6857شلتعريف شلوطنية رقم وو
شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  تم 
ب ملحكمة شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 
 : ))0) سجل تج ر4 رقم  أبريل   18

.6(991
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 SOCIETE LAABABER
INVEST
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (0(( م رس   9 بت ريخ  ب لقنيطرة، 
تم تأسيس شركة تحمل شلخص ئص 

شلت لية :
 SOCIETE LAABABER : شلتسمية

INVEST
شلشكل شلق نوني : ش.م.م.

أنوش   زنقة  و)   : شملقر شالجتم عي 
 ( رقم  مكتب   11 فلور4  إق مة 
شركة  عند  مس كنة   - شلقنيطرة 

.ADISTANCE CENTER SARL AU
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أشغ     : شالجتم عي  شلهدف 
تصدير   - شلبن ء  أشغ    أو  مختلفة 

وشستيرشد - جميع مع مالت شلتج رة.
من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 

شلتأسيس شلنه ئي.
إلى  أسند   : وشإلمض ء  شلتسيير 
شلسيد لعب بر إدريس، شلح مل لبط قة 

.B6(9179 شلتعريف رقم
ف تح  من  تبتدئ   : شمل لية  شلسنة 

ين ير إلى 1و ديسمبر من كل سنة.
مبلغ  في  حدد  شلشركة  رأسم   
 1000 مقسمة إلى  درهم،   100.000
للوشحدة،  درهم   100 بقيمة  حصة 
وتوزيعه   شكتت به   وتم  ثمنه   سدد 

ك لت لي :
شلسيد لعب بر إدريس : 00) حصة.

 (00  : شلسيد لعب بر محمد أمين 
حصة.

شلسيدة لعب بر هبة : 00) حصة.
 (00  : صب ح  لعب بر  شلسيدة 

حصة.
ب لسجل  قيد   : ب لسجل  شلتقييد 
شالبتدشئية  شملحكمة  لدى  شلتج ر4 
بت ريخ  1و9)6  ب لقنيطرة تحت رقم 

و1 أبريل ))0).
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 REGGADA GLOBAL
TRADING

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
رأسم له  : 100.000 درهم

شملقر شالجتم عي : و5، ش رع أبو بكر
شلصديق شقة 15 - شلقنيطرة

تأسيس شركة
ب لقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   ،(0(( أبريل   1( بت ريخ 
ذشت  لشركة  شألس �سي  شلق نون 
شملسؤولية شملحدودة ذشت شملوشصف ت 

شلت لية :
 REGGADA GLOBAL  : شلتسمية 

TRADING
ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

شملسؤولية شملحدودة.
ش رع و5،   : شالجتم عي   شملقر 
أبو بكر شلصديق شقة 15 شلقنيطرة.

موضوع شلشركة : مستغل شملق لع 
بدون آالت ميك نيكية.

رأسم    حدد   : شلشركة  رأسم   
درهم   100.000 مبلغ  في  شلشركة 
شجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 
موزعة  للوشحدة  درهم   100 بقيمة 

على شلشرك ء ك لت لي :
و17  مغفو   إسم عيل  شلسيد 

حصة.
شلسيد عالء مغفو  و17 حصة.

و17  شلسيد جال  شلدين مغفو  
حصة.

حصة   1 مغفو   نزهة  شلسيدة 
وشحدة.

شلسيد محمد مغفو  80) حصة.
شملدة : 99 سنة.

: أسند إلى شلسيد بوشتى  شلتسيير 
مغربية،  شلجنسية  شلجوشهر4، 
رقم  شلوطنية  للبط قة  شلح مل 

.GN1007و
شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  وتم 
ب ملحكمة شالبتدشئية ب لقنيطرة تحت 

رقم 7)9)6.
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AGRI SARA
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

بشريك وحيد
رأسم له  : 100.000 درهم

شملقر شالجتم عي : رقم 9و1 تجزئة 
شملحمدية II - سيد4 سليم ن

تغيير نش ط شلشركة
بمقت�سى محضر شلجمع شلع م غير 
قرر   ،(0(( أبريل   10 شلع د4 بت ريخ 
 AGRI SARA شلشريك شلوحيد لشركة

SARL AU م  يلي :
ليصبح  شلشركة  نش ط  تغيير 

ك لت لي :
شالستغال  شلزرشعي.

تقديم شلخدم ت شلزرشعية.
أشغ   شلبستنة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
بت ريخ سليم ن  بسيد4   شالبتدشئية 

)1 أبريل ))0) تحت رقم 86.
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SOCIETE M.A M STONE
SARL

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
رأسم له  : 100.000 درهم

مقره  شالجتم عي : 161 حي شلدشلي 

تيفلت

تكوين شركة
مصحح  عرفي  عقد  بموجب 

تم   (0(( أبريل   ( بت ريخ  شإلمض ء 

شالتف ق على م  يلي :

شملسؤولية  ذشت  شركة  تكوين 

شملحدودة تحت شملميزشت شلت لية :

 SOCIETE M.A M  : شلتسمية 

STONE SARL

شلهدف شالجتم عي :

بيع وتركيب شلرخ م.

ب ئع موشد شلبن ء ب لتقسيط.

مق و  أشغ   شلبن ء.

شملقر شالجتم عي للشركة : 161 حي 

شلدشلي  تيفلت.

شلزمنية  شملدة   : شلزمنية  شملدة 

من  تبتدئ  سنة،   99 في  محددة 
شلتج ر4  ب لسجل  شلشركة   تسجيل 

تمديد  أو  شملسبق  تفكيكه   عدش  م  

شملدة.

شلرأسم   : 

مد شلشرك ء، شلشركة بم  يلي :

بمبلغ  محمد  بركوعية  شلسيد 

50.000 درهم.

بمبلغ  علي  شكريطيط  شلسيد 

50.000 درهم.

من  مسيرة  شلشركة   : شلتسيير 

شلذ4  محمد  بركوعية  شلسيد  طرف 

تيفلت   161 يقيم ب حي شلدشلي  رقم 
رقم شلبط قة شلوطنية 195وA(8 ملدة 

و سنوشت.

شمل لية  شلسنة   : شمل لية  شلسنة 

1و  في  تبتدئ من ف تح ين ير وتنتهي 

ديسمبر.

1و  في  ستنتهي  عملية  سنة  أو  

ديسمبر لسنة ))0).

من   %5 تخصم   : تقسيم شألرب ح 

أرب ح شلشركة ك حتي ج ق نوني.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
تيفلت  شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلضبط 
فبرشير   15 بت ريخ  90و  رقم  تحت 

.(0((
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AMRANI NEGOCE
S.N.G

مقره  شالجتم عي : 0و، زنقة شلشهيد 
شلغدشو4 عب س، شلط بق شلث ني

وشد4 زم
شلسجل شلتج ر4 رقم 9)1

قفل شلشركة
شلتشطيب شلنه ئي على شلسجل 

شلتج ر4
بمقت�سى محضر شلجمع شلع م غير 
 AMRANI NEGOCE شلع د4 لشركة

SNC- تقرر م  يلي :
شملص دقة على تصفية شلشركة.

شلسيدة  شلشركة  مصفية  إبرشء 
شلع بد عمرشني ن دية.

شلقفل شلنه ئي للشركة وشلتشطيب 
على شلسجل شلتج ر4.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
ف تح  بت ريخ  زم  بوشد4  شالبتدشئية 
تحت شلرقم شلتسلسلي   (0(( م رس 

.2022/15
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GET IT FAST
SARL

تغيير ق نوني
لشركة  شألس �سي  شلق نون  أقيم 
بمقت�سى  محدودة  مسؤولية  ذشت 
عقد عرفي بت ريخ 9 م رس ))0) تقرر 

فيه تغييرشت شلت لية :
تفويت حصص :

قرر شملحضر شلع م تفويت حصص 
شلشركة فأصبحت كم  يلي :

 500 شومة  ي سر  محمد  شلسيد 
حصة.

شلسيدة حمزة وه س : 500 حصة.
تغيير مقر شلشركة :

مقر  تغيير  شلع مة  شملحضر  قرر 
شلشركة فأصبح كم  يلي :
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شملقر شلجديد : 79 زنقة موال4 عبد 
ميشليفن  إق مة  و  رقم  مكتب  هللا 

شلقنيطرة.
بمصلحة  شلق نوني  شلتقييد  تم 
شلسجل شلتج ر4 ب ملحكمة شالبتدشئية 

ب لقنيطرة تحت رقم 1567.
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 SOCIETE BOUBYAD TRAV
SERVICES

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
بشريك وحيد

رأسم له  : 100.000 درهم
شملقر شالجتم عي : مكتب رقم 7 زشوية 
زنقة أحمد شوقي ومحمد غرنيط 
بلوك C إق مة شلليمون ف   فلور4

شلقنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ب لقنيطرة، تم وضع شلق نون شألس �سي 
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  لشركة 
شملوشصف ت  ذشت  وحيد  بشريك 

شلت لية :
 SOCIETE BOUBYAD : شلتسمية

TRAV SERVICES SARL AU
ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

شملسؤولية شملحدودة بشريك وحيد.
رقم  مكتب   : شالجتم عي  شملقر 
ومحمد  شوقي  أحمد  زنقة  زشوية   7
إق مة شلليمون ف     C غرنيط بلوك 

فلور4، شلقنيطرة.
في  شملق ولة   : شلشركة  موضوع 

تنظيف وشجه ت شملت جر وشلشقق.
رأسم    حدد   : شلشركة  رأسم   
درهم   100.000 مبلغ  في  شلشركة 
شجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 

بقيمة 100 درهم للوشحدة.
شملدة : 99 سنة.

 MEHDI شلتسيير : أسند إلى شلسيد
.BOUBYAD

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 
1و ديسمبر.

شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  تم 
ب ملحكمة شالبتدشئية ب لقنيطرة تحت 

رقم 959)6 بت ريخ )1 أبريل ))0).
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SOCIETE K HOUSE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رأسم له  : 100.000 درهم
شملقر شالجتم عي : 1) زنقة سبو متجر 

و إق مة حبيبة شلقنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ب لقنيطرة، تم وضع شلق نون شألس �سي 
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  لشركة 

ذشت شملوشصف ت شلت لية :
K HOUSE SARL : شلتسمية

ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 
شملسؤولية شملحدودة.

سبو  زنقة   (1  : شالجتم عي  شملقر 
متجر و إق مة حبيبة شلقنيطرة.

 FAST-FOOD  : موضوع شلشركة 
- SNACK
ت جر.

رأسم    حدد   : شلشركة  رأسم   
درهم   100.000 مبلغ  في  شلشركة 
شجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 

بقيمة 100 درهم للوشحدة.
شملدة : 99 سنة.

 DOBLI شلتسيير : أسند إلى شلسيد
.BENNANI ABDELLAH

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 
1و ديسمبر.

شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  تم 
ب ملحكمة شالبتدشئية ب لقنيطرة تحت 

رقم 979)6 بت ريخ 18 أبريل ))0).
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BNS BXL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

بشريك وحيد
رأسم له  : 100.000 درهم

شملقر شالجتم عي : إق مة شلكولف 
GH111 عم رة 6 شقة 10 شلقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ب لقنيطرة، تم وضع شلق نون شألس �سي 
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  لشركة 
شملوشصف ت  ذشت  وحيد  بشريك 

شلت لية :

BNS BXL SARL AU : شلتسمية

ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

شملسؤولية شملحدودة بشريك وحيد.

شلكولف  إق مة   : شالجتم عي  شملقر 

GH111 عم رة 6 شقة 10 شلقنيطرة.

موضوع شلشركة : 

بيع لوشزم شملكتب ب لتقسيط.

بيع شملالبس ب لتقسيط.

رأسم    حدد   : شلشركة  رأسم   

درهم   100.000 مبلغ  في  شلشركة 

شجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 

بقيمة 100 درهم للوشحدة.

شملدة : 99 سنة.

أسند إلى شلسيد أحمد   : شلتسيير 

بنيس.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر.

شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  تم 

ب ملحكمة شالبتدشئية ب لقنيطرة تحت 

رقم و97)6 بت ريخ 18 أبريل ))0).
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CHIKA.TRAV
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

بشريك وحيد

رأسم له  : 100.000 درهم

شملقر شالجتم عي : إق مة ألي نس دشرن 

عم رة A47 22/S1 شقة 17 

شلقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب لقنيطرة، تم وضع شلق نون شألس �سي 

شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  لشركة 

شملوشصف ت  ذشت  وحيد  بشريك 

شلت لية :

 CHIKA.TRAV SARL  : شلتسمية 

AU

ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

شملسؤولية شملحدودة بشريك وحيد.

ألي نس  إق مة   : شالجتم عي  شملقر 

 17 شقة   A47 22/S1 عم رة  دشرن  

شلقنيطرة.

في  شملق ولة   : شلشركة  موضوع 

شألشغ   شملختلفة أو شلبن ء.

 Entrepreneur Plafonneur ou

.Platrier
رأسم    حدد   : شلشركة  رأسم   

درهم   100.000 مبلغ  في  شلشركة 

شجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 

بقيمة 100 درهم للوشحدة.

شملدة : 99 سنة.

أسند إلى شلسيد هش م   : شلتسيير 

ششليم ت.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر.
شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  تم 

ب ملحكمة شالبتدشئية ب لقنيطرة تحت 
رقم 977)6 بت ريخ 18 أبريل ))0).
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SOCIETE POLIMACOTRANS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
رأسم له  : 1.500.000 درهم

شملقر شالجتم عي : 15 عم رة شرف و1 

شقة و شلط بق شلث لث

خفض رأسم   شلشركة
شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 

 SOCIETE لشركة  شلع د4  غير 

و1  بت ريخ   POLIMACOTRANS

أبريل ))0) تقرر م  يلي :

رأسم    خفض  شلشرك ء  قرر 

درهم   1.500.000 من  شلشركة 

بنقص  وذلك  درهم   900.000 إلى 

600.000 درهم.

مبلغ  في  شلشركة  رأسم    حدد 

 9000 إلى  مقسم  درهم   900.000

درهم   100 بقيمة  شجتم عية  حصة 

للوشحدة موزعة ك لت لي :

 (500 موعلي  شلشرقي  شلسيد 

حصة.

 (500 محمد  حور4  شلسيد 

حصة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 18 أبريل 

))0) تحت رقم 91085.

266 P
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TRANS EL HYHY
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

بشريك وحيد
رأسم له  : 100.000 درهم

شملقر شالجتم عي : و) زنقة أنوش  
إق مة فلور4 11 مكتب رقم ) 

شلقنيطرة
شستدرشك خطإ

ب لجريدة  وقع  خطإ  شستدرشك 
شلرسمية عدد و567 بت ريخ 1) يوليو 

.(0(1
عوض :

درهم   100.000 شلرأسم   
حصة شجتم عية   1000 مقسمة إلى 

من فئة 100 درهم للحصة :
 1000 أجال  محمد   : شلحصص 

حصة.
يقرأ :

درهم   100.000 شلرأسم   
حصة شجتم عية   1000 مقسمة إلى 

من فئة 100 درهم للحصة :
شلحيحي  شلبوشتية   : شلحصص 

1000 حصة.
شلب قي بدون تغيير.
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GLOBAL ABOU FIRASS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

بشريك وحيد
رأسم له  : 100.000 درهم

شملقر شالجتم عي : دوشر لبغ غرة 
شلرميالت مشرع ب لقصير4

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم وضع شلق نون  بمشرع بلقصير4، 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
ذشت  وحيد  بشريك  شملحدودة 

شملوشصف ت شلت لية :
 GLOBAL ABOU  : شلتسمية 

FIRASS SARL AU
ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

شملسؤولية شملحدودة بشريك وحيد.
لبغ غرة  دوشر   : شالجتم عي  شملقر 

شلرميالت مشرع ب لقصير4.

موضوع شلشركة : 
 Boissons (Débitant de( En

.Détail
رأسم    حدد   : شلشركة  رأسم   
درهم   100.000 مبلغ  في  شلشركة 
شجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 

بقيمة 100 درهم للوشحدة.
شملدة : 99 سنة.

شلسيد  إلى  أسند   : شلتسيير 
.BENAMEUR ZAKARIA

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 
1و ديسمبر.

شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  تم 
ب ملحكمة شالبتدشئية بمشرع بلقصير4 

تحت رقم وو8.
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ANAS FARMER
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

بشريك وحيد
رأسم له  : 100.000 درهم

شملقر شالجتم عي : زشوية زنقة 
شالستقال  وش رع شملرصة إق مة 
البيرال A مكتب رقم 8 شلقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ب لقنيطرة، تم وضع شلق نون شألس �سي 
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  لشركة 
شملوشصف ت  ذشت  وحيد  بشريك 

شلت لية :
 ANAS FARMER  : شلتسمية 

SARL AU
ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

شملسؤولية شملحدودة بشريك وحيد.
زنقة  زشوية   : شالجتم عي  شملقر 
إق مة  شملرصة  وش رع  شالستقال  

البيرال A مكتب رقم 8 شلقنيطرة.
موضوع شلشركة :

شملق ولة في شالستغال  شلزرشعي.
ت جر.

شالستيرشد وشلتصدير.
رأسم    حدد   : شلشركة  رأسم   
درهم   100.000 مبلغ  في  شلشركة 
شجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 

بقيمة 100 درهم للوشحدة.

شملدة : 99 سنة.

أنس  شلسيد  إلى  أسند   : شلتسيير 

شلوهرشني.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر.
شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  تم 

ب ملحكمة شالبتدشئية ب لقنيطرة تحت 
رقم 957)6 بت ريخ )1 أبريل ))0).
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RETAILCOM
SARL

DISSOLUTION

حل شركة
غير  شلع م  شلجمع  محضر  بعد 

قرر   ،(0(1 أكتوبر   ( شلع د4 بت ريخ 

ذشت   ،RETAILCOM SARL شرك ء 
درهم   100.000 قدره  شمل    رأس 

ب لدشر  شلتج ر4  ب لسجل  مسجل 

شلبيض ء تحت رقم 7)110)، م  يلي :

 ،RETAILCOM SARL حل شركة 

مبروك  نبيل  شلسيد  تعيين  وتم 

كمسؤو  عن تصفية شلشركة.

وتم شإليدشع شلق نوني لدى شملحكمة 

يوم شلبيض ء،  ب لدشر   شلتج رية 

1) م رس ))0) تحت رقم 65و818 

.105(0 -
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REGAL FRUITS
SARL

شركة ذشت مسؤولية محدودة

إصالح خطأ م د4
مط بقة شلق نون شألس �سي

إن شلجمع شلع م شالستثن ئي بت ريخ 

شملسم ة  للشركة   (0(( م رس  0و 

شركة   REGAL FRUITS SARL

رأسم له   محدودة  مسؤولية  ذشت 

شالجتم عي  مقره   درهم،   100.000

إق مة ب ب شلسالم،  ب لدشر شلبيض ء، 

مو، مكتب 1، دشر بوعزة، مسجلة في 

شلسجل شلتج ر4 ب لدشر شلبيض ء تحت 
رقم و167)5.

يتعلق  م د4  خطأ  تسرب  الحظ 

شالجتم عية  شلحصص  بتخصيص 

شألس �سي  شلق نون  من   7 شلفصل  في 

للشركة.

قرر تغيير، تبع  لذلك، شلفصل 7 

من شلق نون شألس �سي كم  يلي :
 - شلشركة  رأسم     :  7 شلفصل 

شلحصص شالجتم عية.

بمبلغ  شلشركة  رأسم    حدد 

 1000 إلى  مقسم  درهم،   100.000

درهم   100 بقيمة  شجتم عية  حصة 

 ،1000 إلى   1 من  مرقمة  للوشحدة، 

على  مس هم ته   تمثيل  على  موزعة 

شلنحو شلت لي :

 MAG شملسم ة  شلشركة 

ممثلة من طرف   HOLDING SARL

حصة   999 شلص لحي  سعد  شلسيد 

شجتم عية.

حصة  شلص لحي  سعد  شلسيد 

وشحدة.

شملجموع : 1000 حصة شجتم عية.

هذه  أن  أدن ه  شملوقعون  يصرح 

شكتتبت  قد  شالجتم عية  شلحصص 

شلشروط  بموجب  ودفعت  ب لك مل 

شملنصوص عليه  في شلفصل 6 أعاله.

شألس �سي  شلق نون  مط بقة  قرر 

للشركة وشملص دقة عليه.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ب لدشر  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

 ،(0(( أبريل   1( بت ريخ  شلبيض ء 

تحت رقم 0980)8.
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DIGITALSURGE
SARL

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة 

  تم تأسيس شركة تحمل شلصف ت 

شلت لية ب لرب ط و ين ير ))0) :  

 DIGITALSURGE  : شللقب شالجتم عي

 SARL

ذشت  شركة   : شلق نونية  شلصفة 

شملسؤولي ت شملحدودة.
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شلهدف شالجتم عي : غرض شلشركة، 
سوشء في شملغرب أو في شلخ رج، ب ألص لة 
أو  شلغير  عن  وب لني بة  نفسه   عن 

ب ملش ركة، هو شلقي م بم  يلي :
شملعلومي ت ؛

شلبرمجة شملعلوم تية ؛
شالستش رة في مج   شملعلومي ت ؛

ودرشسة  شلح سوب  هندسة 
وشملوشقع  شلبرشمج  وبرمجة  وتصميم 

وغيره  ؛
وشلخدم ت  شملنتج ت  وشرشء  بيع 

عبر شالنترنيت ؛
وتخزين  شملعلوم ت  مع لجة 

شملعطي ت ؛
شألحدشث وشلتوشصل ؛

تقديم شملشورة بشأن أ4 مسألة 
قد تتعلق بشكل مب شر أو غير مب شر 

ب ألنشطة شملذكورة أعاله ؛
)بيع  صفقة  أ4  في  شلسمسرة 

شلبض ئع للتج ر وشملستهلكين) ؛
وشستيرشد وتصدير وتسويق  شرشء 
وجميع  وشملعدشت  وشإلمدشدشت  شملوشد 
شلتي قد تتعلق  شملنتج ت وشلخدم ت 
بشكل مب شر أو غير مب شر ب ألشي ء 

شملذكورة أعاله ؛
شملع مالت  جميع  ع م،  وبشكل 
وشمل لية  وشلصن عية  شلتج رية 
شملرتبطة بشكل  وشملنقولة وشلعق رية، 
مب شر أو غير مب شر ب ألشي ء شملذكورة 
تعزز  أن  يحتمل  شلتي  أو  أعاله، 

تحقيقه  وتطويره .
تم تحديد رأس شمل     : رأس شمل   
)تسعون ألف  درهم   90.000 بمبلغ  
)تسع مئة)   900 إلى   مقسم  درهم) 
حصة بقيمة 100 درهم )م ئة درهم)، 
شلنحو  على  للمس همين  مخصصة 

شلت لي :
شلسيد صالح وشكريم 00و   حصة ؛
شلسيد خ لد بنيني 00و   حصة ؛

شمرك ض  شللطيف  عبد  شلسيد 
00و حصة.

من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 
شلتأسيس شلنه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 
1و دجنبر من كل سنة م  عدش شلسنة 

شألولى تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل.

شملقر شالجتم عي : 1)، س حة أبو بكر 

شلصديق شلشقة 8 شكدش  شلرب ط.

وشكريم  صالح  شلسيد   : شلتسيير 

عبد  وشلسيد  بنيني  خ لد  وشلسيد 

شللطيف شمرك ض.

شملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتسجيل  رقم  ب لرب ط  شلتج رية 

ب لسجل شلتج ر4  وو)159.
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IDEVELOP
شركة محدودة شملسؤولية
رأس شمل   : 10.000 درهم

شملقر شالجتم عي : 15، ش رع شألبط  ، 
رقم )، أكدش ، شلرب ط

شلسجل شلتج ر4 : 797)10 شلرب ط

عقب صدور قرشر من شلجمع شلع م 

 (0(1 يوليو   5 بت ريخ   شالستثن ئي 

مقر  نقل  تقرر   ،(0(( فبرشير  و15 

شلشركة من )و س حة أبو بكر شلصديق، 

إلى  شلرب ط  أكدش ،   ،7 رقم   شقة 
أكدش ،   ،( رقم  ش رع شألبط  ،   ،15

 (0(( فبرشير   15 من  شبتدشء  شلرب ط 

شلنظ م  تعديل  تم  عليه،  وبن ء 

شألس �سي على شلنحو شلت لي : 

نقل مقر شلشركة :

شملقر شالجتم عي شلس بق : )و س حة 

 ،7 رقم  شقة  شلصديق،  بكر  أبو 

أكدش ، شلرب ط.

شملقر شالجتم عي شلجديد : 15 ش رع 
شألبط  ، رقم )، أكدش ، شلرب ط.

نقل 0) حصة شلتي يملكه  شلسيد 

يوسف تالسال  لف ئدة شلسيد ع مر 

بن شلصغير.

شلصغير  بن  ع مر  شلسيد  تعيين 

بسوسة،  شلق طن  للشركة،  مسيرش 

تونس، مزدشد بت ريخ ) ديسمبر 1981 

.Y(98(68 ح مل لجوشز شلسفر رقم

توسيع شلغرض شالجتم عي :

تدقيق شلشرك ت ورفع مستوشه  ؛

توفير  وشملس عدة  شلتدريب 

شالستش ريين للشرك ت ؛

نشر وتطوير وتسويق برشمج وبرشمج 

شلح سب شآللي ؛

أجهزة  وإصالح  وصي نة  بيع 

شلكمبيوتر وشالتص الت.
ب لق نون  شملرتبط  شلتحديث 

شألس �سي يخص شلبنود رقم )، ) و7.

في  شلق نوني  شإليدشع  إجرشء  تم 

بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية   شملحكمة 

ب لسجل شلتحليلي   ،(0(( أبريل   18

تحت رقم 885و)1 وب لسجل شلزمني 

تحت رقم ))7).
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RH DEV
SARL AU

RC : 159555

تأسيس شركة محدودة شملسؤولية 
وشريك وشحد

ذشت  شركة   : شلق نونية  شلصفة 

مسؤولية محدودة وشريك وشحد.

شألس �سي  شلق نون  بمقت�سى   -  1
تقرر   (0(( م رس   7 بت ريخ  شملؤرخ 

 RH DEV تأسيس شركة تحمل شسم 

وشريك  محدودة  مسؤولية  ذشت 

وشحد خ صيته  ك لت لي : 

شلتسمية : RH DEV SARL AU ذشت 

مسؤولية محدودة وشريك وشحد.

شلشركة تم رس نش طه    : شلهدف 

ب ملغرب وخ رجه :

إجرشءشت شلتدريب شملنهي ؛

شستش رشت شملوشرد شلبشرية.

شملقر شالجتم عي : مقر شلشركة حدد 

في شلعنوشن شلت لي : 15، ش رع شألبط  ، 

شقة رقم )، أكدش ، شلرب ط.

شملدة شلق نونية : تأسست شلشركة 

ت ريخ  من  شبتدشء  سنة   99 ملدة 

شلتأسيس شلنه ئي له .
رأسم     : شالجتم عي  شلرأسم   

شلشركة حدد في مبلغ 100.000 درهم 

 100 من  حصة   1000 إلى  قسمت 

ويمثل  كلي   دفع  حصة  لكل  درهم 

مس همة أنجزت نقدش لف ئدة شلشركة 

من طرف شلسيد ششرف شيزم بم  قدره 

100.000 درهم.

ب لك مل  شلحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كله  للشركة.

شلسيد  شلشركة  يسير   : شلتسيير 

شلق طن ب تجزئة فضل  ششرف شيزم، 

حي وشد شلذهب   ،1 هللا وشلسع دة رقم 

بت ريخ  شلجنسية مزدشد  مغربي   تم رة، 

16 م رس 1989 ب لرب ط، شملغرب ح مل 

.AD17(100 للبط قة شلوطنية رقم

ب لسجل  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلتج ر4 

ب لرب ط بت ريخ 19 أبريل ))0) تحت 

رقم 776).
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STE MINARET FOOD
SARL 

تأسيس شركة
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  إنش ء  تم   ،(0(( م رس   ((

ذشت مسؤولية محدودة ب لخص ئص 

شلت لية :

 STE »MINARET   : شلتسمية 

.FOOD« SARL AU

درهم،   100.000  : شمل    رأس 

مقسمة على 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة.

شبرشهيم  زنقة   56  : شلشركة  مقر 

شملحيط   ( شقة   56 شلرودشني عم رة 

شلرب ط.

هدف شملؤسسة : صن عة وتسويق 

شملعجن ت شلغذشئية.

شلشرك ء :

خليد شلشهير شلجرموني ؛

حسن ء شلكصير.

غير  ملدة  للشركة  شملسيرون 

محدودة :

خليد شلشهير شلجرموني ؛

حسن ء شلكصير.

 159501 رقم  شلتج ر4  شلسجل 

ب ملحكمة شلتج رية ب لرب ط.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية ب لرب ط بت ريخ 15 أبريل ))0) 

تحت رقم )86و)1.
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NGMS MAGHREB
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

بشريك وشحد
رأسم له  : 10.000 درهم

11، زنقة شلخطوشت، شقة 6 أكدش ، 
شلرب ط

شلسجل شلتج ر4 : و15879
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   (0(1 أكتوبر   7 بت ريخ 

شركة ذشت شلخص ئص شلت لية :
ذشت  شركة   : شلق نونية  شلصفة 

شملسؤولية شملحدودة بشريك وشحد.
.NGMS MAGHREB : شسم شلشركة
تركيب شآلالت   : شلنش ط شلتج ر4 

وشملعدشت شلصن عية، شلصي نة.
شملقر شلتج ر4 : 11 زتقة شلخطوشت، 

شقة 6 أكدش ، شلرب ط.
شلتسيير : تم تعيين شلسيد سيد4 

عبد شلق در بن عربية مسير وحيد. 
شإليدشع  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
شلق نوني ب ملحكمة شلتج رية ب لرب ط 
تحت رقم    (0(( م رس   18 بت ريخ 

شلسجل شلتج ر4 و15879.
لإليدشع وشلنشر

شلتسيير
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NOBLESSE ENGINEERING
SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة 
بشريك وشحد

شلع م  شلجمع  ملحضر  طبق  
شالستثن ئي شملنعقد في 1) م رس ))0) 
 NOBLESSE ENGINEERING لشركة
رقم شلتقييد ب لسجل شلتج ر4 ب لرب ط 

07و6و1 تقرر م  يلي :
من  شلشركة  رأسم    من  شلرفع 
درهم   100.000 إلى  درهم   10.000

حيث تمت إض فة 90.000 درهم.
تحيين شلق نون شألس �سي للشركة.

لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم  وقد 
شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط  ك تب 
تحت   (0(( أبريل   19 في   ب لرب ط 

رقم 5)9و)1.
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STE GHACHOUI CAR
SARL AU

تأسيس شركة 
بموجب عقد عرفي مؤرخ في   -  I 

6 أبريل ))0) تم تأسيس شركة ذشت 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد في 

شملوشصف ت شلت لية :

 STE GHACHOUI  : شلتسمية 

.CAR SARL AU

شلهدف شالجتم عي : كرشء شلسي رشت 

بدون س ئق.
حي   ،(0( رقم   : شالجتم عي  شملقر 

شلوردة، تيفلت.

شملدة : 99 سنة من ت ريخ شلتأسيس.

شلرأسم   : حدد رأسم   شلشركة 

في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 

درهم   100 من  شجتم عية  حصة 

للحصة شالجتم عية :

شلسيد غشوى عبد شلرحيم 1000 

حصة شجتم عية.

شلسيدة  عينت   : شلشركة  تسيير 

ع بد مريم مسيرة للشركة مع جميع 

شلصالحي ت.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم   -  II

تيفلت  شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلضبط 

تحت رقم 1))1 بت ريخ 18 أبريل ))0).
للنسخ وشلبي ن

شلوكيل
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STE DAMBA KORKA
SARL AU 

I - قرر شلشريك شلوحيد في 7 أبريل 

: (0((

قفل شلشركة.

شلشريك  قرر   : شلشركة  تصفية 

شلوحيد حمزة ولد دمب  كورك  تصفية 

شلشركة.

في شلعنوشن شلت لي : حي شلرش د مو 
رقم )70 تيفلت.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم   -  II

شلضبط ب ملحكمة شالبتدشئية بتيفلت 

تحت رقم 91و بت ريخ 18 أبريل ))0).

279 P

 SOSIDA TRAVAUX
 SARL

تأسيس شركة
 SOSIDA  : شلشركة  شسم 

.TRAVAUX SARL

شلهدف شالجتم عي : أعم   مختلفة 

وبن ء، مق ولة تنظيف، تج رة.

شملسيرة   5 أمل   : شالجتم عي  شملقر 
رقم 669، شلط بق شألو ، حي يعقوب 

شملنصور، شلرب ط.
رأسم   شلشركة : 100.000 درهم 

مقسمة 1000 :

فئة  من  حصة   500 شلعرشفي  بدر 

100 درهم للحصة شلوشحدة ؛

عزيز حمدون 500 حصة من فئة 

100 درهم للحصة شلوشحدة.

شلتسيير : بدر شلعرشفي وعزيز حمدون.
 : شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  رقم 

1و1595.
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CAPITAL EXPERTISE

Membre de l’OEC

MIMOS
SARL

رأسم له  : 00.000و درهم

شملقر شالجتم عي : مرسة ترشب  دوشر 

أوالد حكون، كي دشت مزكيت م

RC N° : 1231

إشع ر ببيع حصص
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

ب لرب ط في ) يونيو 1)0) تقرر م  يلي :

بيع حصص :

جوهر4،  أمين  شلسيد  قررت 

 A7105(5 شلح مل لبط قة شلتعريف 

شلتي  شلحصص  من  حصة   50 بيع 

 A5J SARL يمتلكه  ب لشركة للشركة

طرف  من  شملمثلة   AU, RC120899

لبط قة  شلح مل  جوهر4،  شريف 

.A6شلتعريف ))7و

شلجمع   : شعتم د شلشريك شلجديد 

 A5J SARL AU, ب عتم د  ق م  شلع م 

RC1(0899 كشريك جديد للشركة.

تحيين شلنظ م شألس �سي للشركة.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم   -  (
شالبتدشئية  شملحكمة  لدى  شلضبط 
 (0(( م رس  1و  بت ريخ  بجرسيف 

تحت رقم 1232/2022.
بمث بة مقتطف وبي ن

شملسير
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CAPITALE EXPERTISE SARL
عم رة 1 شقة ) ميل سنترش ، حي ري ض، شلرب ط

DIGIFENCE
SARL

رأسم له  : 100.000 درهم
شملقر شالجتم عي : عم رة 51، شقة )1 

ف ديزش، حي شلنهضة، شلرب ط
RC N° 144437

بيع حصص شلشركة وتحيين شلنظ م 
شألس �سي للشركة 

شلشركة شملحدودة شملسؤولية   -  1
DIGIFENCE SARL بت ريخ 17 ديسمبر 

1)0) قررت م  يلي : 
بيع حصص شلشركة :

بيع 50) حصة شملمتلكة من طرف 
شلح مل لبط قة  شلسيد نوفل شملزشلي، 
شلتعريف رقم 767و)وA للسيد أمين 
شلتعريف  لبط قة  شلح مل  جوهر4، 

رقم A7105(5 ؛
من  شملمتلكة  حصة   (50 بيع 
شلح مل  طرف شلسيد نبيل شلخلوكي، 
 AB8و))و( رقم  شلتعريف  لبط قة 
للسيد أمين جوهر4، شلح مل لبط قة 

شلتعريف رقم A7105(5 ؛
شلحصص  من  حصة   1 بيع 
أمين  شلسيد  طرف  من  شملمتلكة 
شلتعريف  لبط قة  شلح مل  جوهر4، 
نعيمة  للسيدة   A7105(5 رقم 
شلتعريف  لبط قة  شلح ملة  بنيحيى، 

.BE79رقم 7)9و
من شلنظ م  و7   6 تحيين شمل دتين 

شألس �سي للشركة.
أنجز شإليدشع شلق نوني بكت بة   -  (
ب لرب ط   شلتج رية  للمحكمة  شلضبط 
رقم  تحت   (0(( م رس   (( بت ريخ 

6)1و)1.
بمث بة مقتطف وبي ن

شملسير
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BRIGHT STARS EVENTS
SARL AU

رأسم له  : 10.000 درهم

شملقر شالجتم عي : 0و شقة 8 ش رع 

موال4 شحمد لوكيلي، حس ن، 

شلرب ط

RC N° : 130669

نقل شملقر شالجتم عي للشركة
وتعيين مسير جديد

- قررت شلحمعي ت شلع مة غير   1

يونيو   (( بت ريخ  شملنعقدة  شلع دية 

1)0) للشركة م  يلي : 

للشركة  شالجتم عي  شملقر  نقل 

شحمد  ش رع موال4   8 شقة  0و  من 

عم رة  إلى  شلرب ط  حس ن   لوكيلي، 
حي  ف ديزش،   1( رقم  شقة   51 رقم 

شلنهضة، شلرب ط.

قبو  شستق لة شلسيد ع د  شمل �سي، 

 AB8)81و شلح مل لبط قة شلتعريف 

من منصبه كمسير للشركة ؛

بنس لم،  زينب  شلسيدة  تعيين 

 EE(شلح ملة لبط قة لتعريف 9060و

كمسيرة ملدة غير محدودة.

أنجز شإليدشع شلق نوني بكت بة   -  (

ب لرب ط  شلتج رية  للمحكمة  شلضبط 

رقم  تحت   (0(( م رس   (1 بت ريخ 

))1و)1.
بمث بة مقتطف وبي ن

شملسير
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EHATRAV
 شركة محدودة شملسؤولية 

ذشت شلشريك شلوشحد

محررة  عرفية  عقود  بمقت�سى 

 (0(( فبرشير   (8 بت ريخ  ب لجديد 

تم   (0(( م رس   5 بت ريخ  ومسجلة 

من  للشركة  شالجتم عي  شملقر  تغييىر 
شلط بق  شلحرية،  زنقة   10 شلعنوشن 

إلى  شلبيض ء  شلدشر   5 شقة  شلث لث، 

شلك ئن  شلجديد  شالجتم عي  شملقر 

إق مة  جبرشن،  خليل  جبرشن  بش رع 

 ( شلط بق   K(7 عم رة   شلع لية، 

شملكتب 5 شلجديدة.

تحيين شلق نون شألس �سي للشركة.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلضبط لدى شملحكمة شلتج رية ب لدشر 

 (0(( م رس   (( بت ريخ   شلبيض ء 

تحت رقم 7)8175.

ليتم بعد ذلك تقييد شلشركة في 

شلسجل شلتج ر4 ب لجديدة بمقت�سى 

عقود عرفية محررة ب لجديدة بت ريخ 

بت ريخ  ومسجل   (0(( فبرشير   (8

شلع مة  خص ئصه    (0(( م رس   5

ك لت لي :

 EHATRAV  : شلشركة  تسمية 

SARL AU شركة محدودة شملسؤولية 

ذشت شلشريك شلوشحد.

غرض شلشركة : أشغ   شلهندسية 

شملدنية وأشغ   مختلفة.

99 سنة من ت ريخ   : مدة شلشركة 

شلتأسيس.
رأسم   شلشركة : رأسم   شلشركة 

درهم   100.000 قيمة  في  محدد 

شجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 

درهم للحصة   100 قيمة كل وشحدة 

ب لك مل  ومحررة  نقدش  مكتتبة 

وشملوزعة على شلشكل شلت لي لف ئدة :

 1000 شلركرشكي  حمدشن  شلسيد 

شلحميدشت  دوشر  ب  شلق طن  حصة، 

شملشرك سيد4 بنور.

جبرشن  ش رع   : شالجتم عي  شملقر 

عم رة  شلع لية  إق مة  جبرشن،  خليل 

K(7 شلط بق )، شملكتب 5، شلجديدة.

ويسيره   شلشركة  يدير   : شلتسيير 

ملدة  وذلك  شلركرشكي  شلسيد حمدشن 

غير محدودة.

ف تح  من  تبتدئ   : شمل لية  شلسنة 

ين ير إلى 1و ديسمبر من كل سنة.

شإليدشع  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

لدى  شلضبط  بكت بة  شلق نوني 

شملحكمة شالبتدشئية ب لجديدة بت ريخ 

6 أبريل ))0) تحت رقم و769).
تم تقييد شلشركة ب لسجل شلتج ر4 

تحت رقم 77)19 بت ريخ 6 أبريل ))0).
خالصة وبي ن
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STE NORTH INFRA
SARL 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في ف تح 
قد تم تأسيس شركة   ،(0(( م رس 
ذشت شملسؤولية شملحدودة وشلتي تحمل 

شلخص ئص شلت لية :
شلتسمية : »شم   شنفر«.

شلصفة شلق نونية : ش.م.م.
شلهدف شالجتم عي :

أعم   شلبن ء شملختلفة ؛
شلتدشو  وشلتف وض ؛

مق و  شلتنظيف وشلبستنة.
درهم   1.000.000  : شمل    رأس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

1000 درهم.
شلشرك ء :

أحمد حم ن 950 حصة ؛
صف ء شملودن 50 حصة.

شملدة : 99 سنة.
من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 
1و ديسمبر من كل سنة م  عدش شلسنة 

شألولى تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل.
 8 مكتب شملن رة   : شملقر شالجتم عي 
حي  شلوشقعة ببلدية سيد4 شملنظر4، 
شملط ر، إق مة شملن رة، رقم 8، تطوشن.

شلح ملة  شملودن،  صف ء   : شلتسيير 
رقم  شلوطنية  شلتعريف  لبط قة 
وشلس كن بش رع وشد زيز،   L(176(0
إق مة حدشئق شلشال  جن ن I ط بق 5 

شقة و)، تطوشن.
ب ملحكمة  تم  شلق نوني  شإليدشع 
شركة  بوشسطة  بتطوشن  شالبتدشئية 
كونط  شملضيق شلسجل شلتج ر4 رقم 

9))1و بت ريخ )1 أبريل ))0).
مقتطف للنشر وشإلشه ر
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BENNINI HYGIENE
SARL AU

شلرأسم   : 100.000 درهم
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة بشريك وشحد
بمقت�سى عقد عرفي بسال بت ريخ 
شلق نون  وضع  تم   (0(( م رس  1و 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
ذشت  وشحد  بشريك  شملحدودة 

شلخص ئص شلت لية :

 BENNINI  : شلتسمية شالجتم عية 
.HYGIENE

موشد  ب ئع   : شالجتم عي  شلهدف 
شلتنظيف ب لتقسيط.

ش رع   (( رقم   : شالجتم عي   شملقر 

) م رس، ب ب شملريسة، سال.
شملدة شالجتم عية : 99 سنة شبتدشء 

من ت ريخ تأسيسه .
شلرأسم   شالجتم عي : حدد رأسم   
درهم   100.000 مبلغ  في  شلشركة 
موزع على 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة وزعت كم  يلي :
شلسيد بنيني رضوشن 1000 حصة.
شلسنة شالجتم عية : تبدئ من ف تح 

ين ير إلى 1و ديسمبر من كل سنة.
تم تعيين شلسيد بنيني   : شلتسيير 
للشركة  وحيد  كمسير  رضوشن 
شلبنكية  شلوث ئق  وكموقع وحيد على 

ملدة غير محدودة. 
تم إيدشع شلسجل شلتج ر4 بمكتب 
بسال  شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلضبط 
رقم  تحت   (0(( أبريل   1( بت ريخ 

5785و.
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STRUCTURE ADILOU 
شركة ذشت مسؤولية محدودة 

بشريك وشحد
برأسم   : 500.000 درهم

شملقر شالجتم عي : رقم 151 قطعة 
ك ملي  1 مكن س

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
55969

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  مكن س،  في   (0(( م رس   7 في 
شلنظ م شألس �سي لشركة ذشت  إنش ء 
وحيد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 

وشلتي تتمثل خص ئصه  فيم  يلي
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
ستريكتيرشديلو        : شلشركة  تسمية 

.STRUCTURE ADILOU
شالنع ش   : غرض شلشركة بإيج ز 

شلعق ر4 بشتى أنوشعه.
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عنوشن شملقر شالجتم عي : رقم 151 
قطعة ك ملي  1 مكن س.

شملدة : 99 سنة.
تبدأ شلسنة شمل لية   : شلسنة شمل لية 
في ف تح ين ير وتنتهي في 1و ديسمبر من 

كل ع م.
 رأس شمل   شلشركة : 500.000 درهم 
 100 بقيمة  حصة   5000 مقسم 
إلى   1 من  مرقمة  للحصة،  درهم 
 
ً
5000، مدفوعة في حدود شلربع نقدش

وهي في حوزة :
شلسيد شعويشة ع د  5000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه  ع د   شعويشة  شلسيد 
زنقة دي سمين حي شملنزه   19( شلرقم 

مكن س.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة :
عنوشنه  ع د   شعويشة  شلسيد 
زنقة دي سمين حي شملنزه   19( شلرقم 
مكن س.                                                           

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
شلتج رية بمكن س بت ريخ 15 أبريل ))0) 
شلتج ر4  شلسجل   1(76 رقم  تحت 

رقم 55969.
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»شمس شلحس ب ت شئتم نية شملح سبة«
شقة و عم رة ) )شركة شلتبغ) طريق شلقنيطرة- 

سال 

GROUPE CAT
S.A.R.L

رأسم له  :  100.000 درهم
شملقر شالجتم عي : سال ، 8)16 زنقة 

لبرشهمة بوقن د  سال شلجديدة
مسجلة ب لسجل شلتج ر4 بسال 

تحت رقم و58)و
شلع م   شلجمع  بمحضر    -  1
  (0(( م رس   17 بت ريخ  شالستثن ئي  

قرر شلشريك   م  يلي :
تحويل شملقر شالجتم عي  لشركة من 
بوقن د   لبرشهمة  زنقة   16(8 سال، 
سال شلجديدة إلى سال كري ن شلوشد رقم 

6) لعي يدة.

تعديل ومط بقة شلق نون شألس �سي 

للشركة. 

تم شإليدشع شلق نوني بكت بة شلضبط 

يوم  بسال  شالبتدشئية  شملحكمة   لدى 

و1 أبريل ))0) تحت رقم 8700و.
شإلش رة وشلنشر

»شمس شلحس ب ت شئتم نية شملح سبة«
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»شمس شلحس ب ت شئتم نية شملح سبة«

شقة و عم رة ) )شركة شلتبغ) 

طريق شلقنيطرة- سال -

SALE PARA PLUS

S.A.R.L.AU

رأسم له  :  100.000 درهم

شملقر شالجتم عي : سال إق مة نسيم 

شلبحرو عم رة أ متجر رقم 1 سعيد 

حجي

مسجلة ب لسجل شلتج ر4  بسال 

تحت رقم 0069)

1 - بعقد شلبيع  بت ريخ  8) فبرشير 

))0) تقرر شلشريك  م  يلي :

حن ن   للسيدة  حصة   500 بيع 

فج ر لف ئدة شلسيد يوسف شمعيط .

وب لت لي تغير محتوى شلبنود رقم 6 

و7 من ق نون شلشركة.

شلع م   شلجمع  بمحضر   -  (

 (0(( فبرشير   (8 بت ريخ   شالستثن ئي  

قرر شلشرك ء  م  يلي :

شملص دقة على شلبيع.

لشركة  شلق نونية  شلصفة  تحويل 

شملسؤولية ذشت  من شركة محدودة 

شلشريك شلوحيد  إلى شركة    محدودة 

شملسؤولية.

تعديل ومط بقة شلق نون شألس �سي 

للشركة. 

تم شإليدشع شلق نوني بكت بة شلضبط 

يوم  بسال  شالبتدشئية  شملحكمة   لدى 

)1 أبريل 1)0) تحت رقم 8697و.
شإلش رة وشلنشر

»شمس شلحس ب ت شئتم نية شملح سبة«

289 P

BONJOUR CHEF
SARLAU

بمقت�سى عقد عرفي محرر 7 أبريل 
))0) تم تكوين نظ م أس �سي لشركة 
ذشت شملسؤولية شملحدودة ذشت شريك 

وحيد  خص ئصه  ك لت لي :
.BONJOUR CHEF : شلتسمية

شلهدف : تم رس شلشركة شألهدشف 
شلت لية :

مقهي ؛
مطعم ؛

وجب ت خفيفة ؛
ممو  حفالت.

 651 محل رقم   : شملقر شالجتم عي 
) بلوك س حي يعقوب شملنصور  شمل 

شلرب ط.
 100.000  : رأس شمل   شالجتم عي 
حصة قيمة   1000 درهم مقسم إلى 

كل وشحدة 100 درهم.
تم تعيين شلسيد  عال    : شلتسيير 
لبط قة  شلح مل  شلجبور4،  ر�سي 
 C9(079و رقم   شلوطنية  شلتعريف 
غير  وملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.
: تم وضع شمللف  شإليدشع شلق نوني 
شلق نوني لدى كت بة شلضبط شملحكمة 
شلتج رية ب لرب ط تحت رقم شلسجل 

شلتج ر4 159569. 
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 KOUDIA AL BAIDA
SERVICES COMPANY

 S.A
شــركـة مس همة

رأسمـ لهـ  شالجتم عي : 00.000و درهم
مقـرهـ  شالجتم عـي: عم رة ك ليفورني  
ك ردن، شلعم رة أ، شلط بق شلرشبع، 

الكولين، سيد4 معروف
شلدشرشلبيض ء - شملغــــــرب

شلسجل شلتج ر4 ب لدشرشلبيض ء 
رقــم 7و8.7و5

تـــــــــأســـيـس
بمقـتضـى عـقــد عـرفـي مبــرم مؤرخ 
تأسيس  تم   ،(0(( م رس   18 في 

شــركــة مس همة مميزشته  ك لت لي : 

 KOUDIA AL BAIDA  : شلـتـســمــيـة
.SERVICES COMPANY S.A

 شلــنــــــــوع : شـــركــــة مســــــ همة. 
شلغــــــرض : )شملـــوجــــز) يتمثــل غرض 
شلشركة في شستغال  وصي نة حقو  

.(parcs éoliens( شلري ح
رأسمـ   شلشركـــة : رأسم   شلشركة 
محدد في مبلغ 00.000و درهم مقسم 
بقيمة  شجتم عــيـة  حصة  000.و  إلى 
تم  شلوشحـدة،  للحصة  درهــم   100

شكتت به  كلي  وتحريره  نقــدش ب لك مل.
: عم رة ك ليفورني   شملقر شالجتم عي 
شلرشبع،  شلط بق  أ،  شلعم رة  ك ردن، 
الكولين، سيد4 معروف، شلدشر شلبيض ء، 

شملغــــــرب.
99 سنة شبتدشء مـن تـ ريـخ   : شملـــــــدة 

تـقـيـيـد شلشـركـة ب لسـجــل شلتجـ ر4.
شلتسيير:

بمقتضـــى عقد عرفي شملبرم مؤرخ 
)) م رس ))0)، تــم تعييـــن : 

كرئيس   ،Dao Nguyen شلسيد 
مجلس إدشرة شلشركة و ذلك ملدة ثالث 

سنوشت ؛
 Modest Franciszek شلسيد 
للشركة  ع م  كمدير   ،Kwapinski

وذلك ملدة ثالث سنوشت.
تم تقييد شلشركة ب لسجل شلتج ر4 
ب لدشر شلبيض ء بت ريخ 1و م رس ))0) 

تحت رقم 7و8.7و5.
291 P

 KOUDIA AL BAIDA ENERGY
COMPANY

 S.A
شــركـة مس همة 

رأسمـ لهـ  شالجتم عي 00.000و درهم
مقـرهـ  شالجتم عـي : عم رة ك ليفورني  

ك ردن، شلعم رة أ، شلط بق شلرشبع، 
الكولين، سيد4 معروف
شلدشرشلبيض ء – شملغــــــرب

شلسجل شلتج ر4 ب لدشرشلبيض ء 
رقــم 7و8.7و5

تـــــــــأســـيـس
بمقـتضـى عـقــد عـرفـي مبــرم مؤرخ 
تأسيس  تم   ،(0(( م رس   18 في 

شــركــة مس همة مميزشته  ك لت لي : 
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 KOUDIA AL«  : شلـتـســمــيـة 
 BAIDA ENERGY COMPANY«

 .S.A
شلــنــــــــوع : شـــركــــة مســــــ همة. 

شلغــــــرض : )شملـــوجــــز) يتمثــل غرض 
شلشركة في تفكيك شملنشأت شلق ئمة 
شستغال   في  وبن ء  وتمويل  وتطوير 
في   (parcs éoliens( شلري ح  حقو  

جهة ثالث ت غرشمت.
رأسم     : شلشركـــة  مـ    رأس 
شلشركة محدد في مبلغ ثالثم ئة ألف 
مقسم إلى ثالثة   ، درهم  )00.000و) 
شجتم عــيـة  حصة  )000.و)  آالف 
للحصة  وشحد   (100( درهــم  بقيمة 
تم شكتت به  كلي  و تحريره   شلوشحـدة، 

نقــدش ب لك مل.
عم رة   : شالجتم عي  شملقر 
ك ليفورني  ك ردن، شلعم رة أ، شلط بق 
معروف،  سيد4  الكولين،  شلرشبع، 

شلدشرشلبيض ء – شملغــــــرب.
99 سنة شبتدشء مـن تـ ريـخ   : شملـــــــدة 

تـقـيـيـد شلشـركـة ب لسـجــل شلتجـ ر4.
شلتسيير:

بمقتضـــى عقد عرفي شملبرم مؤرخ 
)) م رس ))0)، تــم تعييـــن : 

كرئيس   ،Dao Nguyen شلسيد   -
مجلس إدشرة شلشركة و ذلك ملدة ثالث 

سنوشت.
 Modest Franciszek شلسيد   -
للشركة  ع م  كمدير   ،Kwapinski

وذلك ملدة ثالث سنوشت.
ب لسجل  شلشركة  تقييد  تم 
1و  بت ريخ  ب لدشرشلبيض ء  شلتج ر4 

م رس ))0) تحت رقم 7و8.7و5.
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  SOCIETE MARAM NMAIRY
 Constitution d’une société

 S.A.R.L-AU
رقم 11 شلط بق شألر�سي تع ونية 

عزيزة عين شلشقف ف س
بف س  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
تأسيس  تم   01/04/2022 بت ريخ 
محدودة  مسؤولية  ذشت  شركة 
ب لخص ئص  تتميز  وشحد  بشريك 

شلت لية :

 MARAM   :   تسمية شلشركة - (
ذشت مسؤولية محدودة    NMAIRY

بشريك وشحد.
و - شلهدف شالجتم عي :  

أنوشع  جميع  وصي نة  إصالح 
شمليك نيكية,  شآلالت  و  شلسي رشت  
شلطالء شمليك نيكي و شلكهروميك نيكية.

مختلف شألعم  .
شستيرشد وتصدير.

شملقر شالجتم عي :   رقم 11 شلط بق 
شالر�سي تع ونية عزيزة عين شلشقف 

ف س .
سنة شبتدءش من ت ريخ    99  : شملدة 

شلتأسيس شلنه ئي
شلسنة شملح سب تية :  من 1/1   إلى   

31/12   من كل سنة
مبلغ   في  محددة   : شلرأسم   
درهم). ألف  )مئة  درهم    100.000

مجزأة   إلى   1000 حصة بقيمة 100 
درهم لكل حصة موزعة ك لت لي :
محمد  شلنمير4 : 1000   سهم
مجموع شألسهم : 1000 سهم.

شلتسيير : شلشركة مسيرة من طرف 
شلسيد منعم شلنمير4.                

تم شإليدشع شلق نوني للشركة   -  (
ب ملحكمة شلتج رية بف س تحت عدد 
شلسجل   15/04/2022 بت ريخ   18(9
شلضريبة  و7))7  عدد  شلتج ر4 

شملهنية عدد  و6)951)1.
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 Société COMMERCE ET
SERVICE ASKAJOUR

S.A.R.L A.U
شركة كوميرس و خدم ت أسكجور 

ش. ذ.م.م.ش.و
شركة ذشت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسم له  10.000 درهم

مقره  شلرئي�سي بمرشكش إق مة 
شلسالم شقة 15 ش رع شالمير موال4 

عبد هللا
شفتت ح فرع جديد للشركة

1 - بمقـت�سى محضر شلجمع شلع م 
شالستثن ئي شملنعقد من طرف شلشريك 

شلوحيد بت ريخ و1 ين ير ))0)

 تم شالتف ق على شلنق ط شلت لية :
في  للشركة  جديد  فرع  شفتت ح 
طريق  شلدشر شلبيض ء   : شلعنوشن شآلتي 
شلجديدة ش رع شلروي�سي فض ء حس م 
 OMNIKAR إشم  تحت   ،(( رقم 

.auto services
) - تم شإليدشع شلـق نونـي لدى كت بة 
شلضبط ب ملحكمة شلتج رية بمرشكش، 
عدد  تحت   (0(( أبريل   18 بت ريخ 

 .(07111((00991(
و - تم تقـييـد شلتغيرشت و شالض ف ت 
ب لسجل شلتجـ ر4 لدى كت بة شلضبط 
بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية  ب ملحكمة 

18 أبريل ))0) تحت رقم 190).
للخالصة و شإلشه ر

294 P

 PARA NOBLE  
ش.ذ.م.م..ذ.م.و

رقم 55) حي ي سمينة )  خريبكة
شلغير  شلع م  شملحضر  بمقت�سى 
 03/02/202 بت ريخ  شلع د4 
 »PARA NOBLE« شركة  بمقر 
شملس همون   شتخذ  ش.ذ.م.م..ذ.م.و، 

شلقرشر شلت لي  :
 شلحل شلس بق ألوشنه للشركة. 

شلرشغو4  سليم  شلسيد   تعيين 
مصفي  .

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
بت ريخ  لخريبكة  شالبتدشئية 

25/03/2022 تحت رقم ))1.
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MAYAB SERVICES
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة بمس هم وشحد
بـت ريخ  شلعرفـي  للعقـد  تـبع  
قـوشنـيــن  وضــع  تـــم   ،(0((.0(.1(

شلـشـركة ذشت شملميزشت شلـت ليـة 
»MAYAB SERVICES « : شلتسميـــة
ذشت  شركة   : شلشكل شلق نوني 

شملسؤولية شملحدودة بمس هم وشحد.
وإدشرة وتشغيل  إنش ء   : شملوضـــوع 
ومنتج ت  شلش 4  وغرف  شملق هي 
شأللب ن وشملط عم وشملخ بز وشملعجن ت؛

وإصالح  وشستيرشد  وبيع  شرشء 

معدشت  أنوشع  جميع  وصي نة 

وشملط عم  شلقهوة  ومستلزم ت 

وشملط بخ وشملخ بز وشملعجن ت ؛ 

وتنظيم  وترويج  وتصميم  إنش ء 

وشلندوشت  شملع رض  جميع  وتحريك 

وشلدورشت  وشالجتم ع ت  وشملؤتمرشت 

وشملؤتمرشت  وشالستعرشض ت 

وتقديم   ... وشملؤتمرشت  وشملن قش ت 

شلخدم ت ؛

شالتص الت  أنشطة  جميع 

وشلفع لي ت ؛

إنش ء أو حي زة أو تشغيل أو شقتن ء 

أو إدشرة تأجير جميع أصو  شألعم   

شلتي له  نفس شلنش ط. إلخ ….

مـوال4  شـ رع   : شلرئـيسـي  شملقـر 

شسمـ عيـل رقـم 6و1 شلعيـون.

شلرأسم   : حدد في مبلغ 100.000 

درهم مقسمة إلى 100 حصة من فئة 

100 درهـم ويملكهـ  بـ لكـ مـل شبـرشهيــم 

ميــ رة.

تسيــر مـن طـرف شبـرشهيـم   : شالدشرة 

ميـ رة.

بكت بة  تم   :  شإليدشع شلق نوني 

شالبتـدشئـية  ب ملحكمة  شلضبط 

تحت    (0((.0(.18 بتـ ريـخ  ب لعيون 

وتـم تسجيله  ب لسجل   1061/2022

شلتحليلي عـدد  شلرقم  شلتج ر4 تحت 

.(1(15

296 P

GUICHET MAROC
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 500.000 DHS

 SEIGE SOCIAL 128 ,

 BOULEVARD D’ANFA,

 N° 92 AU 9 ÉME ETAGE,

CASABLANCA

 RC DE CASABLANCA N°

((0685

شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 

 (0(( ديسمبر   18 بت ريخ  شملختلط 

قرر شلشرك ء م  يلي :
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بصفة شستثن ئية :
قدره  بم   شلشركة  رأسم    رفع 

 500.000 من  أ4  درهم   55.600

لذلك  درهم،   555.600 إلى  درهم 

556 حصة  يرتفع عدد شلحصص إلى 

بقيمة 100 درهم للحصة شلوشحدة.

 CDG شركة  على  شملص دقة 

وذلك عن  كشريك جديد،   INVEST

طريق خلق 556 حصة جديدة.

بصفة ع دية :

 COOPERS يمثله  مكتب  تعيين 

يمثله شلسيد عبد   AUDIT MAROC

للشركة،  كمدقق  شملش ط  شلعزيز 

و  ملدة   (0(( من ف تح ين ير  شبتدشء 

سنوشت.
مو   توفيق  شحمد  شلسيد  تعيين 

شلنخلة كمسير للشركة ملدة سنتين.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

للدشر  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

بت ريخ   8(0855 تحت رقم  شلبيض ء 

11 أبريل ))0).

297 P

 JOUDI AGROPARC
  SARL AU

رأسم له  100.000 درهم

مقره  شالجتم عي: وشد مغرة شيت 

شعمر وشعلي تكريكرةـ  أزرو.

تأسيس شركة محدودة شملسؤولية 
ذشت شلشريك شلوحيد

شلتأسي�سي  شلق نون  وضع  تم 

ذشت  شملسؤولية  محدودة  لشركة 

عرفي  لعقد  تبع   شلوحيد  شلشريك 

ذشت   ،22/03/2022 بت ريخ  مؤرخ 

شلخ صي ت شلت لية : 

شسم   شلشركة  تأخذ   : شلتسمية 

شركة   »JOUDI AGROPARC«

شلشريك  ذشت  شملسؤولية  محدودة 

شلوحيد.

ـ  زرشعة شألشج ر شملثمرة   : شلهدف 

تربية شملوش�سي.

شملقر  يقع   : شالجتم عي  شملقر 

شيت  مغرة  بوشد  للشركة  شالجتم عي 

شعمر وشعلي تكريكرة ـ أزرو. 

شملدة  : حددت مدة شلشركة في 99 

سنة.

 100.000  : شالجتم عي  شلرأسم   

1000 حصة من  درهم مقسمة على 

شلوشحدة.  للحصة  درهم   100 قيمة 

على شلشكل شلت لي :

قس و4 حسن 1000 حصة.

شملجموع : 1000 حصة.

: عيــن بمقت�سى شلق نـون  شلتسيير 

غيـر  ملدة  مسيـرش  للشركـة  شألس �سي 

حسن  قس و4  شلسيــــد  محــدودة 

رقم:  شلوطنية  للبط قة  شلح مل 

.X(90)و(

بكت بة  تـم   : شلق نوني  شإليدشع 

بأزرو  شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلضبط 

رقم  تحت   18/04/2022 بت ريخ 

شلسجل شلتج ر4 1761.
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MODIVA
 SARL

رأسم له  500.000 درهم

مقره  شالجتم عي : كرشج رقم 7و 

تجزئة عزيزة طريق عين شلشقف 

ف س

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

شلتأسي�سي  شلق نون  وضع  تم 

شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  لشركة 

بت ريخ  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبع  

شلخ صي ت  ذشت   ،08/03/2022

شلت لية :

شسم   شلشركة  تأخذ   : شلتسمية 

شركة ذشت شملسؤولية   »MODIVA«

شملحدودة.

شلهدف :   بيع شألحذية ب لتقسيط. 

شملقر  يقع   : شالجتم عي  شملقر 

7و  رقم  بكرشج  للشركة  شالجتم عي 

شلشقف  عين  طريق  عزيزة  تجزئة 

ف س.

شملدة :   حددت مدة شلشركة في 99 

سنة.

 500.000  : شلرأسم   شالجتم عي   

حصة   5.000 على  مقسمة  درهم 

للحصة  درهم   100.00 قيمة  من 

شلوشحدة. على شلشكل شلت لي :

 (.500  : شلق در  عبد  سح قي 

حصة.

سح قي شحمد : 500.) حصة.

شملجموع : 5.000 حصة.
عين  بمقت�سى شلق نون   : شلتسيير 

غير  ملدة  مسيرشن  للشركة  شألس �سي 

محدودة شلسيـد سح قي عبد شلق در 

شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 
سح قي  وشلسيد   ،BJ170(55 رقم 

شلتعريف  لبط قة  شلح مل  شحمد 

.BJ1شلوطنية رقم 8)1)و

بكت بة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

بف س  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

رقم  تحت   12/04/2022 بت ريخ 

شلسجل شلتج ر4 191)7.
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AZROU PALACE
SARL AU

رأسم لهـــــــــــ : 100.000 درهم

مقره  شالجتم عي : رقم 595 شألرز 5 

أحدشف أزرو

في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبع  

محضر  وضع  تم   ،14/03/2022

شلجمع شلع م شإلستثن ئي.

أشغــــ   شليـــــوم :

تغيير شلنش ط.

مختلف ت.

شلحــــــــل شألو  :

نش ط  تغيير  شلع م  شلجمع  قرر 

شلشركة : 

  : شلنش ط  إض فة 

 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX«

.»DIVERS

.»CREMERIE«  :وتوقيف شلنش ط

بكت بة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

بأزرو  شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلضبط 

عدد  تحت   12/04/2022 بت ريخ 

.1(9

300 P

BENJELLOUN BUILDING
SARL AU 

رأسم لهـــــــــــ  : 100.000 درهم

مقره  شالجتم عي : رقم )0) شألرز ) 

أحدشف أزرو

في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبع  

محضر  وضع  تم   ،01/02/2022

شلجمع شلع م شإلستثن ئي.

أشغــــ   شليـــــوم :

تصفية شلشركة

تسمية شملصفي.

مختلف ت.

شلحــــــــل شألو :

قرر شلجمع شلع م توقيف شلشركة 

شبتدشء من ت ريخ 01/02/2022.

شلحـــــــــل شلث ني:

قـــرر شلجمع شلع م تسمية شلسيد 

بن  طويلة  بن  شلسالم  عبد  محمد 

جلون مصفي شلشركة، وتحديد مك ن 

شالجتم عي  شملقر  في  شلشركة  تصفية 

أحدشف   ( شألرز   (0( برقم  شلك ئن 

أزرو.

بكت بة  تم   : شلق نونـــي  شإليــــدشع 

شلضبط ب ملحكمة شلتج رية بمكن س 

بت ريخ 02/03/2022 تحت عدد 86.

301 P

 COMPTOIR

 COMMERCIALE D’AZROU
SARL AU

رأسم لهـــــــــــ  : 100.000 درهم

مقره  شالجتم عي : رقم 69 ش رع 

شلحسن شلث ني أحدشف أزرو

في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبع  

محضر  وضع  تم   ،10/03/2022

شلجمع شلع م شإلستثن ئي.

أشغــــ   شليـــــوم :

تصفية شلشركة

تسمية شملصفي.

مختلف ت.

شلحــــــــل شألو  :

 قرر شلجمع شلع م توقيف شلشركة 

شبتدشء من ت ريخ 10/03/2022.
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شلحـــــــــل شلث ني :

قـــرر شلجمع شلع م تسمية شلسيد 

شلشركة،  مصفي  محمد  شلعسرشو4 

في  شلشركة  تصفية  مك ن  وتحديد 

شملقر شالجتم عي شلك ئن برقم 69 ش رع 

شلحسن شلث ني أحدشف أزرو.

بكت بة  تم   : شلق نونـــي  شإليــــدشع 

شلضبط ب ملحكمة شلتج رية بمكن س 

عدد  تحت   14/04/2022 بت ريخ 

.115

302 P

STE MIXTE ALUMINIUM

SARL

شملص دقة على بيع شلحصص 
شالجتم عية

تجديد شلق نون شألس �سي للشركة
شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 

فبرشير   ( بت ريخ  شملنعقد  شالستثن ئي 

 MIXTE« شركة  شرك ء  قرر   (0((

ذشت   »ALUMINIUM SARL

وشلتي  درهم   100.000 شلرأسم   

يوجد مقره  برقم ) ش رع ش لة شقة 

8 حس ن شلرب ط م  يلي :

حصص  كل  بيع  على  شملص دقة 

كالرشمونت  إيستيفي  م نويل  شلسيد 

شملتمثلة في 100 حصة لف ئدة شلسيد 

شله د4 شلسالو4.

رأسم    فإن  شلبيع  لهذش  وتبع  

شلشركة سيصبح على شلشكل شلت لي :

 950  : شلسالو4  شله د4  شلسيد 

حصة.

شلسيد فيستر مورتيال هيالريو : 50 

حصة.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

رقم  تحت   (0(( أبريل  و1  بت ريخ 

)80و)1.

303 P

MOORISH

SOCIETE ORTHALIGNE
SARL AU

تعديل
فبرشير   (( بت ريخ  قرشر  بمقت�سى 

ذشت  شلشركة  شلرب ط  في   (0((

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
زنقة ض ية   6 في   »ORTHALIGNE«

أكدش    16 شلشقة   ( شلط بق  عوة 

 10.000 شلرأسم لية  ذشت  شلرب ط 

درهم قرر شلشرك ء م  يلي :

توسيع  شلوحيد  شملس هم  قرر 

شألنشطة  ليشمل  شلشركة  نش ط 

شلت لية :

شألولية  شملوشد  وتصدير  شستيرشد 

شلطبية  شألجهزة  بصن عة  شلخ صة 

وشملوشد  شملعدشت  لك فة  ع م  وبشكل 

شلطبية  لالستخدشم ت  وملحق ته  

وطب شألسن ن.

شلتصنيع شملحلي لتركيب ت شألسن ن 

شألسن ن  وطب  شلطبية  وشألجهزة 

وشمللحق ت  وشملوشد  شملعدشت  وجميع 

لالستخدشم شلطبي وطب شألسن ن.
شلق نون  من  شلث لث  شلبند  تغيير 

شألس �سي للشركة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (0 بت ريخ  شلبيض ء  للدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 977و)1.

304

JNA CONSTRUCTION
SARL

 JNA« بمقت�سى عقد عرفي لشركة

CONSTRUCTION« سجل ب لرب ط 

في )) م رس ))0) تقرر م  يلي :

بيع جميع شلحصص شلتي يمتلكه  

شلسيدشن : بالح نور شلدين ومصطفى 

شلغي تي للسيد موجود هش م.

هش م  موجود  شلسيد  تعيين 

نش ط  عن  ومسؤو   جديد  كمسير 

شلشركة.

 JNA من  شلشركة  شسم  تغيير 

إلى   CONSTRUCTION SARL

.YHBM EVEN SARL AU

تغيير نش ط شلشركة ك آلتي : 

 / وشملن سب ت  شلحفالت  تنظيم 

توريد   / وشألكل  شالطع م  خدم ت 

شلعم  ....

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية  شملحكمة  لدى  شلضبط 

تحت   (0(( أبريل   1( بتم رة بت ريخ 
رقم و790.

305

GREEN AGRO PLACE
شلعرفي شملسجل   شلعقد  بن ءش على 

شلع م  شلجمع  تم    16/02/2022 في 

 GREEN AGRO لشركة  شلع د4 

شملحدودة  شملسؤولية  ذشت    PLACE
مسجلة  درهم.   100.000 رأسم له  

ب لسجل شلتج ر4 تحت رقم 9)17و1 

مقره  شالجتم عي ش رع موال4 رشيد 

إق مة شلبركة شقة رقم و تم رة شملركز. 

شملقر  تغيير  شلجمع  في هدش  وتقرر 

شالجتم عي للشركة من ش رع موال4 
رشيد إق مة شلبركة شقة رقم و تم رة 

شملركز إلى شملركز شلتج ر4 شنوش  متجر 
رقم 11 تم رة شملركز.  

وقد تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 

 06/04/2022 في  تم رة  شالبتدشئية 

تحت عدد وو78.

306

 SOCIETE GARAGE

ENNAKHLIL
Procès-verbal

 De L’assemblé Extraordinaire

Du

(0(1/1(/0( 

بن ءش على شلعقد شلعرفي شملسجل   

شلجمع  تم   02/12/2021 في 

 GARAGE لشركة   شلع د4  شلع م 

شملسؤولية  ذشت   ENNAKHLIL

مقره   وحيد  شريك  شملحدودة  

 1 شلنهضة  حي  و6  رقم  شالجتم عي 

تكميلي شلرب ط.

و تقرر في هدش شلجمع :

حس ب   من  حصة   50 تفويت 

 16.67 و  شلنخلي  غيتة  شلسيدة 

حصة من حس ب شلسيدة شلسعدية 

حصة من حس ب  ووو.وو  شلنخلي، 

نور  شلسيدة  لف ئدة  شلنخلي  محمد 

شلهدى بي .

بي   شلهدى  نور  شلسيدة  تعيين 

مسيرة وحيدة للشركة

وقد تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 

شلتج رية ب لرب ط يوم 24/03/2022 

تحت عدد 87)و)1.               

307 P

TERRE GREEN
بن ءش على شلعقد شلعرفي شملسجل    

شلجمع شلع م  تم    16/02/2022 في  

  TERRE GREEN لشركة  شلع د4 

رأسم له   شملحدودة  شملسؤولية  ذشت 

ب لسجل  مسجلة  درهم.   100.000

مقره   وو79)1  شلتج ر4 تحت رقم 

شالجتم عي ش رع موال4 رشيد إق مة 

شلبركة شقة رقم و تم رة شملركز. 

شملقر  تغيير  شلجمع  في هدش  وتقرر 

شالجتم عي للشركة من ش رع موال4 
رشيد إق مة شلبركة شقة رقم و تم رة 

شملركز إلى شملركز شلتج ر4 شنوش  متجر 
رقم 11 تم رة شملركز.  

وقد تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 

 06/04/2022 في  تم رة  شالبتدشئية 

تحت عدد و78.

308 P

CUISTO SHOP
SARL.AU

بن ءش على شلعقد شلعرفي شملسجل   

شلع م  شلجمع  تم    09/03/2022 في 

   CUISTO SHOP شالستثن ئي لشركة 

شريك  شملحدودة   شملسؤولية  ذشت 

شلعب د4  شالجتم عي  مقره   وحيد 
شحمد  ش رع  فضلي  حي   1(( رقم 
 100.000 شلحنص لي تم رة، رأسم له  

مسجلة ب لسجل شلتج ر4 تحت رقم 

.1(7715



7815 الجريدة الرسميةعدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0)) 

 تقرر في هدش شلجمع قفل شلتصفية 
ذشت   CUISTO SHOP شركة 

شملسؤولية شملحدودة شريك وحيد.
وقد تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 
 28/03/2022 شالبتدشئية بتم رة يوم 

تحت عدد 7788.
309 P

COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

CHOUIKH CERAM-AGRI
ش.ذ.م.م.

شملقر شالجتم عي : دوشر شلداللحة 
شحمير4، موال4 بوسله م

شركة  تأسيس  لعقد  تبع  
 »CHOUIKH CERAM-AGRI«
بت ريخ )) م رس ))0)، تقرر تأسيس 
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد، مميزشته  هي ك لت لي :
ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 
شلشريك  ذشت  شملحدودة  شملسؤولية 

شلوحيد.
CHOUIKH CERAM-  : شلتسمية 

.AGRI
بيع شملوشد   -  1  : شملوضوع شلرئي�سي 

شلصحية.
) - شالستيرشد وشلتصدير.

و - شستغال  شملج الت شلفالحية.
شلداللحة  دوشر   : شالجتم عي  شملقر 

شحمير4، موال4 بوسله م.
شملدة : 99 سنة.

تبدأ شلسنة شمل لية   : شلسنة شمل لية 
في ف تح ين ير وتنتهي في 1و ديسمبر من 

كل سنة.
رأسم    حدد   : شلشركة  رأسم   
درهم،   100.000 مبلغ  في  شلشركة 
حصة شجتم عية   1000 مقسمة إلى 
من فئة 100 درهم للوشحدة تخصص 

شلحصص على شلشكل شلت لي :
شلسيد شلشويخ أيوب، مركز موال4 

بوسله م، 1000 حصة شجتم عية.
شملجموع : 1000 حصة شجتم عية.
أيوب،  شلشويخ  شلسيد   : شإلدشرة 
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 
بموال4  شلق طن   ،GB165896 رقم 

بوسله م شملركز.

وقد تم شإليدشع شلق نوني لقوشنين 
شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلشركة 
بت ريخ  شلغرب  أربع ء   بسوق 
11 أبريل ))0) تحت رقم 2022/47.
310 P

GLOBAL LEADER INVEST
SARL AU

رقم شلسجل شلتج ر4 681و9)
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  شلبيض ء  ب لدشر   (0(1 م رس   8
تأسيس ش.م.م ب ملوشصف ت شلت لية :

 GLOBAL  : شلتج ر4  شإلسم 
.LEADER INVEST

شالستش رة   : شالجتم عي  شلهدف 
شلتوزيع،  شلتج رية،  وشلوس طة 

شالستيرشد وشلتصدير.
شملقر شالجتم عي : 56، ش رع موال4 
شلدشر   ،1( و، شقة  شلط بق  يوسف، 

شلبيض ء.
من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 

شلتأسيس شلنه ئي.
 100.000  : شلشركة  رأسم   
حصة   100 فئة  من  مقسمة  درهم 
شلوشحدة  للحصة  درهم   1.000 من 

موزعة على شلشكل شلت لي :
 : تغزوشن  شللطيف  عبد  شلسيد 

100 حصة.
ين ير  ف تح  من   : شمل لية  شلسنة 
ديسمبر من كل سنة م  عدش  1و  إلى 

شلسنة شألولى.
شللطيف  عبد  شلسيد   : شملسير 

تغزوشن.
رقم شلسجل شلتج ر4 : 681و9).

311 P

 STE LUXURY TRAVEL
ASSISTANCE

SARL
شستق لة مسير وتعيين مسير جديد

ب لرب ط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
بعض  تغيير  تم   (0(( م رس   ( في 
شلقوشنين شألس سية لشركة محدودة 

شملسؤولية :

شستق لة شلسيد شلسعيد تويتيم.

من  شلشركة  تدشر  شملسير  تعيين 

طرف شلسيد رضوشن شملنت ر ملدة غير 

محدودة.

بكت بة  تم   : شلق نوني  لإليدشع 

ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

تحت رقم شلسجل شلتج ر4 701)و1.

312 P

AHC-LOG
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رأسم له  شلتج ر4 : 00.000) درهم

شلعنوشن : ش رع شلحسن شلث ني، 

إق مة ي سمينة، عم رة ب، رقم 5)، 

تم رة

شلسجل شلتج ر4 بتم رة تحت رقم : 

9))5و1

شركة  لشرك ء  محضر  بمقت�سى 

شملسؤولية  ذشت  شركة   AHC-LOG

أبريل   1( بت ريخ  شملنعقد  شملحدودة 

قرر شلجمع شلع م زي دة رأس   ،(0((

لرفعه   درهم،   (00.000 شمل   بمبلغ 

 (00.000 إلى  درهم   (00.000 من 

سهم   (000 إنش ء  درهم من خال  

ودفعه   فيه   شالكتت ب  تم  جديد، 

نقدش ونتيجة لذلك تم تحيين شلنظ م 

شألس �سي للشركة.

هذه  لكل  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية  شملحكمة  لدى  شلوث ئق 

تحت   (0(( أبريل   19 بتم رة بت ريخ 
رقم 9و79.

313 P

ABM.ALU
SARL AU

شملؤرخ  شلتأسي�سي  للق نون  طبق  

تأسيس  تم   (0(( فبرشير   ( بت ريخ 

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة.

 ABM.ALU  : شلشركة  تسمية 

.SARL AU

شلهدف : نج رة شألملنيوم وخدم ت 

مختلفة.
 1( لبن ن  زنقة   : شملقر شالجتم عي 

مكرر رقم و شملحيط شلرب ط.

مقسمة   100.000  : شلرأسم   
1000 حصة موزعة على شلشكل  إلى 

شلت لي :
 1000  : شلعزشء  أبو  شلجب ر  عبد 

حصة.
شلتسيير : لقد عهد شلتسيير للسيد 
غير  ملدة  شلعزشء  أبو  شلجب ر  عبد   :

محدودة.
لقد تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 
م رس   9 بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم و166.
314 P

 K2L ACADEMY
 SARL

شركة محدودة شملسؤولية
رأسم له  15.000 درهم

شملقر شإلجتم عي : 6)1، ش رع 
فلسطين، بط نة، سال

شإلمض ء  مصحح  عقد  بموجب 
إنش ء  تم   ،(0(( م رس   (1 بت ريخ 
وشلتي  شملسؤولية  محدودة  شركة 

تحمل شلخص ئص شلت لية : 
 K(L ACADEMY : 4شالسم شلتج ر

.SARL
شلصفة شلق نونية : شركة  محدودة 

شملسؤولية.
شلهدف شالجتم عي : 

وتصدير  وشستيرشد  وشرشء  بيع   -
جميع ٲنوشع شملعدشت شلطبية.

- شلتكوين شملستمر بجميع ٲنوشعه.
- تأطير شألطقم شلطبية.

جميع  توفير  ع مة  وبصفة 
وشمل لية  شلتج رية  شلخدم ت 
بصفة  تتعلق  شلتي  وشلصن عية 
مب شرة أو غير مب شرة ب لهدف شملش ر 

إليه أعاله.
درهم   15000  : رأسم   شلشركـة 
 100 150 حصة من فئة  مقسم إلى 
موزعة على  درهم للحصة شلوشحدة، 

شلشكل شلت لي :
50 حصة،   : شلسيدة شألحرش مه  

أ4 م  يع د  000 5 درهم.
حصة،   50  : شلسيدة شلحلو كنزة 

أ4 م  يع د  000 5 درهم.
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 50 أسم ء  شلكثير4  شلسيدة 

حصة، أ4 م  يع د  5000 درهم.

شلشرك ء :

جنسية  مه ،  شألحرش  شلسيدة 

مغربية، شلح ئز على شلبط قة شلوطنية 

بت ريخ   شملزدشدة   ،A 757785 رقم 

شلق طنة  11/04/1974ب لرب ط، 

زنقة شلريف، ش رع محمد   ،10 برقم 

شلس دس، شلسوي�سي، شلرب ط.

جنسية  كنزة،  شلحلو  شلسيدة 

شلبط قة  على  شلح ئزة  مغربية، 

شملزدشدة   ،A 75618و رقم  شلوطنية 

ب لرب ط،   16/06/1973 بت ريخ  

شلق طنة بش رع محمد شلس دس ، كم  

ب،   (1 فيآل   ،0( إق مة شنديكو  و1، 

شملنزه.

جنسية  شلسيدة شلكثير4 أسم ء، 

شلبط قة  على  شلح ئزة  مغربية، 

شملزدشدة   A 7((7(6 رقم  شلوطنية 

ب لرب ط،   05/02/1975 بت ريخ  

شلق طنة بعم رة أ، شقة رقم 5، إق مة 

شلنهضة،  حي  ملوزة،  زنقة  شلزيتون، 

شلرب ط.

من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 

شلتأسيس شلنه ئي أ4 من ت ريخ وضع 

شلسجل شلتج ر4.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر من كل سنة م  عدش شلسنة 

شألولى شلتي تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل 

إلى 1و ديسمبر.

ش رع   ،1(6  : شإلجتم عي  شملقر 

فلسطين، بط نة، سال.

مه ،  شألحرش  شلسيدة   : شلتسيير 

جنسية مغربية، شلح ئز على شلبط قة 

شملزدشدة   ،A 757785 رقم  شلوطنية 

ب لرب ط،   11/04/1974 بت ريخ 

شلق طن برقم 10، زنقة شلريف، ش رع 

محمد شلس دس، شلسوي�سي، شلرب ط.

شلتج رية  ب ملحكمة  شلتسجيل  تم 

بسال تحت رقم 5799و يوم 18 أبريل 

.(0((
للنشر وشإلخب ر.
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BASMATHERM
SARL AU

شلسجل شلتج ر4 : و7)159
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي حرر ب لرب ط 
وضع  تم   (0(( م رس   17 ت ريخ  في 
محدودة  لشركة  شألس �سي  شلق نون 
وذشت  وشحد  ملؤسس  شملسؤولية 

شملوشصف ت شلت لية :
 BASMATHERM  : شلتسمية 

.SARL AU
شملقر شالجتم عي : رقم شلعم رة 0و 
شلشقة 8 زنقة موال4 شحمد شلوكيلي 

حس ن شلرب ط.
شلرأسم    حدد   : شلرأسم   

100.000 درهم.
شلغرض : أشغ   ع مة.

مق ولة أعم   شلبن ء.
شملف وضة.

شلسيد : قزب ر محمد.
شإليدشع  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
شلق نوني للشركة لدى كت بة شلضبط 
تحت  شلرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة 

شلرقم : 6)8و)1.
316 P

DELIVER EATS
SARL

في شملؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
قرر  ب لرب ط   (0(1 نوفمبر   10  
 DELIVER EATS لشركة  شلشرك ء 
ب  شلك ئنة  درهم   1(000 رأسم له  
أكدش    11 ش رع شبن سين  شقة   59

م يلي :
تفويت شلحصص :

فوتت  ي سمينة  بنعت بو  شلسيدة 
01) حصة للسيد عثم ن شلعسر4.

 199 ي سمينة  بنعت بو  شلسيدة 
حص للسيد عم ر يوسف.

مقر  تغير   : شلشركة  مقر  تغيير 
شلشركة شلك ئن ب 59 ش رع شبن سين  
إق مة قيس   86 أكدش  إلى   11 شقة 
س حة ربيعة شلعدوية أكدش  شلرب ط.

يوسف  عم ر  شلسيد   : شلتسيير 
شستق   من منصب شملسير للشركة.

ي سمينة  بنعت بو  شلسيدة 

شستق لت من منصب مسيرة للشركة.

يبقى  شلعسر4  عثم ن  شلسيد 

شملسير شلوحيد للشركة.

شلتحيين : تحيين شلنظ م شألس �سي 

للشركة وفق شلتعديالت شلجديدة.

شلسجل شلتج ر4 : 01و)15.

لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شملحكمة شلتج رية ب لرب ط تحت رقم 

2503/2501 بت ريخ 6 أبريل ))0) في 

شلرب ط بت ريخ 1) أبريل ))0).

317 P

MASTER TABLE

SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   ،(0(( أبريل   7 بت ريخ  شلرب ط 

شملسؤولية  ذشت  شركة  تأسيس  تم 

شملحدودة ذشت شلشريك شلوحيد.

 MASTER TABLE  : شلتسمية 

.SARL AU

شلهدف شالجتم عي : مقهى ومطعم.

 100.000  : شلشركة  رأسم   

درهك مقسمة إلى 1000 حصة من 

فئة 100 درهم للحصة شلوشحدة.

شلسيد محمد   : شلوحيد  شلشريك 

هش م شلخط بي : 1000 حصة.

من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 

شلتأسيس شلنه ئي أ4 من ت ريخ وضع 

شلسجل شلتج ر4.

شلسنة شمل لية : من ف تح ين ير إلى 

1و ديسمبر من كل سنة م عدش شلسنة 

شألولى تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل.

شقة  شألبط    ش رع   ،15  : شملقر 

رقم )، أكدش  شلرب ط.

هش م  محمد  شلسيد   : شملسير 

شلخط بي.

 : شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  رقم 

978و)1.

318 P

AMS PRINT
SARL AU

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت مدير مفرد

ب لدشر  أبرم  بمقت�سى عقد عرفي 

 ،(0(1 نوفمبر   17 بت ريخ  شلبيض ء 

وضع  تم  شملدينة،  بنفس  شملسجل 

قوشنين شركة ذشت مسؤولية محدودة 

ذشت مدير مفرد له  شملميزشت شلت لية :

شلشرك ء : شآلنسة مريم عتيو4.

 - ش.م.م.   AMS PRINT  : شالسم 

ذ.م.م.

شلهدف : تستهدف شلشركة :

أشغ   شلطب عة وشملوشصلة.

0و  شلزنقة   ،7  : شالجتم عي  شملقر 

ك ليفورني ،  شلقدس  منضرون  ش رع 

شلدشر شلبيض ء.

من ت ريخ  سنة شبتدشء   99  : شملدة 

تأسيسه  شلنه ئي.

ف تح  من  تبتدئ   : شمل لية  شلسنة 

ين ير وتنتهي في 1و ديسمبر.

شلرأسم   : 100.000 درهم مجزأة 

درهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

بأكمله   مسددة  شلوشحدة،  للحصة 

وممنوحة لآلنسة مريم عتيو4.

مريم  شآلنسة  تعيين  تم   : شإلدشرة 

للشركة  تأسيسية  كمديرة  عتيو4 

له   وخولت  محدودة،  غير  ملدة 

ب سم  للتصرف  شلوشسعة  شلسلط ت 
بدون  شلح الت  جميع  في  شلشركة 

وشجب إثب ت سلط ت خ صة.

شألرب ح  تحديد  بعد   : شألرب ح 

لتكوين   5% تقتطع  شلص فية 

م عدش  شلب قي  شلق نوني،  شالحتي طي 

عليهم  يوزع  للشرك ء  مغ ير  قرشر 

حسب نصيب كل منهم في شلرأسم  .

تم شإليدشع شلق نوني بكت بة ضبط 

شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية  شملحكمة 

رقم  تحت   (0(( م رس   (9 بت ريخ 

رقم  شلتج ر4  وشلسجل   819(59

5وو8و5.
بي ن مختصر

319 P
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الشركة املغربية لتوزيع الكتاب 
- صوماديل - ش.م.م.

وف ة مسيرين - تغييرشت ق نونية
شلع د4  شلع م  شلجمع  خال  

بت ريخ شملنعقد  شستثن ئي    شملنعقد 

شملغربية  للشركة   ،(0(( فبرشير   (

لتوزيع شلكت ب - صوم ديل - ش.م.م. 
شلك ئن  درهم،   1.000.000 رأسم له  

مقره  شالجتم عي ب لدشر شلبيض ء 9و، 

لوحظ  شألحب س،  حي  شمبيري    ممر 

م يلي :

وف ة شملسير شلكت ني عبد شلحفيظ 

بت ريخ 1و ديسمبر 016).

شلحس ني  شلق در4  شملسير  وف ة 

سيد4 محمد بت ريخ 17 يوليو 0)0).

ك نت  شلتي  شلحصص  توزيع 

بحوزتهم على شلورثة.

شلحس ني  شلق در4  شلس دة  تعيين 

كمديرين  يحيى  وشلكت ني  هش م 

تأسيسيين ملدة غير محدودة.

تعيين شلسيد شلكت ني رشيد كمدير 

إدشر4 ملدة غير محدودة.

تم شإليدشع شلق نوني بكت بة ضبط 

شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية  شملحكمة 

رقم  تحت   (0(( أبريل   11 بت ريخ 

و)07)8.
بي ن مختصر
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ASATAS 2022
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رأسم له  : 10.000 درهم

مقره  شالجتم عي : 160، عم رة )7 

إق مة ري ض شألودشية و تم رة

شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 

 (0(( م رس   15 بت ريخ  شالستثن ئي 

قد تم تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شلوحيدة.

.ASATAS (0(( : شلتسمية

تسيير شملق هي   : شلهدف شالجتم عي 

وق ع ت شلش 4.
درهم   10.000  : رأسم   شلشركة 

مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

درهم للحصة شلوشحدة.

من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 

شلتأسيس شلنه ئي أ4 من ت ريخ وضع 

شلسجل شلتج ر4.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر من كل سنة م عدش شلسنة 

شألولى تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل.

إق مة   7( عمرشة   ،160  : شملقر 

ري ض شألودشية و تم رة.

عبد  شلح جي  شلسيد   : شملسير 

شلجليل.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلضبط 

تحت   (0(( أبريل   (0 بتم رة بت ريخ 

رقم 6087و1.

321 P

LEONARD DE VINCI PRIVE

SARL AU

شملقر : 8)، زنقة وجدة، حس ن 

شلرب ط

شلتعريف شلضريبي : 87 )6 ووو

شلسجل شلتج ر4 ب لرب ط رقم : 

79.607

تغيير شلنظ م شألس �سي
شلوحيد  شلشريك  لقرشرشت  وفق  

لشركة   (0(1 ديسمبر  0و  بت ريخ 

LEONARD DE VINCI PRIVE ذشت 

شلرأس م   0.000)18 درهم.

تقرر م يلي :

شلسنة  شختت م  ت ريخ  تغيير 

شملح سبية للشركة من N/01/01 إلى 

N/12/31 أ4 شلسنة شملدنية بدال من  

.N+1/12/30 إلى N/09/01

للنظ م   (( رقم  شمل دة  تغيير 

شألس �سي.

لقد تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 

شلق نوني  شألجل  في  ب لرب ط  شلتج رية 

رقم تحت   (0(( أبريل   1(  يوم 

.D 1(851 و

322 P

 MEROUANE TOUALI

CONSULTING
SARL AU

شملقر : زنقة شوالد مرشح، إق مة دشر 

فطومة، عم رة Q، شقة رقم 5، 

شلرب ط

شلتعريف شلضريبي : 8)75101و

شلرقم شلوحيد لتعريف شملق ولة

00((6(((000006(

شلسجل شلتج ر4 ب لرب ط رقم : 

5)79و1

تغيير شلنظ م شألس �سي
وزي دة  شلشركة  تسمية  تغير 

شملقدرة  شلديون  بمق صة  شمل    رأس 

وشملستحقة.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

 (0(( م رس   7 بت ريخ  شملنعقد 

 MEROUANE TOUALI لشركة 

ذشت   CONSULTING SARL AU

تقرر  درهم   100.000 م    شلرأس 

م يلي :

تغير تسمية شلشركة : سيطلق على 

 SNM CONSULTING شلشركة شسم

 8 رقم  سلبية  )شه دة   SARL AU

 MEROUANE من  بدال   (((8815

 TOUALI CONSULTING SARL

.AU

زي دة رأس شمل   بمقدشر 00.000) 

جديد)  سهم   (000 )إنش ء  درهم 

 500.000 إلى   100.000 ليصبح من 

شلديون  مق صة  طريق  عن  درهم 
شملقدرة وشملستحقة )شلحس ب شلج ر4 

لص لح  درهم)   (00.000 للشريك 

مروشن  شلسيد  شلوحيد  شلشريك 

شلتوشلي.

للنظ م   7 و   ( رقم  شمل دة  تغيير 

شألس �سي.

لقد تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 

شلق نوني  شألجل  في  ب لرب ط  شلتج رية 

رقم  تحت   (0(( أبريل  و1  يوم 

.D1(و80و
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 UNIVERSITE

 INTERNATIONALE DE

RABAT
UIR - SA

شملقر : تكنوبوليس طريق شلرب ط، 

سال، سال شلجديدة

شلسجل شلتج ر4 بسال رقم : 67) 15

تغيير شلنظ م شألس �سي
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

نوفمبر  ف تح  بت ريخ  شملنعقد 

 UNIVERSITE لشركة   (0(1

 INTERNATIONALE DE RABAT

UIR - SA تقرر م يلي :

متصرف    Prévinvest SA تعيين 

شخص معنو4، يمثله شلسيد علي بن 

سودة.

بسجل  شلق نوني  شإليدشع  تم  لقد 

شألجل  في  بسال  شالبتدشئية  شملحكمة 

شلق نوني يوم 1و م رس ))0) تحت 

رقم 7و8.6و.

324 P

AMM ARCHITECTURE
رأس م له  100.000 درهم

مركزه  شالجتم عي : شقة رقم 1، 

عم رة )) زنقة شلسعديين شلرب ط

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي حرر ب لرب ط 

بت ريخ 6 أبريل ))0) تأسست شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ب ملوشصف ت 

شلت لية :

 AMM  : شلتسمية 

.ARCHITECTURE

ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

مسؤولية محدودة.

شلغرض : مهندس معم ر4.

يصل   : شالجتم عية  شلحصص 

 100.000 إلى  شالجتم عي  رأسم له  

درهم مكون من 1000 حصة من فئة 

بشكل  محررة  للوشحدة  درهم   100

ك مل ومحررة ك لت لي :
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 500  : شلسيد لهموز عبد شلعزيز 
حصة.

شلسيد لهموز مرشد : 500 حصة.
شملقر شالجتم عي : رقم 1 عم رة )) 

زنقة شلسعديين شلرب ط.
من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر.
سنة شبتدشء   99  : شملدة شلق نونية 

من شلتسجيل في شلسجل شلتج ر4.
لهموز  شلسيد  تعيين   : شلتسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسير  شلعزيز  عبد 

محدودة.
ب لسجل  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلتج ر4 ب ملحكمة شلتج رية ب لرب ط 
يوم 1) أبريل ))0) تحت رقم 888).

ملخص قصد شلنشر

325 P

STE LABEL SERVICES
SARL AU

و1  بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
أبريل ))0) ب لرب ط قد تم :

حصة شلتي تملكه    1000 تفويت 
 LABEL شلسيدة عزيز حليمة في شركة
شلسيد  إلى   SERVICES SARL AU

بشفر أحمد.
بموجب تفويت حصص شملس همة 
من  حليمة  عزيز  شلسيدة  إعف ء  تم 
 LABEL لشركة  شملسيرة  منصب 
تعيين  وتم   SERVICES SARL AU
شلوحيد  شملسير  أحمد  بشفر  شلسيد 

للشركة.
شإليدشع  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
لدى  شلتج ر4  ب لسجل  شلق نوني 
شملحكمة شلتج رية ب لرب ط تحت رقم 

.(8((
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SOCIETE INOVDECO
SARL AU

 Rue Bouaanane N° 23 Hay AL
AMAL Karia Salé

شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 
شلغير ع د4 بت ريخ 10 ديسمبر 1)0) 

لشركة شنوف ديكو.

إنوف  لشركة  شملسبق  شلحل  تم 
ديكو وتعيين شلسيد شملصطفى سكور 
بمقره  شالجتم عي  للشركة  كمصفي 
زنقة بوعن ن رقم و) حي شألمل شلقرية 

سال.
تم شإليدشع شلق نوني لدى شملحكمة 
أبريل   18 بت ريخ  بسال  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 8)87و.
327 P

STE COEX AGRO
SARL

رقم شلسجل شلتج ر4 و15958
تكوين شركة محدودة شملسؤولية

ب لرب ط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع  تم   (0(( أبريل   6 بت ريخ 
شلقوشنين شألس سية لشركة محدودة 

شملسؤولية ذشت شملميزشت شلت لية :
شلهدف : مق و  شإلدشرشت شلفالحية.

شلتسيير.
0و، شقة رقم  عم رة رقم   : شملقر 
8 ش رع موال4 أحمد شلوكيلي، حس ن 

شلرب ط.
بم   شمل    رأس  حدد   : شمل    رأس 

قدره 100.000 درهم.
غير  ملدة  شلشركة  تدشر   : شلتسيير 

محدودة من طرف  :
مروشن شلحرشتي.

بكت بة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 
رقم  تحت   (0(( أبريل   19 بت ريخ 

7)9و)1.
328 P

BLOK MODULAIRE
SARL AU

في  شلعرفي  شلعقد  تسجيل  ت ريخ 
9) م رس ))0) ب لرب ط وشلتي تحمل 

شلخص ئص شلت لية :
شلنج رة   : شالجتم عي  شلهدف 
شلع مة وشألشغ   شلحديدية، شستيرشد 

وتصدير.
رأسم   شلشركة : 100.000 درهم 
نقدش، وهي تمثل 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة شلوشحدة.

ملكية حصص شملش ركة هي :

 1000  : شلس دني  شملهد4  شلسيد 

حصة أ4 100.000 درهم.

من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 

شلتأسيس شلنه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر من كل سنة م عدش شلسنة 

شألولى تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل.

أسالمة  شوالد   : شالجتم عي  شملقر 

شلشرقية عين عتيق تم رة.

شلسيد شملهد4 شلس دني   : شلتسيير 

لفترة غير محددة.
 : شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  رقم 

6085و1.

329 P

FM DESIGN
SARL

شركة محدودة شملسؤولية
رأسم له  : 100.000 درهم

مقره  شالجتم عي : تجزئة رقم )6 

سكتور ) منطقة 50 هـ تم رة

تأسيس
بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

قوشنين  وضع  تم   (0(( ين ير   1(

شلشركة ذشت شملميزشت شلت لية :

.FM DESIGN SARL : شلتسمية

شلشكل شلق نوني : شركة محدودة 

شملسؤولية.

شلغرض شالجتم عي بإيج ز : تصنيع 

وبيع شألث ث.

شالستيرشد وشلتصدير.

شلعملي ت  جميع  ع مة  بصفة 

شلخدم ت شلصن عية شلتج رية شمل لية 

بطريقة  شملرتبطة  شلعق رية  شملنقولة 

ب لهدف  مب شرة  غير  أو  مب شرة 

شالجتم عي وبجميع شألهدشف شملش بهة.

شملدة : حددت في 99 سنة.

 ،6( تجزئة رقم   : شملقر شالجتم عي 

سكتور ) منطقة 50 ه تم رة.

شلرأسم   : حدد في مبلغ 100.000 

درهم مقسمة إلى 1000 حصة قيمة 

كل وشحدة 100 درهم موزعة ك لت لي :

فيصل محبوب : 500 حصة.

مه  عز4 : 500 حصة.

تسير شلشركة من طرف   : شإلدشرة 

شلسيد فيصل محبوب وشلسيدة مه  

عز4.

تم لدى كت بة   : شإليدشع شلق نوني 

تم رة  شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلضبط 

رقم  تحت   (0(( م رس   (5 بت ريخ 

5859و1.

330 P

بنوري ماد أمبيالنس
شركة ذشت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسم له  : 10.000 درهم

شملقر شالجتم عي : و زنقة آيت أورير 

شلدشر شلبيض ء

شلسجل شلتج ر4 رقم 0759)5

بت ريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 
شلق نون  إنش ء  تم   (0(( أبريل   8

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

ذشت  وحيد  بشريك  محدودة 

شلخص ئص شلت لية : 

شلتسمية : بنور4 م د أمبيالنس.

مسؤولية  ذشت  شركة   : شلشكل 

محدودة بشريك وحيد.

شلشركة  غرض  يكمن   : شلغرض 

فيم  يلي : 

سي رة  في  طبية  سي رة  قي دة 

إسع ف.

مختلفة  جه ت  بين  شملر�سى  نقل 

وشألجهزة  شملريض  ح لة  ومرشقبة 

نط ق  في  شلنقل  أثن ء  شلطبية 

شالختص ص.

سي ق  في  شملر�سى  مع  شلتع مل 

شلرشحة وشلسالمة.

عملي ت  جميع  ع م  وبشكل 

شلخدم ت شلتج رية شملنقولة وشلعق رية 

مب شرة بصورة  شملرتبطة   وشمل لية 

شملذكورة  ب ألغرشض  مب شرة  غير  أو 

تطوير  تسهل  قد  شلتي  أو  أعاله 

شلشركة من أجل تحقيق شلغرض من 

تأسيسه .

شملدة : 99 سنة.
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شملقر شالجتم عي : و زنقة آيت أورير 

شلدشر شلبيض ء.

يتحدد   : شالجتم عي  شلرأسم   
درهم   10.000 في  شلشركة  رأسم   

بقيمة  حصة   1000 إلى  مقسمة 

بك مله   للوشحدة محررة  درهم   100

وممنوحة   100 إلى   1 من  ومرقمة 

شلسيد  شلوحيد  للشريك  بك مله  

محمد شحص ين.

شلشركة  تسيير  يتولى   : شلتسيير 

مسير.

قد  للشركة  شألس �سي  وشلنظ م 

عين كمسير : شلسيد محمد أحص ين 

و)  من جنسية مغربية مزدشد بت ريخ 

أكتوبر 1980 ق طن ب لجديدة شلرقم 
للبط قة  شلح مل  تونس  زنقة   (6

.MC1(68(( شلوطنية رقم

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ب لدشر  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

شلبيض ء بت ريخ 0) أبريل ))0) تحت 
رقم 1907)8.

شلتج ر4  شلسجل  في  شلتقييد  تم   

شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية  ب ملحكمة 

رقم  تحت   (0(( أبريل   (0 بت ريخ 

.5(0759
بموجز وإش رة

شملسير

331 P

BRAHIM HAJJA
شركة محدودة شملسؤولية
رأسم له  100.000 درهم

شملقر شالجتم عي :   100 ش رع مولي 

عبد شلعزيز، إق مة ندى 8، مكتب 
رقم و، شلقنيطرة. 

 طبق  ملدشوالت شملس همين شملجتمعين

بت ريخ شلع د4  شلغير  شلع م   ب لجمع 

) فبرشير))0) قد تقرر م  يلي : 

شلحصص  تفويت  على  شملص دقة 

 شلذ4 أنجز بعقد عرفي بت ريخ )0 فبرشير

 .(0((

100.00 درهم  500 حصة بقيمة 

شبرشهيم  شلسيد  ملكية  من  للوشحدة 

بنعكيدة لف ئدة شلسيد إلي س فهر. 

من شلق نون  )شلحصص)   6 شلبند 

شألس �سي، قد تغيرش ب ملن سبة و أصبح 

شلتقسيم ك ألتي : 

- شبرشهيم بنعكيدة 50.000 درهم 

أ4 500 حصة.

أ4  درهم   50.000 فهر  إلي س   -

500 حصة.

أ4  درهم   100.000  : شملجموع 

1000 حصة.

تعيين كمسير ث ني شلسيد إلي س 

شلرشمي  بئر   1(5 برقم  شلق طن  فهر 

شلشرقية شلقنيطرة.

للشركة  شلق نوني  شلشكل  تعديل 

شملسؤولية ذشت  من شركة محدودة 

محدودة  شركة  شلى  وحيد  شريك 

شملسؤولية .

بكت بة  شلق نوني  شلوضع  تم 

شالبتدشئية  شملحكمة  لدى  شلضبط 

 (0(( فبرشير   17 بت ريخ  ب لقنيطرة 

تحت رقم )5)90.
قصد شلنشر

332 P

 B2B MANAGEMENT شركة

MAROC
)ش.م.م) ش و 

58، شقة Aو زنقة وشد سبو أكدش  

شلرب ط.

تأسيس شركة محدودة شملسؤولية 

ذشت شلشريك شلوحيد . 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ ب لرب ط 

تأسيس  تم   (0(( يوليو   7 بت ريخ 

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد خص ئصه  ك لت لي  : 

 B(B  : شلشركة  تسمية 

شركة   MANAGEMENT MAROC

ذشت مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد.

شلهدف شالجتم عي  : 

تنظيف وصي نة شملب ني شلع مة   •

وشلخ صة.

Aو  شقة   ،58  : شالجتم عي  شملقر 
زنقة وشد سبو أكدش  شلرب ط.

شملدة : 99 سنة. 

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر من كل سنة م  عدش شلسنة 

شألولى تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل إلى 

1و ديسمبر))0).
رأسم   شلشركة : رأسم   شلشركة 

درهم)   100.000( درهم  ألف  مئة 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

محررة  شلوشحدة  للحصة   (100DH(

شلوحيد  شلشريك  طرف  من  كله  

شلسيد ق سم شكر4.

من  مسيرة  شلشركة   : شلتسيير 

طرف شلسيد ق سم شكر4 ملدة غير 

محدودة.

شلخ لص  شلربح  من   5% تقتطع 

لتكوين شالحتي ط شلق نوني م دشم هذش 

شألخير شقل من عشر شلرأسم   يقسم 

شلب قي على شلحصص بعد إزشلة شلقيم 

شملنقولة من جديد أو شملخصصة أل4 

شحتي طي على حسب قرشر شلشرك ء.

تم تسجيل شلشركة لدى شملحكمة 

أبريل  و1  بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 
شلتج ر4  شلسجل  رقم  تحت   (0((

1و)159. 
بمث بة مقتطف و بي ن

333 P

ALEXYA MED شركة
) ش.م.م) ش و 

5)، ش رع فرنس  شقة 8 أكدش  

شلرب ط.

تأسيس شركة محدودة شملسؤولية 

ذشت شلشريك شلوحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ ب لرب ط 

تأسيس  تم   (0(( يوليو   07 بت ريخ 

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد خص ئصه  ك لت لي  : 

ALEXYA MED  : تسمية شلشركة 

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد.

شلهدف شالجتم عي  : شلحرشسة.

شملقر شالجتم عي : 5)، ش رع فرنس  

شقة 8 أكدش  شلرب ط.

شملدة : 99 سنة .

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر من كل سنة م  عدش شلسنة 

شألولى تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل إلى 

1و ديسمبر))0).
رأسم   شلشركة : رأسم   شلشركة 

درهم)   100.000( درهم  ألف  مئة 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

محررة  شلوشحدة  للحصة   (100DH(

شلوحيد  شلشريك  طرف  من  كله  

شلسيد ق سم شكر4.

من  مسيرة  شلشركة   : شلتسيير 

طرف شلسيد ق سم شكر4 ملدة غير 

محدودة.

شلخ لص  شلربح  من   5% تقتطع 

لتكوين شالحتي ط شلق نوني م دشم هذش 

شألخير شقل من عشر شلرأسم   يقسم 

شلب قي على شلحصص بعد إزشلة شلقيم 

شملنقولة من جديد أو شملخصصة أل4 

شحتي طي على حسب قرشر شلشرك ء.

 تم تسجيل شلشركة لدى شملحكمة

أبريل و1  بت ريخ  ب لرب ط   شلتج رية 
شلتج ر4  شلسجل  رقم  تحت   (0((

.159((1
بمث بة مقتطف و بي ن

334 P

 ALTO ENGINEERING شركة

MAROC
) ش.م.م) ش و 

8)، ش رع ف   ولد عمير أكدش  

شلرب ط.

تأسيس شركة محدودة شملسؤولية 

ذشت شلشريك شلوحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ ب لرب ط 

تأسيس  تم   (0(( أبريل   7 بت ريخ 

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد خص ئصه  ك لت لي  : 

 ALTO  : شلشركة  تسمية 

شركة   ENGINEERING MAROC

ذشت مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد.

شلهدف شالجتم عي  : شلحرشسة.

ش رع ف     ،(8  : شملقر شالجتم عي 

ولد عمير أكدش  شلرب ط.
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شملدة : 99 سنة 

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر من كل سنة م  عدش شلسنة 

شألولى تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل إلى 

1و ديسمبر))0).
رأسم     : شلشركة  رأسم   

 100.000( درهم  ألف  مئة  شلشركة 

1000 حصة من  مقسمة إلى  درهم) 

للحصة شلوشحدة   (100.00DH( فئة 

شلشريك  طرف  من  كله   محررة 

شلوحيد شلسيد ق سم شكر4.

من  مسيرة  شلشركة   : شلتسيير 

طرف شلسيد ق سم شكر4 ملدة غير 

محدودة.

شلخ لص  شلربح  من   5% تقتطع 

لتكوين شالحتي ط شلق نوني م دشم هذش 

شألخير شقل من عشر شلرأسم   يقسم 

شلب قي على شلحصص بعد إزشلة شلقيم 

شملنقولة من جديد أو شملخصصة أل4 

شحتي طي على حسب قرشر شلشرك ء.

تم تسجيل شلشركة لدى شملحكمة 

أبريل   1( بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 
شلتج ر4  شلسجل  رقم  تحت   (0((

.159(81
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BEAU BRICOLAGE
SARL AU

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

بت ريخ شلشركة  طرف  من   شملنعقد 

و1 أكتوبر 1)0) تقرر م  يلي : 

تفويت %50 من حصص شلشركة 

إكرشم  بنجليل  شلسيدة  طرف  من 

لف ئدة شلسيد ي سين بوحس نة وذلك 

بقيمة 100 درهم للحصة.

تم تعيين شلسيد ي سين بوحس نة 

كمسير ث ني للشركة.

شألس �سي  شلق نون  تحيين  تم 

للشركة.

ب لقسم  شلق نوني  شإليدشع  تم 

بتم رة  شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلتج ر4 

ين ير   (7 بت ريخ  10و7  رقم  تحت 

.(0((

336 P

STE WORD WIDE TOURS
SARL

ب لرب ط  حرر  عرفي  عقد  حسب 
بت ريخ )1 أبريل ))0) تمت شملص دقة 
على شلق نون شألس �سي للشرك ت ذشت 

شلخص ئص شلت لية : 
 WORD  : شالجتم عية  شلتسمية 

.WIDE TOURS
ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

مسؤولية محدودة.
شلهدف شالجتم عي : كرشء شلسي رشت 

بدون س ئق.
شملقر شالجتم عي : عم رة 78 شقة 1 

زنقة ت دلة م بيال شلرب ط.
درهم   100.000  : شمل    رأس 
شجتم عية  حصة   1000 إلى  موزعة 
100 درهم محررة نقدش وهي  من فئة 

موزعة ك آلتي : 
شلسيد شمين شلطهرشو4 500 حصة.

شلسيد سليم لبريكي 500 حصة.
شملدة : 99 سنة بعد شلتأسيس.

شمين  شلسيد  تعيين   : شلتسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسير  شلطهرشو4 

محدودة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلتج رية ب لرب ط تحت رقم شلسجل 

شلتج ر4 9)1595.
337 P

STE ENERGY GEO SOURCES
SARL

شركة  لشرك ء  شلع م  شلجمع  قرر 
ب لرب ط  شملحرر  سورس  جيو  شنرجي 
ذشت  شركة   (0(( ين ير   19 بت ريخ 
مسؤولية محدودة رأسم له  10.000 
حي   6 شمل   7( رقم  وعنوشنه   درهم 
شلفتح ح 4 م شلرب ط شتخ ذ شلقرشرشت 

شلت لية ب لترش�سي وشالجم ع.
شلسيدة  من  شلحصص  تفويت 
محجوبة وردوز إلى شلسيد حدو جبور 

بنسبة 100 في شمل ئة.
تغيير شلشكل شلق نوني للشركة من 
إلى  محدودة  مسؤولية  ذشت  شركة 
من  محدودة  مسؤولية  ذشت  شركة 

شريك وحيد.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
فبرشير   18 بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم 9)و))1.
338 P

 STE WHITE LINE
EXPERIENCES

SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

مقره  شالجتم عي : زشوية ش رع بن 
سين  وزنقة 16 نونبر عم رة 79 إق مة 
شملنظر شلجميل رقم ) شلط بق شلث ني 

أكدش  شلرب ط
تأسيس شركة

بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 8) فبرشير ))0) ب لرب ط تم تأسيس 

شركة تحمل شلخص ئص شلت لية : 
 STE WHITE LINE  : شلتسمية 

EXPERIENCES ش.م.م.
مشغل مركز   : شلهدف شالجتم عي 
شله تف  عبر  شلتسويق  شالتص  ، 

وشلخدم ت شله تفية.
درهم   100.000  : شمل    رأس 
حصة شجتم عية   1000 مقسمة إلى 
موزعة  للحصة  درهم   100 بقيمة 

ك لت لي : 
50) حصة شجتم عية بقيمة 100 
رشيد  شلسيد  بحوزة  للحصة  درهم 

بوزفور.
50) حصة شجتم عية بقيمة 100 
درهم للحصة بحوزة شلسيد ششرف 

شلشرشد4.
50) حصة شجتم عية بقيمة 100 
درهم للحصة بحوزة شلسيد شملهد4 

ض كة.
50) حصة شجتم عية بقيمة 100 
درهم للحصة بحوزة شلسيد رضوشن 

شللويز4.
شملدة : 99 سنة شبتدشء من ت ريخ 

شلتقيد ب لسجل شلتج ر4.
بن  : زشوية ش رع  شملقر شالجتم عي 
سين  وزنقة 16 نونبر عم رة 79 إق مة 
شملنظر شلجميل رقم ) شلط بق شلث ني 

أكدش  شلرب ط.

رشيد  شلسيد  تعيين   : شلتسيير 
بوزفور مسير ملدة غير محدودة.

شلضبط  بكت بة  شإليدشع  تم  لقد 
ب ملحكمة شلتج رية ب لرب ط تحت رقم 

)89و)1 بت ريخ 18 أبريل ))0).
 : شلتج ر4  ب لسجل  شلتقيد  رقم 

وو1595.
339 P

 MAINTENANCE EARO
MAROC

شركة مس همة 
رأسم له  : 00.000و درهم

شملقر شالجتم عي : ش رع مو�سى شبن 
نصير شلط بق 6 شقة 11 شلدشر 

شلبيض ء
شلسجل شلتج ر4 8175))

بن ء على محضر شلجمع شلع م شلغير 
شلع د4 شملنعقد بت ريخ ) فبرشير ))0) 

تقرر م  يلي : 
من  للشركة  شلرئي�سي  شملقر  نقر 
ش رع مو�سى شبن نصير شلط بق 6 شقة 
11 شلدشر شلبيض ء إلى شلعنوشن شلت لي : 
9) ش رع شحمد برك ت شلط بق شلسفلي 

شلرقم و شملع ريف شلدشر شلبيض ء.
شلتعديل شملق بل للنظ م شألس �سي.

شإلجرشءشت  إلتم م  شلصالحي ت 
شلق نونية.

كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 
ب لدشر  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 
شلبيض ء بت ريخ 19 أبريل ))0) تحت 

رقم 8)17)8.
340 P

KCTC SARL
مكتب إستش رشت ودرشس ت

ش رع شلحوز، رقم ) شلط ئرشت، شلرب ط
شلث بت 0).0808.55.55

شملحمو  8.58.58).0666 

ATTARIK PRESS
SARL AU
تأسيس

بت ريخ عرفي  عقد  بموجب    
، تم تشكيل شركة   (0(( )1 م رس 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت شريك 

وحيد ب لخص ئص شلت لية : 
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 ATTARIK PRESS : شسم شلشركة 

.SARL AU

ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

مسؤولية محدودة ذشت شريك وحيد.

 ( ش رع شألبط   شقة   15  : شملقر 

أݣدش  شلرب ط.

 شلغرض شإلجتم عي : تجعل شلشركة

شملغرب في  سوشء  شالجتم عي   غرضه  

أو في شلخ رج ، إم  لحس به  أو ني بة عن 

شلغير : 

شلنشر  في عمل  شركة تم رس   -  

وبشكل ع م شلصح فة.

 - نشر شلجرشئد أو شملجالت أو شلنشر 

دور4 بشكل  شإلنترنت  على   شلرقمي 

 أو متكرر.

www.( شلصح فة على شإلنترنت - 

.(attarik.net

 - شلتغطية شإلعالمية لجميع أنوشع 

شلتض هرشت. 

متوسطة  إنت ج أفالم قصيرة،   -  

في  مق بالت  و  كبسوالت  طويلة،  و 

شلش رع.

شملق بالت  إنت ج  و  تنظيم   -   

 و شملوشئد شملستديرة وشلندوشت شلسمعية 

أو شلسمعية شلبصرية.

 - إنش ء شستديوه ت تصوير.

- مم رسة جميع شألنشطة شملتعلقة 

ب لدع ية و شلتسويق

 - نشر شإلعالن ت

وتقني ت  أس ليب  شستخدشم   -

 شلطب عة شلرقمية، وشلطب عة ب لحروف،

وشألوفست، وشلطب عة شلغ ئرة وجميع 

جودة  تعزز  شلتي  شلتقني ت  أنوشع 

شلطب عة بشكل أفضل.
رأس شمل   : 100.000 درهم مقسم 

بقيمة  شجتم عية  حصة   1.000 إلى 

ملكية  في  كله   للحصة.  درهم   100

شلطليعة  حزب   : شلوحيد  شملس هم 

شلديمقرشطي شالشترشكي. 

عبد  شملهت ني   : شلق نوني  شملمثل 

شلوشحد لفترة غير محدودة.

مدة شلشركة : 99 سنة.

شلسنة شالجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 1و ديسمبر.

وقد تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 
أبريل   18 بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم 5)1595.
341 P

KCTC SARL

مكتب إستش رشت ودرشس ت
ش رع شلحوز، رقم ) شلط ئرشت، شلرب ط

شملحمو  8.58.58).06.66

ROOTS ACADEMY PRIVATE
SARL

شركة ذشت مسؤولية محدودة.
رأس م له  : 100.000 درهم

مقر شلشركة : 1و1 ش رع عال  شبن 
عبد هللا شلط بق ) رقم 7 حس ن 

شلرب ط
RC RABAT  : 157141

شعالن عن تغيير
شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 
م رس   7 بت ريخ  شملنعقد  شالستثن ئي 
شملقر  تحويل  قررشلشرك ء   ،(0((
ش رع   15 من  للشركة  شالجتم عي 
شالبط   شقة رقم ) شكدش  شلرب ط شلى 
1و1 ش رع عال  شبن عبد هللا شلط بق 
وتعديل  شلرب ط  حس ن   7 رقم   (

شلتوقيع شالجتم عي.
وقد تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 
 (0(( أبريل   6 شلتج رية ب لرب ط يوم 

تحت رقم و60و)1.
342 P

KCTC SARL

مكتب إستش رشت ودرشس ت
ش رع شلحوز، رقم ) شلط ئرشت، شلرب ط

شملحمو  8.58.58).06.66

PARA DH
SARL

شركة ذشت مسؤولية محدودة.
رأس م له  : 100.000 درهم

مقر شلشركة : 15 ش رع ط رق بن زي د 
تجزئة ري ض شلحمد تم رة
RC TEMARA  : 127165

فسخ مبكر للشركة
شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 
م رس   (1 شالستثن ئي شملنعقد بت ريخ 
شملبكر شلفسخ  قررشلشرك ء   ،(0((

شلدريسية  شلسيدة  وتعيين  للشركة   

شلتعريف  لبط قة  شلح ملة  سحلي، 

كمصفية   A(677)و رقم  شلوطنية 

للشركة وتحديد مقر شلتصفية بمحل 

إق مة شملسيرة.

وقد تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 

شالبتدشئية بتم رة يوم 18 أبريل ))0) 

.79(8D تحت رقم

343 P

 STE JUXTA
SARL

شركة ذشت مسؤولية محدودة

ت سيس شركة
تم تأسيس شركة تحمل شلصف ت 

 (1 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلت لية 

فبرشير ))0). 

 JUXTA SARL    : شللقب شالجتم عي

 

ذشت  شركة   : شلق نونية  شلصفة 

شملسؤولي ت شملحدودة.

شلهدف شالجتم عي  : غرض شلشركة 

سوشء في شملغرب أو في شلخ رج :

)مبرمج،  شملعلوم ت  تكنولوجي  
شلحلو   تك مل  مصمم).  محلل، 

شألنظمة  وتركيب  شلتكنولوجية 

شملعلوم تية في شلصن عة.

وشلبرشمج  شألنظمة  وتصنيع  تطوير 

قد  شلتي  شملنتج ت  وجميع  وشملعدشت 

مب شر  غير  أو  مب شر  بشكل  تتعلق 

ب ألشي ء شملذكورة أعاله
تم تحديد رأس شمل     : رأس شمل   

بمبلغ 100.000.00  درهم )مئة ألف 

1000 سهم بقيمة  درهم) مقسم إلى 

100 درهم )م ئة درهم)، مقسمة على 

شلنحو شلت لي :

 60.000 ي سين  شلعط ر  شلسيد 

درهم مقسمة شلى 600 حصة من فئة 

100 درهم.

 (0.000 ملي ء   شلبهجة  شلسيدة 

درهم مقسمة شلى 00) حصة من فئة 

100 درهم.

من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 

شلتأسيس شلنه ئي.

: من ف تح ين ير إلى  شلسنة شمل لية  
1و دجنبر من كل سنة م  عدش شلسنة 

شألولى تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل.
شملقر شالجتم عي   : 5) زنقة 1 ط بق 
و طريق شلخير شلبرنو�سي  ) شقة رقم 

شلدشر شلبيض ء .
شلتسيير  : لسيد شلعط ر ي سين.

شملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
شلتج رية ب لدشر شلبيض ء

شلتج ر4  ب لسجل  شلتسجيل  رقم 
و016)5.

344 P

 STE SMART DATA
ENGINEERING
 STE SMARDEN

SARL
 بيع شلحصص

وتحويل شملقر شالجتم عي للشركة 
مقره  شالجتم عي : 65) ش رع 

شلزرقطوني إق مة شلشم�سي شلط بق 9 
رقم )9 شلدشر شلبيض ء

شلسجل شلتج ر4 رقم :  11)99) 
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
ب لدشر   ،(0(( ين ير   (0 في  شملؤرخ 

شلبيض ء تقرر م  يلي :
بيع شلحصص :

شلتي  للحصص  شلكلي  تفويت  
يمتلكه  شلسيد   محمد جوشد سكور4  
شلشركة،  ب لرأسم    حصة  0وو 
بحكم  شلع دية  شلضم ن ت  بموجب 
شلوشقع و شلق نون، للسيد يونس هرشس  
لفلج  للسيد سعيد  و  حصة)   165( 
)165حصة) وحصص شلشركة كت لي: 
شلسيد سعيد لفلج:   500حصةب 

50.000  درهم
500حصة   : شلسيد يونس هرشس 

ب  50.000 درهم.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة: 

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شلح لي  شالجتم عي  شملقر  تحويل  تم 
للشركة من » 65) ش رع شلزر قطوني 
 9( رقم   9 شلط بق  شلشم�سي  إق مة 
50 شلطريق  شلدشر شلبيض ء » إلى’’ رقم 
رقم   (000 رقم  إق مة  زي ن  أوالد 
 LA لجيرند    ( شلط بق  شلسلم ب   5

GIRANDE شلدشر شلبيض ء.  
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بمحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
بت ريخ شلبيض ء  ب لدشر   شلتج رية 
رقم  تحت    ،(0(( أبريل   1(  

.)وو1)8 .
345 P

 STE  MEDITERRANEAN
 DEVELOPEMENT
  CONSULTING

SARL
مقره  شالجتم عي: قط ع 9 مجمع 

مح ج ري ض مبنى 9 شلط بق شلث لث 
شقة 8 حي شلري ض - شلرب ط

شلسجل شلتج ر4 رقم : و686)1 
شستق لة شملسيرة وتعيين مسيرة 

جديدة للشركة
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
  ،(0(( فبرشير   15 للشركة شملؤرخ في 

قرر م  يلي:
تم تعيين مسيرة جديدة للشركة 
شلح ملة  شملوتشو  نج ة  شلسيدة 
 AB(7(188 رقم  شلوطنية  للبط قة 
لقبو  شستق لة  تبع   كمسيرة وحيد 
شلح ملة  وفيق  ع ئشة  شملسيرة 

A5(5(للبط قة شلوطنية رقم 0و
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0)،  تحت رقم 0و7و)1.
346 P

COMO TRA CO

شئتم نية معتمدة من طرف وزشرة شمل لية
مقره  : ممر جبل أنكور إق مة 11 رقم ) سال 

شلجديدة-سال

شله تف : )).06.88.95.01

 STE ATELIER TRAVAUX DE
BETON

SARL
رأسم له  : 100.000 درهم

تأسيس شركة
وبموجب   ،(0(( أبريل   7 بت ريخ   
ذشت  شركة  تأسست  عرفي  عقد 
 STE شملسؤولية شملحدودة تحت شسم 
 ATELIER TRAVAUX DE BETON

وشلتي تحمل شلخص ئص شلت لية :

شلهدف شإلجتم عي :

وشستيرشد  شلبن ء  موشد  وإنت ج  بيع 

وتصدير.

 ( رقم  شقة   : شإلجتم عي  شملقر 

شلط بق شألو  إق مة ق در  مرس شلخير 

تم رة.
رأسم     : شلشركة  م    رأس 

درهم   100000 في  حدد  شلشركة 

إجتم عية  1000حصة  إلى  مقسم 

كله  محررة.

من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 

شلتأسيس شلنه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر من كل سنة م  عدش شلسنة 

شألولى تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل.

بمكتب  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

شإلبتدشئية  شملحكمة  لدى  شلضبط 

بت ريخ  0789 رقم  تحت   بتم رة 

 )1 أبريل ))0).

 STE ATELIER شلشركة  سجلت 

ب لسجل   TRAVAUX DE BETON

1و60و1  شلتج ر4 بتم رة تحت رقم 

بت ريخ )1 أبريل ))0).

347 P

AIKA CONSTRUCTION
في  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس شركة  تم   (0(( م رس  0و 

ش.م.م  محدودة  مسؤولية  ذشت 

ب لخص ئص شلت لية :

 AIKA  : شلتج ر4  شإلسم 

.CONSTRUCTION

شلهدف شإلجتم عي :

مق و  بن ء.
درهم   100.000.00  : شمل    رأس 

درهم   100 1000حصة،  إلى  مقسم 

للحصة شلوشحدة مقسمة ك آلتي :

 1000  : كرمي  مصطفى  شلسيد 

حصة.

شملقر شإلجتم عي : شلرب ط عم رة 0و 

شلوكيلي  ش رع موال4 شحمد   8 شقة 

حس ن.

شلتسيير : شلسيد شملصطفى كرمي.

شملدة : مدة شلشركة 99 سنة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية ب لرب ط تحت رقم وو1596.
بمث بة مقتطف وبي ن

348 P

  SERVIDOR MAROC
 SARL AU

شستثن ئي  ع م  جمع  بمقت�سى 

قرر   (0(( أبريل   (0 حرر في شلرب ط 

 SERVIDOR شلشريك  شلوحيد لشركة

شلشريك  ذشت  ش.م.م   MAROC

شلوحيد م  يلي :  

طرف  من  حصة   1000 تفويت 

شلسيد  جه د وشكريم إلى شلسيد جال  

رشفعي.

شستق لة شلسيد  جه د وشكريم من 

منصبه كمسير للشركة.

تعيين شلسيد  جال  رشفعي كمسير 

وحيد للشركة .

من  و1     .  7   .6 شملوشد  تعديل 

شلق نون شألس �سي للشركة

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

أبريل   (1 بت ريخ   1((008 تحت   

.(0((

349 P

 GROGTRAV LEADER
 SARL AU

شستثن ئي  ع م  جمع  بمقت�سى 

 (0(( أبريل   (0 شلرب ط  في  حرر 

للشركة  شلوحيد  شلشريك   قرر 

GROGTRAV LEADERش.م.م ذشت 

شلشريك شلوحيد م  يلي :  

طرف  من  حصة   1000 تفويت 

شلسيد  جه د وشكريم  إلى شلسيد أيمن 

مرشد.

شستق لة شلسيد  جه د وشكريم من 

منصبه كمسير للشركة.

تعيين شلسيد  أيمن مرشد كمسير 

وحيد للشركة .

من  و1     .  7   .6 شملوشد  تعديل 

شلق نون شألس �سي للشركة.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

أبريل   (1 بت ريخ   1((006 تحت 

.(0((

350 P

 KONST MOUSSA
SARL.AU

شستثن ئي  ع م  جمع  بمقت�سى 

حرر في شلرب ط   19 أبريل ))0) قرر 

 KONST للشركة   شلوحيد  شلشريك 

MOUSSA  SARL AU  م  يلي :

من  شالجتم عي:  شملقر  تحويل 

شلشقة ب لط بق شألو  شلوشقع ب رقم 

شملحيط  ن بولي  زنقة   9( شلعم رة   5

شلرب ط شلى إق مة جن ن شنوش  عم رة 6 

شقة 5 شلوف ق تم رة.

شلق نون  من    ( شمل دة  تعديل 

شألس �سي للشركة.

بكت بة  شلق نون  شإليدشع  تم 

شلرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

أبريل   (1 بت ريخ  تحت رقم005))1 

. (0((

351 P

 ZAAITIMANSOUR ZOYJM
  SARL

في  حرر  شستثن ئي  قرشر  بمقت�سى 

1)0) قرر  أبريل   19 بت ريخ   شلرب ط  

 ZAAITIMANSOURشركة شرك ء 

ذشت   ش.م.م    (ZOYJM(  SARL 

م  يلي : 

للشركة  مسبقة  تصفية 

.   (ZAAITIMANSOUR (ZOYJM

 : شلسيد  للشركة  شملصفي  تعيين 

في   شلتصفية  وكدش مك ن   , وليد زيتي 

زنقة موال4   8 رقم  شقة  0و  عم رة 

شحمد شلوكيلي حس ن شلرب ط  .

تم شإليدشع شلق نون بكت بة شلضبط 

تحت  ب لرب ط    شلتج رية  ب ملحكمة 

رقم 007))1 في 1) أبريل ))0).                                                          

352 P
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BREST IMMO
SARL AU

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة بشريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

أبريل   1( بت ريخ  ب لدشرشلبيض ء 

شألس �سي  شلق نون  تحرير  تم   ،(0((

شملحدوة  شملسؤولية  ذشت  لشركة 

بشريك وحيد مميزشته  ك لت لي :

.BREST IMMO : شلتسمية

ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

شملسؤولية شملحدودة بشريك وحيد.

شلهدف : تهدف شلشركة في كل من 

شملغرب وشلخ رج إلى م  يلي :

منعش عق ر4.

من  شألرش�سي  جميع  وبيع  شرشء 

أجل بن ء جميع شلوحدشت شلسكنية، 

وشلقي م بجميع عملي ت شلتقسيم.

درشسة وإنج ز جميع أعم   شملب ني 

وشملنشآت وأعم   شلهندسة شملدنية.

وجميع  شملختلفة  شألعم    مق و  

أعم   شلبن ء.

10 زنقة شلحرية   : شملقر شإلجتم عي 

شلط بق و شلشقة رقم 5 شلدشرشلبيض ء.

من ت ريخ  سنة شبتدشء   99  : شملدة 

تأسيسه  شلنه ئي.

تحديده  تم   : شلشركة  رأسم   

إلى  مقسمة  درهم   100.000.00 في 

1000 حصة إجتم عية من فئة 100 

مكتتبة   ، شلوشحدة  للحصة  درهم 

لف ئدة  وموزعة  ب لك مل  ومحررة 

حصة   1000 شلسيد شمويلح رضوشن 

إجتم عية.

شلسيدة  تعيين  تم   : شلتسيير 

ملدة  للشركة  مسيرة  حن ن  شلزللي ن 

غير محدودة.

تلتزم شلشركة ب لتوقيع   : شلتوقيع 

شلشركة  ملسيرة  وشلوحيد  شملنفرد 

شلسيدة شلزللي ن حن ن في كل شلوث ئق 

شلتي تخصه .

من  تبتدئ   : شإلجتم عية  شلسنة 

ف تح ين ير إلى 1و ديسمبر من كل سنة.

شإليدشع  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

لدى  شلضبط  بكت بة  شلق نوني 

ب لدشرشلبيض ء  شلتج رية  شملحكمة 

رقم  تحت   (0(( أبريل   19 بت ريخ 

. 8(1560

تسجيل  تم   : شلتج ر4  شلسجل 

شلتج ر4  ب لسجل  شلشركة 

ب لدشرشلبيض ء بت ريخ 19 أبريل ))0) 

تحت رقم 0587)5.
لإلش رة وشلبي ن
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MZ AUTOMOTIVE

SARL

إنش ء شركة
شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 

و) أغسطس  شملنعقد ب لرب ط بت ريخ 

ذشت  شركة  تأسيس  تم   (0(1

شلشريك  ذشت  شملحدودة  شملسؤولية 

شلخص ئص  تحمل  وشلتي  شلوحيد 

شلت لية :

 MZ AUTOMOTIVE شلتسمية: 

.SARL

شلهدف شإلجتم عي : 

ومعدشت  أجهزة  وبيع  إصالح 

شلسي رشت.

 100000.00  : شلشركة  رأسم   

درهم.

شلتسيير : من طرف شلسيدة أسم ء 

شلتعريف  لبط قة  شلح ملة  شملنجرة 

غير  ملدة   GM100وو رقم  شلوطنية 

محدودة.

شملدة : 99 سنة.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر.

ب ملحكمة   : شلق نوني  شإليدشع  تم 

شملركز  طريق  عن  ب لرب ط  شلتج رية 

شلجهو4 لإلستثم ر يوم و م رس ))0) 

رقم شلسجل شلتج ر4 5و56و1.
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MILOUA GARDE

                                                                      SARL AU

تفويت شلحصص
بمقت�سى عقد عرفي بت ريخ ف تح 

فبرشير ))0) تقررم  يلي :

شلشريك  قرر   : حصص  تفويت 

تفويت  أنوشر  ميلوع  شلسيد  شلوحيد 

درهم   100 فئة  من  حصة   750

محمد  شلسيد  إلى  شلوشحدة  للحصة 

بلحسن.

محدودة  من  شلشركة  تحويل 

تعدد  إلى  وشحد  لشريك  شملسؤولية 

شلشرك ء.

تحديث شلق نون شلدشخلي للشركة.

شإليدشع  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

شلضبط   كت بة  لدى  شلق نوني 

بت ريخ بسال  شإلبتدشئية   ب ملحكمة 

18 أبريل ))0) تحت رقم 5)87و.
ملخص قصد شلنشر
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STE. WAH FORT

SARL AU

إنش ء شركة ذشت مسؤولية محدودة
 STE. WAH  : شلتج ر4  شالسم 

.FORT SARL AU

شلخزن ت  حي   7 بلوك   : شلعنوشن 

شملزشر شيت ملو .

شمله م :

تصنيع وتوزيع شلص بون ومنتج ت 

شلتنظيف وشلعطور.

 100.000.00  : شلشركة  رأسم   

درهم.

محب  شلبشير  شلسيد   : شلتسيير 

مسير ومش رك وحيد للشركة.

تم شإليدشع شلق نوني شألس �سي لدى 

ب ملحكمة شإلبتدشئية  كت بة شلضبط  

))0) تحت  0) أبريل  ب نزك ن بت ريخ 

رقم 7)7 وشلسجل شلتج ر4 تحت رقم 

و)59).

356 P

 DOMAINE JOUDRA
SARL-AU-

شإلشه ر شلق نوني
شلع م  شلجمع  محضر  حسب 
شلتأسي�سي بت ريخ 16/02/2022 قرر 
 DOMAINE شلشريك شلوشحد لشركة
ذشت   JOUDRA -SARL-AU
وشحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

رشسم له 100.000,00 درهم م يلي :
مقر شلشركة : دوشر بويب ت شنش دن 

شتوكة شيت ب ه  .
 100.000,00 رأس شمل   حدد في 
حصة   1000 إلى  مقسومة  درهم   :
100درهم شلوشحدة وموزعة  من فئة 

كت لي :
شلبريني ص لح 1000 حصة 

شلشركة:  أهدشف  من   : شملوضوع 
جميع  في  شلزرشعي  شالستخدشم   –  1

أشك له
شلبريني   - شلسيد  تعيين  شلتسيير: 
 DOMAINE للشركة  مسيرش  ص لح 
غير  ملدة   JOUDRA - SARL -AU

محدودة.
من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 

شلتسجيل ب لسجل شلتج ر4.
شإليدشع : تم شإليدشع شلق نوني لدى 
شنزك ن  بمدينة  شالبتدشئية  شملحكمة 
بت ريخ 14/04/2022 تحت رقم )70 

شلسجل شلتج ر4 رقم 5887).
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 Création de société – Comptabilité –
 Fiscalité – Conseil Juridique –Etude de

 projet –Gestion financière
Avenue Hassan II Les chalets Imm.

 OUCHBANI 2éme Etage En face de la
 mosquée ALIMAM ALJAZOULI BIOUGRA

CHTOUKA AIT BAHA
 PATENTE : 48 815038 – IF : 40224158 - R.C :

34 262 INZEGANE - GSM : 06 03062700

ADDAMHIP
 إعالن عن تأسيس

بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
حررت  ببيوكرى   05/04/2022
قوشنين شركة ذشت مسؤولية محدودة 
ذشت شريك وحيد خص ئصه  ك لت لي :
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  شدم هيب ADDAMHIP : شالسـم

شألهدشف : مقهى / مخبزة و حلوي ت 

/ صنع و بيع موشد شلتنظيف / شلتج رة 

شملختلفة / شالستيرشد و شلتصدير .

شملقر شالجتم عي : ملك شلخير شلرقم 

17 شلقليعة شيت ملو .

 100.000  : شالجتم عي  شلرأسم   

درهم مملوك للسيد محمد مبروكي

 شلتسيير : تم تكليف شلسيد محمد 

غير  ملدة  شلشركة  لتسيير  مبروكي 

محددة و تفويضه جميع صالحي ت 

شلتدبير و توقيع شملستندشت شالدشرية و 

شلبنكية و غيره  .

شإليدشع شلق نوني : تم شإليدشع لدى 

بت ريخ  ب نزك ن  شالبتدشئية  شملحكمة 

15/04/2022  تحت رقم 0)7.

358 P

اسكا برو
تأسيس شركة

شبريل   7 في  شملؤرخ  للعقد  طبق  

س �سي  شال  شلق نون  وضع  تم   (0((

محدودة  مسؤولية  ذشت  لشركة 

ومميزشته  ك لت لي :

شال سم: شسك  برو

 - مختلفة  ششغ    شلهدف: 

نيكوس–لوشزم مكتب.

شملقر شال جتم عي: حي شلنصرط ط 

 شملدة : 99 سنة 

درهم   100.000,00 شلرأسم  : 

بقيمة  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100,00 درهم للحصة 

شال رب ح : 5 في م ئة للد خيرة وشلب قي 

حسب قرشرشت شلشرك ء 

شلتسيير: شلسيدشلحسن ششفي. 

تبتدئ من   : شلسنة شال جتم عية 

ف تح ين ير شلئ 1و دجنبر من كل سنة 

شلتسجيل  تم   : شلتج ر4  شلسجل 

تحت  ط   بط   بتدشئية  شال  ب ملحكمة 

رقم 1)7 بت ريخ 18شبريل ))0). 

359 P

اكرو-اكو-صولير
تأسيس شركة

م رس   10 طبق  للعقد شملؤرخ في 
س �سي  شال  شلق نون  وضع  تم   (0((
محدودة  مسؤولية  ذشت  لشركة 

وشريك وحيد ومميزشته  ك لت لي:
شال سم: شكرو-شكو-صولير

شلهدف: تنسيق حدشئق شملس ح ت 
شلفالحة-نيكوس-  ششغ    شلخضرشء- 

شملقر شال جتم عي: حي شلنصرط ط 
شملدة : 99 سنة 

درهم   100.000,00 شلرأسم  : 
بقيمة  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100,00 درهم للحصة 
شال رب ح : 5 في م ئة للد خيرة وشلب قي 

حسب قرشرشت شلشرك ء 
شلتسيير: شلسيدةبن ني بشرى. 

تبتدئ من   : شلسنة شال جتم عية 
ف تح ين ير شلئ 1و دجنبر من كل سنة 

شلتسجيل  تم   : شلتج ر4  شلسجل 
تحت  ط   بط   بتدشئية  شال  ب ملحكمة 

رقم 719 بت ريخ  8 شبريل ))0). 
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�سي- ماركيت
 تـأسـيـس شــركة

بتأريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  وضع  تم   .(0((//02/09
شلت سي�سي لشركة محدودة شملسؤولية 

تحمل شلخص ئص شلت لية :
شلـتـسـميـــــــــــــــة : �سي- م ركيت-

شملسؤولية  دشت  شركة   : شلشكل 
شملحدودة

 شلـمـوضـــــوع : متجر شملوشد شلغدشئية 
و شلتج رة 

تجزئة شلخير   : شلـمـقر شالجـتـم عــي   
رقم 770 ش رع عبد شللطيف سبيحي 

تبزنيت 
شبتدشء  سنة   99  : شلشركــــــة  مــــــدة 

من يوم تأسيسه . 
رأسمـــ   شلشركـــة : 100.000درهم 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 
500 حصة للسيد عبد   : 010 درهم 
حصة   500  ... شلشعبني  شلب سط 

للسيد إبرشهيم شلشعبني.

نسبة  شقتط ع  يتم   : -شألربــــــــــــــــــ ح   
شلق نوني  شألرب ح لالحتي ط  من   5  %

وشلب قي حسب تقرير شلشرك ء 
من  شلشركة  تسير   : شلـتسـيـيـــــــــــــر 
شلشعبني..  إبرشهيم  شلسيد  طرف 
للسيدين  شالمض ء  صالحي ت 
إبرشهيم  شو  شلشعبني  شلب سط  عبد 

شلشعبني. 
شلسنـــة شالجتمـ عيـة : من ف تح ين ير 

إلى 1و دجنبـــــر.
لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم  لقد 
يـوم  بتيزنيت  شالبتدشئية  شملحكمة 

22/02/2022 تحت رقم 70/2022.
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IDLMHFOUD CERAME
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
شلجمع  محضر  على  بن ء 
بت ريخ  شملنعقد  شلتأسي�سي  شلع م 
شركة  تأسست   2022/03/21 
ذشت شملسؤولية شملحدودة ب العتب رشت 

شلت لية : 
 IDLMHFOUD « : شركة  شالسم 
CERAME« ذشت مسؤولية محدودة. 
إقليم  تغمي،  مركز   : شلعنوشن 

تزنيت.
ملوشد  ب لتقسيط  ت جر  شلهدف : 
شلبن ء، مف وض، مق و  نقل شلبض ئع 
وشلنقل بين شملدن و بصفة ع مة كل 
شلتج رية،  شلسي حية،  شلعملي ت 
شمل لية وشالقتص دية شلتي من شأنه  أن 
تنمي و تطور نش ط شلشركة شملذكورة 

أعاله.
 99( : تسعة و تسعون سنة  شملدة 

سنة).
رأس شملــــ   : رأس م   شلشركة هو 
درهم)   100  000( درهم  آلف  م ئة 
مقسم إلى ألف )1000) حصة قيمته  

م ئة )100) درشهم لكل وشحدة منه .
شلحسين  شلسيد  عين  شلتسيير: 

ششيم كمسير للشركة 
شإليدشع  تم  شلق نوني :  شإليدشع 
شلق نوني ب ملحكمة شالبتدشئية بتزنيت 
بت ريخ 2022/04/13 تحت رقم: ))1 
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INTR IMMOBILIER
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
شلجمع  محضر  على  بن ء 

بت ريخ  شملنعقد  شلتأسي�سي  شلع م 

شركة  تأسست   2022/01/27  : 

ذشت شملسؤولية شملحدودة ب العتب رشت 

شلت لية :

 INTR شركة   : شالسم 

مسؤولية  ذشت   IMMOBILIER

محدودة .

شلط بق   1 رقم  كرشج   : شلعنوشن 

تجزئة   ،(8 رقم  شلعم رة  شألر�سي، 

شالنبع ث، تزنيت.
مق و   عق ر4،  منعش  شلهدف : 

ت جر شلبن ء،  أو  مختلفة   أشغ   

شلتصدير  و  شالستيرشد  في  أو وسيط    

شلعملي ت  كل  ع مة  بصفة  و 

شمل لية  شلتج رية،  شلسي حية، 

 وشالقتص دية شلتي من شأنه  أن تنمي

شملذكورة  شلشركة  نش ط  تطور  و   

أعاله.

 99( : تسعة و تسعون سنة  شملدة 

سنة).
رأس شملــــ   : رأس م   شلشركة هو 

درهم)   100  000( درهم  آلف  م ئة 

مقسم إلى شلف )1000) حصة قيمته  

م ئة )100) درشهم لكل وشحدة منه .

شلتسيير : عين شلسيد شكليم رشيد 

كمسير للشركة. 

شإليدشع  تم  شلق نوني :  شإليدشع 

شلق نوني ب ملحكمة شالبتدشئية بتزنيت 

بت ريخ 2022/04/13 تحت رقم : 5)1

363 P

»شركة سوس ميطال ان 

دوستغي اكادير«
تأسيس شركة محدودة شملسؤولية 

)ش.م.م)

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بإنزك ن 

تأسيس  تم   2022/03/28 بت ريخ 

)ش.م.م.)  شركة محدودة شملسؤولية 

ب مليزشت شلت لية :
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شلتسمية : شركةسوس ميط   شن 
دوستغي شك دير

شملعدنية  شالنش ءشت   : شلنش ط 
أشغ   شلبن ءشملختلفة

 11 شلشقة رقم   : شملقر شالجتم عي 
شلخ مس  محمد  ش رع  شمن ر  عم رة 

إنزك ن
شلرأسم   : حدد بقيمة 100000, 

درهم.
شلوحيد  شلشركة  مسير   : شلتسيير 

سغروشني هش م
لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم  وقد 
شملحكمة شالبتدشئية بإنزك ن تحت رقم 

705 بت ريخ 2022/04/14. 
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 نورمو فارم
تـأسـيـس شــركة

بمقت�سى عقد عرفي بتأريخ ) م 4 
شلت سي�سي  شلق نون  وضع  تم   (0((
تحمل  شملسؤولية  محدودة  لشركة 

شلخص ئص شلت لية :
شلـتـسـميـــــــــــــــة : شركة نورموف رم 

شملسؤولية  ذشت  شركة   : شلشكل 
شملحدودة.

شلـمـوضـــــوع : شملوشد شلطبية و شلشبه 
شلطبية .

 09 رقم   : شالجـتـم عــي  شلـمـقر 
شلدشيرة  شلقدس  حي  ش رع906و 

شلجه دية شنزك ن 
شبتدشء  سنة   99  : شلشركــــــة  مــــــدة 

من يوم تأسيسه .
رأسمـــ   شلشركـــة : 100.000درهم 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 

100 درهم.
من  شلشركة  تسير   : شلـتسـيـيــــــــــــــــــر 
طرف شلسيد محمد يوسف شلحب بي 
شلبط قة شلوطنية رقم ب س9و1و6و. 
شلسنـــة شالجتمـ عيـة : من ف تح ين ير 

إلى 1و دجنبـــــر.
لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم  لقد 
تحت  ب نزك ن  شالبتدشئية  شملحكمة 
شلسجل  شاليدشع/))0).776)  رقم 

شلتج ر4 رقم 5097) شنزك ن .
365 P

خيرا تورز 
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  وضع  تم   (0(( فبرشير   0(
شلت سي�سي لشركة محدودة شملسؤولية 

تحمل شلخص ئص شلت لية
شلـتـسـميـــــــــــــــة : شركة خيرش تورز 

شملسؤولية  ذشت  شركة   : شلشكل 
شملحدودة.

شلـمـوضـــــوع : كرشء شلسي رشت بدون 
س ئق .

شلـمـقر شالجـتـم عــي : تجزئة شلرحمة 
شلدشيرة   80 رقم   (101 ش رع 

شلجه دية شنزك ن 
شبتدشء  سنة   99  : شلشركــــــة  مــــــدة 

من يوم تأسيسه .
رأسمـــ   شلشركـــة : 100.000درهم 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 

100 درهم.
: تسير شلشركة من طرف  شلتسيير 
شلبط قة  بوقش ب،  س رة  شلسيدة 

شلوطنية رقم ب.ج )70و9و.
شلسنة شالجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 1و ديسمبر.
لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم  لقد 
شملحكمة شالبتدشئية ب نزك ن تحت رقم 
شإليدشع 2022/695 شلسجل شلتج ر4 

رقم 5879) إنزك ن.
366 P

زكار 
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى    
شلق نون  وضع  تم   (0(1 شكتوبر   5
شلت سي�سي لشركة محدودة شملسؤولية 

تحمل شلخص ئص شلت لية :
شلـتـسـميـــــــــــــــة : شركة زك ر 

شملسؤولية  ذشت  شركة   : شلشكل 
شملحدودة.

شلـمـوضـــــوع : كرشء شلسي رشت بدون 
س ئق .

تجزئة تدشرت   : شلـمـقر شالجـتـم عــي 
شنزش شلعلي    5.1(( شلعلي    5 عم رة  و 

شك دير .

شبتدشء  سنة   99  : شلشركــــــة  مــــــدة 

من يوم تأسيسه .
رأسمـــ   شلشركـــة : 100.000درهم 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 

100 درهم.

من  شلشركة  تسير   : شلـتسـيـيــــــــــــــــــر 

,شلبط قة  طرف شلسيدة خديجة زك ر 

شلوطنية رقم جو9و518 . 

شلسنـــة شالجتمـ عيـة : من ف تح ين ير 

إلى 1و دجنبـــــر.

لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم  لقد 

رقم  شك ديرتحت  شلتج رية  شملحكمة 

شلسجل   (0(1/ و10718  شاليدشع 

شلتج ر4 رقم 7))9) شك دير

367 P

 STE IJJAZ MAROC شركة
SARL AU

شألس �سي  شلق نون  بمقت�سى 

م رس   1 بت ريخ  شملؤرخ  للشركة 

 ( بت ريخ  بإنزك ن  شملسجل   ،(0((

ذشت  شركة  تكونت   (0(( م رس 

شملسؤولية شملحددة .

 STE IJJAZ MAROC  : مسم ة   

SARL AU
 رأسم له  : 100.000 درهم.

شعم    شالجتم عي :  شلهدف 

شلتنظيف.

 05 رقم  كرشج   : شالجتم عي  شملقر 

ش رع قس رية مزوز قنطرة سوس شيت 

ملو .

من ت ريخ  99 سنة شبتدشء   : شملدة   

تسجيله  ب لسجل شلتج ر4. 
 رأسم   شلشركة مقسم كم  يلي :

  شلسيد لزرق عزيز 1000 حصة.

: من طرف شلسيد:   تسير شلشركة 

شلوحيد  شملسير  بصفته  عزيز  شلزرق 

لشركة ملدة غير محدودة.

من  تبتدئ   : شالجتم عية  شلسنة 

ف تح ين ير و تنتهي في 1و ديسمبر.

ب ملحكمة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

بت ريخ  بإنزك ن  شالبتدشئية 

13/04/2022 , تحت رقم697 .

368 P

AGAMA SURF HOLIDAYS
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة
طبق  للعقد شملؤرخ 04/02/2022 
تم تأسيس شركة محدودة شملسؤولية 

ب لخص ئص شلت لية :
 AGAMA SURF : تسمية شلشركة 

HOLIDAYS
إق مة  وأم كن  شلفن دق  شلهدف : 

مم ثلة 
 1(05000  : شلشركة  رأسم   

درهم.
شلتسيير : أمين شملريقي.

موطنة ف ملكتب  شملقر شالجتم عي : 
قيس رية  شلرشبع  شلط بق  و5  رقم 
شمل مونية ش رع شلحسن بونعم ني حي 

شلدشخلة شك دير .
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلتج رية بأڭ دير بت ريخ 01/03/2022 

تحت رقم 108761.
369 P

STE BTP HAOUDA MASSA
SARL

شركة ذشت مسؤولية محدودة
رأسم له  : 100.000 درهم

مقره  شالجتم عي : مركز أعم   
شم ن حي بوركون زنقة ركرشكة شق مة 

الكورنيش شلدشرشلبيض ء 
SARL

ت سيس شركة 
بمقت�سى عقد عرفي شملؤرخ بت ريخ 
شركة  ت سست   ،(0(( فبرشير   16
ذشت شملسؤولية شملحدودة وعن صره  

ك لت لي :
 STE BTP HAOUDA  : شلتسمية 

.MASSA
شالنع ش   : شالجتم عي  شلغرض 

شلعق ر4.
أعم    مركز   : شالجتم عي  شملقر 
شم ن حي بوركون زنقة ركرشكة شق مة 

الكورنيش شلدشرشلبيض ء .
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في  حدد   : شالجتم عي   رشسم   
 1000 شلى  مقسم  درهم   100.000
درهم   100 بقيمة  شجتم عية  حصة 

للحصة شلوشحدة.
للسيد  خو    : وشالمض ء  شلتسيير 

كف س عبد شلعزيز.
بكت بة  شلق نوني  شاليدشع  تم 
شلضبط لدى هيئة شملحكمة شلتج رية 
 8(0(90 رقم  تحت  ب لدشرشلبيض ء، 

بت ريخ 7 أبريل ))0).
من أجل شلنسخة وشلبي ن

عن شملسير

370 P

STE K&L LOGISTIQUE
SARL

شركة ذشت مسؤولية محدودة
رأسم له  : 100.000 درهم

مقره  شالجتم عي : عم رة ليلي  
شلط بق 5 رقم و5 ش رع شلحزشم 
شلكبير درب شلوف ء شلدشرشلبيض ء 

ت سيس شركة 
بمقت�سى عقد عرفي شملؤرخ بت ريخ 
شركة  ت سست   ،(0(( فبرشير   16
ذشت شملسؤولية شملحدودة وعن صره  

ك لت لي :
 STE K&L  : شلتسمية 

.LOGISTIQUE
شلغرض شالجتم عي : شلنقل شلوطني 

وشلدولي للبض ئع.
ليلي   عم رة   : شالجتم عي  شملقر 
شلط بق 5 رقم و5 ش رع شلحزشم شلكبير 

درب شلوف ء شلدشرشلبيض ء.
في  حدد   : شالجتم عي   رشسم   
 1000 شلى  مقسم  درهم   100.000
درهم   100 بقيمة  شجتم عية  حصة 

للحصة شلوشحدة.
للسيد  خو    : وشالمض ء  شلتسيير 

كف س لحسن.
بكت بة  شلق نوني  شاليدشع  تم 
شلضبط لدى هيئة شملحكمة شلتج رية 
و095)8  رقم  تحت  ب لدشرشلبيض ء، 

بت ريخ )1 أبريل ))0).
من أجل شلنسخة وشلبي ن

عن شملسير

371 P

 ANZAWA
» SARL AU «

إالعالن عن تأسيس شركة محدودة 
شملسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي محرر بت ريخ 
شركة  تأسيس  تم   30/03/2022
محدودة شملسؤولية ذشت شلخص ئص 

شلت لية :
 ANZAWA  SARL  : شلتسمية 
AU  شملقر شالجتم عي  : دوشر أيت وكم ر 

شلصف ء ششتوكة شيت ب ه  -
 MARCHAND  : شلهدف 
    EFFECTUANT IMPORT EXPORT
 100000  : شالجتم عي  شلرأسم   

درهم.
شلتسيير : لقم ن شيت سيد4 على

 شملدة : 99 سنة.
ف تح ين ير حتى     : شلسنة شمل لية   

1و دجنبر.
ملحكمة  ب   شلشركة  تسجيل  تم 
 701 رقم  تحت  ب نزك ن  شالبتدشئية 
شلسجل  14/04/2022.رقم   بت ريخ 

شلتج ر4 5885).
372 P

SOCIETE INNEVAPE
 SARL

شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى   
وشلد4   07/04/2022 في  شملنعقد 
ذشت  شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 
مسؤولية محدودة مميزشته  ك لت لي :                
 SOCIETE  INNEVAPE  :       شال سم

  SARL
شركة ذشت         : شلصفة       

مسؤولية محدودة
  100.000.00       : شلرأسم     
درهم مقسمة شلى 1000 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة
شالستيرشد-   -    : شلهدف      
كهرب ئية-                                                    موشد  مستورد  ت جر 
رقم  شالر�سي  شلط بق   : شلعنوشن 

96,شلرمل )ترشست شنزك ن.
   شلسنة شمل لية :       لتبدأ من ف تح 

ين ير إلى 1و ديسمبر من كل سنة.

شلشركة من  تسير     : شلتسيير    
ن صر4  أيت  ع د   شلسيد   طرف 

و شلسيد ي سين أيت ن صر4 
ب ملحكمة   شلق نوني  شاليذشع   ثم  
 15-0(-(0(( ب نزك ن في  شالبتدشئية  

تحث   رقم  )71  .
373 P

STE CHIFAE SOINS
  SARL

شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى   
وشلد4   11/02/2022 في  شملنعقد 
ذشت  شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 
مسؤولية محدودة مميزشته  ك لت لي :                
 STE CHIFAE SOINS  :       شال سم

  SARL
مسؤولية  ذشت  شركة   : شلصفة 

محدودة
درهم    100.000  : شلرأسم     
مقسمة شلى 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة
شلهدف :    شلنش ط من أجل صحة 
شالنس ن شلعنوشن   :س حة م سة قرب 

شملستودع شلبلد4 شلقديم شيت ب ه .
شلسنة شمل لية : لتبدأ من ف تح ين ير 

إلى 1و ديسمبر من كل سنة.
شلتسيير :  تسير  شلشركة من طرف 

شلسيد عمر بوكور.
ب ملحكمة   شلق نوني  شاليذشع  ثم 
))0)-)0-و1  ب نزك ن في  شالبتدشئية  

تحث   رقم 699 . 
374 P

»  STE SUD EST BTP «
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة
في    شملؤرخ  للعقد  طبق  
شركة  تأسيس  تم   16/02/2022
ب لخص ئص  شملسؤولية  محدودة 

شلت لية :    
   STE SUD EST BTP          :  شالسم
شلهدف  :  أشغ   شلبن ء و شألشغ   

شملتنوعة.
 100.000   : شلشركة   رأسم   

درهم.

شلتسيير : لحسن حمومي

تك ديرت  حي   : شالجتم عي  شملقر 

شلدرشركة أك دير

شملدة : 99 سنة

للشركة   شلق نوني  شإليدشع  تم 

ب ملحكمة شلتج رية  ب ك دير تحت رقم 

109101 بت ريخ  24/03/2022 و تم 
تسجيل شلشركة في شلسجل شلتج ر4 

تحت رقم 7و509.

375 P

   JADID CO SARL AU شركة
ش. م. م

تأسيس شركة م م
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  في  18/03/2022 تم 

شملسؤولية تحمل  محدودة  شركة 

شلخص ئص شلت لية :

شلتسمية :  JADID CO  ش م م
 100.000  : رأسم   شلشركة  

1000حصة بقيمة  درهم مقسم شلى 

100 درهم لكل حصة مملوكة    :

جديد خ لد    :  ب   1000  حصة

شلجوالن  شالجتم عي : حي  شملقر 

بيوكرى ششتوكة شيت ب ه 

شلهدف أالجتم عي : توفير شلخدم ت 

شلتقنية وشلسمعية شلبصرية.

شلتسيير: تسيير شلشركة من طرف 
شلوطنية شلبط قة  خ لد رقم  جديد 

 JB(((55و

تم إيدشع شمللف شلق نوني للشركة 

لدى شملحكمة شالبتدشئية ب نزك ن تحت 
رقم   و68 بت ريخ 12/04/2022.

376 P

الشركة ياسين ملتـيـ ـ سرفيس  
إعالن عن تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

شلقوشنين  وضع  تم   04/04/2022

شألس سية لشركة محدودة شملسؤولية 

شملميزشت  ذشت  وشحد  شريك  ذشت 

شلت لية:

شلتسمية ي سين ملتي ــ سرفيس

شركة محدودة شملسؤولية.
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شلهدف مق و  
شلط بق   6 رقم  شالجتم عي  شملقر 
حي   16 شلرشبع عم رة شالدري�سي ف.م 

شلدشخلة شك دير 
في  حدد  شالجتم عي  شلرأسم   
 1000 إلى  مقسم  درهم   100000
شملمثلة  درهم   100 فئة  من  حصة 

للحصة شلوشحدة في ملكية :
 1000 شلسمكرشتي  يونس  شلسيد 

حصة.
شلسمكرشتي  شلسيد   شلتسيير عين 
يونس مسير للشركة ملدة غير محددة

شملدة 99 سنة 
لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم  وقد 
شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط  كت بة 
تحت   (0((  /14/04 بت ريخ  ب ك دير 

رقم 75)1.
377 P

حس ب ت شدميم ش.م.م
6وو ش رع شملق ومة شيت ملو 

شله تف )000)).8).05
شلف كس 16)9)).8).05

 GRANDIT CARS شركة
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة 
بموجب عقد عرفي محرر بت ريخ 
شلق نون  وضع  تم   (0(( شبريل   1(
ذشت  شركة  لتأسيس  شألس �سي 
شملسؤولية شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

 GRANDIT شركة   : شلتسمية 
 .CARS

شملسؤولية  ذشت  شركة   : شلشكل 
شملحدودة .

رأسم    حدد   : شلشركة  رأسم   
درهم مقسمة   100.000 شلشركة في 
بقيمة  شجتم عية  حصة   1000 إلى 
كم   ومقسمة  للوشحدة  درشهم   100

يلي : 
 500 كوريح  مصطفى  شلسيد 

حصة.
 500 خ لد  بوجميرة  وشلسيد 

حصة.
شلسفلي شلط بق   : شلشركة   مقر 
شيت   ( حي شلحرش   ( بلوك   97 رقم 

ملو .

تأجير شلسي رشت   : نش ط شلشركة 

بدون س ئق.

مصطفى  شلسيد  عين   : شلتسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  كوريح 

محدودة.

: شلشركة ملزمة ب لتوقيع  شلتوقيع 

شلسيد مصطفى كوريح.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر.

شملدة : مدة شلشركة محددة في 99 

سنة.

 تم شإليدشع شلق نوني بكت بة شلضبط

يوم النزك ن  شالبتدشئية   ب ملحكمة 

18 أبريل ))0) تحت رقم 6)7 ورقم 

شلسجل شلتج ر4 هو 5919).

378 P

 MASTER GENIE شركة 

 CIVILE ET BTP
م ستر جيني سيفيل وبتب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة

في  شملؤرخ  للعقد  طبق  

 03/02/2022 و 06/2021 تم تأسيس

 شركة شملسؤولية محدودة ب لخص ئص

شلت لية  : 

 MASTER شركة   : شلتسمية 

.GENIE CIVILE ET BTP

كرشء  شلبن ء،  أشغ     : شلهدف 

معدشت شاللي ت، موشد شلبن ء.

 500.000  : شملجموعة   رأسم   

درهم، خمسم ئة شلف درهم.

شملسير : إبرشهيم بونع ج.

ش رع شملق ومة،   : شملقر شالجتم عي 

حي شلسميرة شلخضرشء، بلوك س زنقة 

07 رقم 7) كلميم 81000.

شملدة  : 99 سنة.

للمجموعة  شلق نوني  شاليدشع  تم 

 ب لسجل شلتج ر4 ب ملحكمة شالبتدشئية

بت ريخ  155 رقم  تحت   بكلميم 

 16 أبريل ))0).

379 P

 STRATEGIE شركة
 TRANSPORT

SARL. AU
تأسيس شركة م م 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   (0(( أبريل   6
شريك  ذشت  شملسؤولية  محدودة 

وحيد تحمل شلخص ئص شلت لية : 
1 - شلتسمية : تحمل شلشركة شسم 
 STE STRATEGIE TRANSPORT

.SARL AU
تحدد   : شلشركة  رأسم     -  (
 100.000 مبلغ  في  شلشركة  رأسم   
1000 حصة بقيمة  درهم مقسم شلى 
درهم لكل حصة مملوكة كلية   100
للشريك شلوحيد شلسيد حميد وب ر4 

JBرقم شلبط قة شلوطنية )5986و
و - شملقر شالجتم عي : دوشر أيت علي 

شنش دن أشتوكة شيت ب ه  .
نقل   : شالجتم عي  شلهدف   -  (

شملستخدمين لحس ب شلغير. 
5 - شلتسيير : تحدد تسيير شلشركة 
رقم  حميد  وب ر4  شلسيد  طرف  من 

.JBشلبط قة شلوطنية )5986و
6 - تم شيدشع شمللف شلق نوني للشركة 
النزك ن شالبتدشئية  شملحكمة   لدى 

تحت رقم 1)7 بت ريخ 15 أبريل ))0) 
رقم شلسجل شلتج ر4 5915).

380 P

FIDUCIAIRE ESCOMPTE SARL

 IMM MESROUR AV HASSAN II (

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

STE TRAVA SUD SARL شركة
ش. م. م

تأسيس شركة م م
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   (0(( أبريل   15 في 
تحمل  شملسؤولية  محدودة  شركة 

شلخص ئص شلت لية : 
1 -شلتسمية : تحمل شلشركة شسم 

 STE TRAVA SUD SARL
تحدد   : شلشركة  رأسم     -  (
درهم   100.000 رأسم   شلشركة في 
 100 حصة بقيمة   1000 مقسم شلى 
لخ لد  مملوكة  حصة  لكل  درهم 

شملودن JH67(7 : 500 حصة.

   :JB 6)576و  ش رش  وشلحسين 
500 حصة.

تحدد شملقر   : شملقر شالجتم عي   - و 
شالجتم عي للشركة في شلعنوشن : تجزئة 

شإلخالص بيوكرى ششتوكة شيت ب ه .
تعمل   : شالجتم عي  شلهدف   -  (
شلبن ء  أشغ    مج    في  شلشركة 

وشالشغ   شملختلفة وشلتج رة.
5 - شلتسيير : تحدد تسيير شلشركة 
شملودن  لخ لد   : شلسيد  طرف  من 

. JH67(7
شلق نوني  شمللف  شيدشع  تم   -  6
شالبتدشئية  شملحكمة  لدى  للشركة 
 19 بت ريخ  8و7  رقم  تحت  إلنزك ن 

أبريل ))0).
381 P

شألست ذ سيعد شلعي د4 موثق بأك دير
شلعنوشن : بلوك ك شلرقم 6)5 حي شلهدى أك دير 
شله تف : 05.28.32.16.01/05.28.32.27.61
maitreelaiadi@gmail. : شلبريد شاللكتروني

com

CORBEIL SERVICE
تــــــــــــــــــــأســــــــــــــيـــــــــــــــس

في مؤرخ  موثق  عقد   بمقت�سى 
 )) فبرشير ))0)، قررو شلسيد شنفلس 
ر�سى هللا، شلرفع من رأسم   شلشركة 
»CORBEIL SERVICE«  شملسم ة 
 شركة ذشت مسؤولية محدودة بشريك
في شركة  على مس همة  بن ءش  وحيد 
ق نونه   يملكه وضع  شلتي  ب لعق رشت 

شألس �سي ب ملوشصف ت شلت لية : 
: شركة ذشت مسؤولية  شلتسمية   
 CORBEIL  « محدودة بشريك وحيد 

.» SERVICE
شلغرض شالجتم عي : 

- شلتطوير شلعق ر4 بك فة أشك له.
• شرشء وبيع وإدشرة وتشغيل وتأجير 

جميع شملب ني شملبنية من عدمه.
وبيع  وشرشء  وتصدير  شستيرشد   •
جميع شملنتج ت وشملوشد وشملستلزم ت 

وشملوشد شملعدة للبن ء.
وشلتوجيه  شلتقسيم  أعم     •

وشلخدمة.
شملستخدمة  شملب ني  إنش ءشت   •

كسكن تج ر4 أو إيج ر.
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• تشغيل وك لة عق رية.

 119 شلرقم   : شالجتم عي  شملقر 

بوكس ) بلوك أ/6 حي شلقدس شك دير.

شملدة شالجتم عية : 99 سنة شبتدشء 

من ت ريخ تسجيل شلشركة في شلسجل 

شلتج ر4.
يتكون   : شالجتم عي  شلرأسم   

تم نم ئة  درهم)   890.000( من 

وتسعونألف درهم مقسمة إلى تم نية 

ألف وتسعم ئة حصة )8900 حصة) 

بقيمة 100 درهم للحصة شلوشحدة تم 

شالكتت ب شلكلي بشأنه  لف ئدة شلسيد 

شنفلس ر�سى هللا.

شلشركة  ستسير   : شلشركة  تسيير 

من طرف شلسيد شنفلس ر�سى هللا، 

شآلن  ومن  محدودة،  غير  ملدة  وذلك 

بشكل  شلشركة  ستلتزم  فص عًدش، 

شلوحيد  شملسير  ب لتوقيع  صحيح 

للشركة.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

بأك دير  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

تحت رقم   ،  (0(( أبريل   18 بت ريخ 

رقم  شلتج ر4  شلسجل  69و109 

.(90(5
للخالصة وشلبي ن

382 P

شألست ذ سيعد شلعي د4 موثق بأك دير

شلعنوشن : بلوك ك شلرقم 6)5 حي شلهدى أك دير 

شله تف : 05.28.32.16.01/05.28.32.27.61

maitreelaiadi@gmail. : شلبريد شاللكتروني

com

NACARAT SUD
تــــــــــــــــــــأســــــــــــــيـــــــــــــــس

في مؤرخ  موثق  عقد   بمقت�سى 

 )) فبرشير ))0)، قررو شلسيد شنفلس 

شلشركة  رأسم    من  شلرفع  فرح، 

شملسم ة »NACARAT SUD« شركة 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذشت 

في شركة  على مس همة  بن ءش  وحيد 

يملكه  وضع ق نونه   شلتي  ب لعق رشت 

شألس �سي ب ملوشصف ت شلت لية : 

شركة ذشت مسؤولية   : شلتسمية 

 NACARAT« محدودة بشريك وحيد

.»SUD

شلغرض شالجتم عي : 
- شلتطوير شلعق ر4 بك فة أشك له.

• شرشء وبيع وإدشرة وتشغيل وتأجير 
جميع شملب ني شملبنية من عدمه.

وبيع  وشرشء  وتصدير  شستيرشد   •
جميع شملنتج ت وشملوشد وشملستلزم ت 

وشملوشد شملعدة للبن ء.
وشلتوجيه  شلتقسيم  أعم     •

وشلخدمة.
شملستخدمة  شملب ني  إنش ءشت   •

كسكن تج ر4 أو إيج ر.
• تشغيل وك لة عق رية.

شملقر شالجتم عي : شلرقم 119 - أ/6 
حي شلقدس شك دير.

شملدة شالجتم عية : 99 سنة شبتدشء 
من ت ريخ تسجيل شلشركة في شلسجل 

شلتج ر4.
يتكون من   : شلرأسم   شالجتم عي 
مليونوثالتم ئة  درشهم)  )10.000و.1 
وعشرةألف درهم مقسمة إلى ثالثة 
)100و1  حصة  وم ئة  ألف  عشر 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة) 
بشأنه   شلكلي  شالكتت ب  تم  شلوشحدة 

لف ئدة شلسيد شنفلس فرح.
شلشركة  ستسير   : شلشركة  تسيير 
من طرف شلسيد شنفلس فرح، وذلك 
ملدة غير محدودة، ومن شآلن فص عًدش، 
صحيح  بشكل  شلشركة  ستلتزم 

ب لتوقيع شملسير شلوحيد للشركة.
 تم شإليدشع شلق نوني بكت بة شلضبط

 18 ب ملحكمة شلتج رية بأك دير بت ريخ 
71و109  رقم  تحت   ،(0(( أبريل 

شلسجل شلتج ر4 رقم 8911).
للخالصة وشلبي ن

383 P

شألست ذ سيعد شلعي د4 موثق بأك دير
شلعنوشن : بلوك ك شلرقم 6)5 حي شلهدى أك دير 
شله تف : 05.28.32.16.01/05.28.32.27.61
maitreelaiadi@gmail. : شلبريد شاللكتروني

com

POLE SUD SERVICE
تــــــــــــــــــــأســــــــــــــيـــــــــــــــس

مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
قررشلسيد   ،(0(( فبرشير   (( في 
شنفلس  وشلسيد  هللا  ر�سى  شنفلس 
شلشركة رأسم    من  رفع  فرح، 

 »POLE SUD SERVICE « شملسم ة
شركة ذشت مسؤولية محدودة بن ءش 
ب لعق رشت  شركة  في  مس همة  على 
شلتي يملكونه  وضع ق نونه  شألس �سي 

ب ملوشصف ت شلت لية : 
شركة ذشت مسؤولية   : شلتسمية 

.»POLE SUD SERVICE«  محدودة
شلغرض شالجتم عي : 

- شلتطوير شلعق ر4 بك فة أشك له.
• شرشء وبيع وإدشرة وتشغيل وتأجير 

جميع شملب ني شملبنية من عدمه.
وبيع  وشرشء  وتصدير  شستيرشد   •
جميع شملنتج ت وشملوشد وشملستلزم ت 

وشملوشد شملعدة للبن ء.
وشلتوجيه  شلتقسيم  أعم     •

وشلخدمة.
شملستخدمة  شملب ني  إنش ءشت   •

كسكن تج ر4 أو إيج ر.
• تشغيل وك لة عق رية.

 119 شلرقم   : شالجتم عي  شملقر 
بوكس و بلوك أ/6 حي شلقدس شك دير.
شملدة شالجتم عية :  99 سنة شبتدشء 
من ت ريخ تسجيل شلشركة في شلسجل 

شلتج ر4.
يتكون من   : شلرأسم   شالجتم عي 
ماليين  تسعة  درشهم)   9.((0.000(
وأربعم ئة وأربعون ألف درهم مقسمة 
وأربعم ئة  ألف  وتسعون  أربعة  إلى 
 100 بقيمة  حصة)   9((00( حصة 
درهم للحصة شلوشحدة تم شالكتت ب 
شنفلس  شلسيد  لف ئدة  بشأنه   شلكلي 
ر�سى هللا وشلسيد شنفلس فرح بنسبة 

00)7) حصة لكل وشحد منهم .
شلشركة  ستسير   : شلشركة  تسيير 
هللا  ر�سى  شنفلس  شلسيد  طرف  من 
وشلسيد شنفلس فرح، وذلك ملدة غير 
محدودة، ومن شآلن فص عًدش، ستلتزم 
ب لتوقيع  صحيح  بشكل  شلشركة 

شملسيرين مع .
 تم شإليدشع شلق نوني بكت بة شلضبط
بت ر4 بأك دير  شلتج رية   ب ملحكمة 

 18 أبريل ))0) ، تحت رقم 70و109 
شلسجل شلتج ر4 رقم7)90).

للخالصة وشلبي ن

384 P

بري-اور-اكسبور
تـأسـيـس شــركة

بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  وضع  تم   .(0(( أبريل   11

شلت سي�سي لشركة محدودة شملسؤولية 

شلخص ئص  شلوحيد تحمل  شلشريك  

شلت لية : 

شلـتـسـميـــــــــــــــة : بر4-شور-شكسبور.

شملسؤولية  ذشت  شركة   : شلشكل  

شملحدودة شلشريك شلوحيد. 

وشستيرشد  تصدير   : شلـمـوضـــــوع 

جميع شملوشد شلفالحية....

شملقر شلرئي�سي : مكتب -و عم رة 65 

– ش رع شلق �سي عي ض - شمسرن ت- 

شك دير.

شبتدشء  سنة   99  : شلشركــــــة  مــــــدة 

من يوم تأسيسه . 
 100.000  : شلشركـــة  رأسمـــ   

حصة من   1000 درهم مقسم على 

رش د  للسيد  كله   درهم   100 فئة 

عمرشني. 

شألربــــــــــــــــــ ح : يتم شقتط ع نسبة % 5 

من شألرب ح لالحتي ط شلق نوني وشلب قي 

حسب تقرير شلشريك شلوحيد. 

من  شلشركة  تسير   : شلـتسـيـيـــــــــــــر 

مع كل   - طرف شلسيد رش د عمرشني 

صالحي ت شلتوقيع. 

شلسنـــة شالجتمـ عيـة : من ف تح ين ير 

إلى 1و ديسمبر.

لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم  لقد 

يـوم ب ك دير  شلتج رية   شملحكمة 

 18 أبريل ))0) تحت رقم 89و109.

385 P

 TOPIC CHIMIE S.A.R.L شركة

AU
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 
تم وضع شلق نون   ،  (0(( م رس   (5

شلخص ئص  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلت لية : 

شركة   : شلق نونية  شلتسمية 

.TOPIC CHIMIE S.A.R.L AU
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شلشكل شلق نوني : ش.م.م بشريك 

وحيد.
 ( بلوك   ( رقم   : شملقر شالجتم عي   

حي توه مو شملزشر أيت ملو .

تغليف   : شالجتم عي  شلغرض 
شلنكه ت شلغذشئية   صن عة شلص بون 

وموشد شلتنظيف وشلعطور.

في  حدد   :  : شالجتم عي  شلرأسم   

 1000 أالف درهم مقسمة من   100

درهم   100 بقيمة  شجتم عية  حصة 

للحصة للسيد شبرشهيم سيبوس.

شلتسيير : تم تعيين شلسيد شبرشهيم 

غير  ملدة  للشركة  مسيرش  سيبوس 

محدودة.

من ت ريخ  سنة شبتدشء   99  : شملدة 

تسجيل شلشركة في شلسجل شلتج ر4. 

بكت بة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

شإلبتدشئية  شملحكمة  لدى  شلضبط 

))0) تحت  )1 أبريل  ب نزك ن بت ريخ 

شلرقم )70. 

386 P

STE KHALILOS TRANS
SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رشسم له  : 100.000 درهم 

مقره  شالجتم عي : محل رقم ) رقم 

و155  قرب مسجد شلسالم حي 

شلسالم شك دير

 16 بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  وضع  تم   ،(0(( م رس 

شالس �سي لشركة محدودة شملسؤولية 

ذشت شملميزشت شلت لية :

 STE KHALILOS TRANS : شالسم

.SARL AU

شلشركة  هدف   : شلشركة  هدف 

نقل شلبض ئع.

شملدة : محددة في 99 سنة.

مبلغ  في  محدد   : شلرشسم   

 1000 شلى  مقسم  درهم   100.000

درهم للحصة   100 من فئة  حصة  

شلوشحدة قد تم شكتت به  كلي  للسيد 

خليل شلريطب 1000 حصة.

تم تعيين شلسيد خليل   : شلتسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  شلريطب 

محدودة وشعط ئه صالحية شالمض ء 

شالدشر4 وشلبنكي.

شالرب ح : يتم  شقتط ع 5 % لتكوين 

عليه  شملنصوص  شالحتي طي  شلرصيد 

ق نون .

بكت بة  شلق نوني  شاليدشع  تم 

شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلضبط 

بت ريخ 9وو109  رقم  تحت   ب ك دير 

 )1 أبريل ))0).

387 P

 STE MIRAMASS
SARL

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة
تم وضع   ،(0(( م رس   9 بت ريخ 

ق نون منظم لشركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودةو ذشت شملميزشت شلت لية:

  MIRAMASS« SARL  : شلتسمية 

»ذشت شملسؤولية شملحدودة.

شلبستنة  و  شلتنظيف    : شلهدف 

وشالمن.

شلرأسم    :  حدد في مبلغ 10.000 

من  حصة   100 شلى  مقسمة  درهم، 

موزعة  للوشحد  درهم   100.00 فئة 

ك ألتي  :

شلسيد شلحسين معم  .. 50 حصة.

 50  .. شزوشون  حبيبة  شلسيدة 

حصة.

 IMM B  : شالجتم عي   شملقر 

 ( APP 115 ABBARAZ HAY

.MOHAMADI AGADIR

تم تعيين كل من شلسيد   : شإلدشرة 

حبيبة  وشلسيدة  معم   شلحسين 

غير  ملدة  للشركة  كمسيرشن  شزوشون 

على  شلشركة  تعتمد  كم   محددة 

توقيعهم  مع .

بكت بة  تم  شلق نوني:  شاليدشع 

شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلضبط 

))0)،  تحت  شبريل   5 ب ك دير بت ريخ 

عدد19)109.

شلتج ر4  ب لسجل  تقييده   تم 

بت ريخ بأك دير  شلتج رية   ب ملحكمة 

 5) أبريل ))0)، تحت رقم 7و510.
           للخالصة و شلتذكير

388 P

STE SALAF CONSO

SARL AU

مقره  شالجتم عي : رقم 5 عم رة رقم 

17 ملتقى ش رع عبد هللا شلغرسيفي 

وش رع بن محفوض شليعقوبي بلوك 

  شلهدى أك دير

ت سيس شركة

شلشريك  قرشر  محضر  بمقت�سى 

تم   ،(0(( 11 م رس  بت ريخ  شلوحيد  

شالتف ق على م  يلي :

شركة سالف كونصو   : شلتسمية 

ذشت  ش.م.م.   ،SALAF CONSO

شلشريك شلوحيد.

شلهدف : شستش رشت م لية.

عم رة   5 رقم   : شالجتم عي  شملقر 

ملتقى ش رع عبد هللا شلغرسيفي   17

وش رع بن محفوض شليعقوبي بلوك 

  شلهدى شك دير.

 100.000  : شالجتم عي  رشسم    

1000 حصة من فئة  درهم مجزأ شلى 

ترجع  شلوشحدة  للحصة  درهم   100

كله  للسيد مع د حمين.

شلسيد  شلشركة  يسير   : شلتسيير 

مع د حمين وتخويله شالمض ء شملنفرد 

ملدة غير محدودة.

وتم شاليدشع شلق نوني لهذش شلعقد 

شملحكمة  هيئة  لدى  شلضبط  بكت بة 

أبريل   15 بت ريخ  ب ك دير،  شلتج رية 

))0)، تحت رقم 67و109 وشلسجل 

شلتج ر4 رقم 51155.

388P مكرر

 STE SYAJ CAR
SARL AU 

Capital de 500 000,00 Dhs 

 Siège Social: N°106

 LOTISSEMENT ESSAADA

  .GUELMIM

ICE : 003062676000054

تـــأسيــس شركة
بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   ،(0(( أبريل   و1 

بشريك  شملحدودة  شملسؤولية  ذشت 

وحيد  ب ملميزشت شلت لية :

.SYAJ CAR :            شلتسمية

تجزئة شلسع دة   : شملقر شالجتم عي 
رقم 106 كلميم .

درهم    500.000 شلرأسمـــــــــــــ  : 

فئة  من  حصة   5000 على  مقسمة 

100 درهم.

شلسيـــــــــــد      :  سلوف عبد شلعزيز  ...               

5000  حصة.
شلسي رشت بدون  كرشء  شلهـــــــــــــــــدف:  

س ئق.

عبد  سلوف  شلق نوني:  شملسير 

شلعزيز         

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   18 بت ريخ  بكلميم   شالبتدشئية 

))0)،  تحت رقم 2022/162.

389 P

STE PINK PORT
SARL AU

Au Capital :  100 000 Dhs

 Siège Social: N°378 AVENUE

.HASSAN II GUELMIM

ICE : 003051452000074

 تـــأسيــس شركة
بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   ،(0(( أبريل   5  

بشريك  شملحدودة  شملسؤولية  ذشت 

وحيد  ب ملميزشت شلت لية :

.STE PINK PORT  : شلتسمية

شلحسن  ش رع   : شالجتم عي  شملقر 

شلت ني رقم 78و كلميم .
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درهم   100.000 شلرأسمـــــــــــــ  : 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.

شآلالت  في  شلتج رة    : شلهـــــــــــــــــدف 

وشلتصدير،   شالستيرشد  شاللكترونية، 

وأشغ    مق و  في أشغ   مختلفة   

شلبن ء .                 

شملسير شلق نوني  : شلورد4 محسن. 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   18 بت ريخ  بكلميم   شالبتدشئية 

))0)، تحت رقم 2022/161.

390 P

 STE  GOUMGHAR CAR
SARL

Capital :  500 000 Dhs

 Siège Social :  NR 72 RUE

 IGUISSEL HAY IBN ROCHD

GUELMIM

ICE : 003056722000083

تـــأسيــس شركة
بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 )1 أبريل ))0)،  تم تأسيس شركة 

ب ملميزشت  شملحدودة  شملسؤولية  ذشت 

شلت لية:

 .GOUMGHAR CAR :  شلتسمية

شملقر شالجتم عي : حي شبن رشد زنقة 

شكيسل رقم )7 كلميم .

درهم   500.000 شلرأسمـــــــــــــ  : 

فئة  من  حصة   5000 على  مقسمة 

100 درهم.

شلشــــــــــــــرك ء : شلس دة: 

 شكى شس مة  .....     500)  حصة .

كمغ ر شحمد ...    500)  حصة.

شلسي رشت بدون  كرشء    : شلهـــــــــــــــــدف 

س ئق.

شملسير شلق نوني  :  شكى شس مة. 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   18 بت ريخ  بكلميم   شالبتدشئية 

))0)،  تحت رقم 2022/163.

391 P

STE RACHA NÉGOCE
 SARL.AU 

شركة ذشت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

ICE:003045658000051

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بت ريخ 

))0)،  تم تأسيس شركة  9) م رس 

محدودة شملسؤولية ذشت شريك وحيد 

ذشت  شلخص ئص شلت لية : 

 STE RACHA  : شلتسمية 

.NEGOCE SARL.AU

 01 عم رة شرف ع  شملقر شالجتم عي: 
حي بئر شنزرشن بلوك 11 زنقة )1 رقم 

06 شلط بق شلث ني تكيوين شك دير.  

مستلزم ت  وتوزيع  بيع  شلهدف: 

شلغسيل.

 100.000  : شالجتم عي  لرأسم   

درهم.

شلح ج  شيت  هللا  عبد  شلتسيير: 

شسعيد.

شملدة: 99 سنة.

شلسنة شمل لية :  ف تح ين ير حتى1و 

دجنبر .

ب لسجل  شلشركة  تسجيل  تم 

  1(58 رقم  تحت  ب ك دير   شلتج ر4 
بت ريخ )1 أبريل ))0)،   رقم شلسجل 

شلتج ر74)511  .

392 P

 STE RAZANO
SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

 تأسيس شركة
بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شلق نون  تم وضع   ،(0(( م رس   9  

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملميزشت  وشحد  بشريك  محدودة 

شلت لية :

.RAZANO : شالسم

شلط بق شلسفلي   : شملقر شالجتم عي 
رقم 571 حي تيليال تيكيوين أك دير.

تصدير   : شالجتم عي  شلهدف 
وشستيرشد جميع شملنتوج ت شلزرشعية.

من ت ريخ  سنة شبتدشء   99  : شملدة 
تسجيله  ب لسجل شلتج ر4.

شلرأسم    حدد   : شلرأسم   
شلشركة في 10.000درهم .

شلسيدعبد   : شلق نوني   شملسير 
شلحكيم صبر4.

رقم شلسجل شلتج ر4 : 1)511.
بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلتج رية  شملحكمة  ى  لد  شلضبط 
بت ريخ   )5و109  عدد  تحت  بأك دير 

)1 أبريل ))0).
شملسير

393 P

 STE  RITAJ SOUSS
شركة ذشت مسؤولية محدودة

ذشت شلشريك شلوحيد.
مقره  شالجتم عي : دوشر أوالد 

عبو جم عة سيد4 بورج  قي دة 
ت زمورت- 000و8 ت رودشنت شملغرب

شلسجل شلتج ر4 رقم  : 1)86
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( شبريل   0(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية  :
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 RITAJ تسميته بمختصر  شالقتض ء 

. SOUSS
منعش  بإيج ز:   شلشركة  غرض 

عق ر4.
وشالشغ    شلبن ء  في  مق و  

شملختلفة.
عنوشن شملقر شالجتم عي دوشر أوالد 
قي دة  بورج   سيد4  جم عة  عبو 

ت زمورت000و8- ت رودشنت شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 شلشركة  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد محمد بري�سي 1000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد محمد بري�سي عنوشنه :دوشر 

بورجة000و8-  سيد4  عبو  أوالد 

ت رودشنت شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة :

شلسيد محمد بري�سي عنوشنه : دوشر 

000و8  بورجة-  سيد4  عبو  أوالد 

ت رودشنت شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 19 بت ريخ   بت رودشنت  شالبتدشئية 

شبريل ))0) تحت رقم )و1.

394 P

   STE SOCURB ATLANTIC
مقره  شالجتم عي : رقم 185 س 

شس ك  تيكوين شك دير

تـــأسـيــس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ شك دير 

تم تأسيس   ،(0(( م رس  1و  بت ريخ 

صف ته     شملسؤولية   محدودة  شركة 

كم  يلي : 

                     SOCURB ATLANTIC : شلتسمية

أس س   شلشركة  تهدف  شلهــدف:  

إلى:

أعم   إنش ئية متنوعة.

وعموم  جميع شلعملي ت شلتج رية 

شلصن عية شمل لية و شلعق رية شملتعلقة 

شألنشطة  وكل  شملذكورة  ب النشطة 

شأنه  من  ط بع  ذشت  أو  شملش بهة 

توسيع وتنمية شلهدف شالجتم عي.
س   185 رقم   : شالجتم عي  شملقر 

شس ك  تيكوين شك دير.

من ت ريخ  99 سنة شبتدشء    : شملدة 

شلتسجيل ب لسجل شلتج ر4 ب ستثن ء 

ح لة شلتمديد أو شلفسخ شملسبق.

شلرأسم   :  حدد رأسم   شلشركة  

في 100.000 درهم  مقسم  إلى 1000 

حصة. 

بوشلزيت                                  شسم عيل  شلسيد 

1000 حصة.
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  شلتسيير : شلسيد يونس فاليو مسير 

للشركة و ذلك ملدة غير محدودة. 

ب ملحكمة   شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية بأك دير يوم 15 أبريل ))0)، 

تحت رقم 59و109.

395 P

STE OTTAWA TRANSPORT

SARL AU  
ICE : 003051870000040

ت سيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بت ريخ 

ف تح أبريل ))0)، تم تأسيس شركة 

محدودة شملسؤولية ذشت شريك وحيد 

ذشت  شلخص ئص شلت لية : 

 STE OTTAWA  : شلتسمية 

.TRANSPORT SARL AU
رقم   0( بلوك  شالجتم عي:  شملقر 

0و1 شملزشر شيت ملو .

لحس ب  شلبض ئع  نقل  شلهدف: 

شلغير.

 100.000  : شالجتم عي  شلرأسم   

درهم.

شلتسيير  : فيصل شحيحي .

شملدة: 99 سنة.

حتى ين ير  ف تح    : شمل لية   شلسنة 

1و دجنبر .

ب لسجل  شلشركة  تسجيل  تم 

و71    رقم  تحت  ب نزك ن  شلتج ر4 
))0)، رقم شلسجل  15 شبريل  بت ريخ 

شلتج ر4 5905).

396 P

LABIQI DISTRIBUTION

  SARL

إعالن عن تأسيس شركة محدودة 
شملسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي محرر بت ريخ   

شركة  تأسيس  تم  م رس))0)   و 

محدودة شملسؤولية ذشت شلخص ئص 

شلت لية: 

 LABIQI  : -شلتسمية 

   . DISTRIBUTION   SARL

 ( أكدش   حي  شالجتم عي:  شملقر 

شلرقم 5)5 شيت ملو   .

 DISTRIBUTEUR DES شلهدف: 

 PRODUITS D’HYGIENE ET

. SANITAIRE

 100000  : -شلرأسم   شالجتم عي 

درهم.

. SAID LABIQI : شلتسيير-

-شملدة: 99 سنة.

-شلسنة شمل لية :  ف تح ين ير حتى1و 

ديسمبر .

ب ملحكمة  شلشركة  تسجيل  تم 

)و7  رقم  تحت  ب نزك ن  شالبتدشئية 

رقم شلسجل   (0(( أبريل   18 بت ريخ 

شلتج ر4 5)59).

397 P

      SOCIETE  CS PRINT
 S.A.R.L

SOCIETE  CS PRINT 

 S.A.R.L

 ( بت ريخ  عرفي  عقد  بموجب 

تم تأسيس شركة ذشت   (0(( أبريل 

شملسؤولية شملحدودة و مميزشته  ك لت لي: 

 شلتسمية  : �سي شس  برشنت ش.م.م 

 SOCIETE CS PRINT     S.A.R.L.

شلهدف :

-شلطب عة وشإلشه ر. 

شلسالم  ري ض  شالجتم عي:   شملقر 

6)و  رقم 17 أك دير.

درهم   100.000.00 شلرأسم  :   

 100 1.000 حصة بقيمة  مقسم إلى 

درهم للحصة شلوشحدة .                                      

:تسير شلشركة ح لي  من  شلتسيير 

طرف :

شلسيد: شوبيدشر شيوب .          

وشلسيد: شلبدر4 يونس.

شإليدشع  تم  شلتج ر4:  شلسجل 

شك دير  شلتج رية  ب ملحكمة   شلق نوني 

تحت عدد 55و109 بت ريخ )1 أبريل 

.(0((

398 P

DROGUERIE VITA
  شركة ذشت مسؤولية محدودة 

شريك وحيد
شنش ء شركة

بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم وضع  ببيوكرى،  م رس))0)   (1  
محدودة  لشركة  شألس �سي  شلق نون 

شملسؤولية ذشت شملميزشت شلت لية :
 DROGUERIE VITA Sarl : شالسم

.A.U
- هدف شلشركة :

1) عق قير4 )ت جر ب لجملة)
 )) ت جر.

و) أشغ   ع مة أو شلبن ء )مق و ).
ش رع  كرشج   : شلشركة  مقر   -
شلنصر حي أيت لحسن أوعلي رقم 10 

بيوكرى. 
شملدة محددة في 99 سنة. 

مبلغ  في  محدد   : شلرأسم   
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

شلوشحدة؛ كله  للسيد محمد شملودن.
-شلتسيير: شلسيد محمد شملودن هو 
إعط ئه  مع  للشركة،  شلوحيد  شملسير 

وحده صالحية شإلمض ء.
لتكوين   5% -شألرب ح يتم شقتط ع 
عليه  شملنصوص  شالحتي طي  شلرصيد 

ق نون .
شإليدشع  تم  شلق نوني  -شإليدشع 
لدى  شلضبط  بكت بة  شلق نوني 
تحت  النزك ن  شالبتدشئية  شملحكمة 

رقم: 0)7، بت ريخ: 19 أبريل))0). 
399 P

 FASMIN TRANS 
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة 
.      FASMIN TRANS  : شلتسمية 

شلهد ف شالجتم عي:
-مق و  نقل شلبض ئع وطني  ودولي  

لحس ب شلغير.
- شالستيرشد وشلتصدير.
- وسيط.                     

برقم  موطن  شالجتم عي:  شملقر 
شلط بق شألو  زنقة شلرئس   ( )،بلوك 

ب قي أك دير.

شملدة : 99 سنة.

  : شالجتم عي  شلرأسم   

إلى  مقسمة  درهم   100.000.00

 100 1000  حصة شجتم عية بقيمة 

درهم للسهم مقسمة ك لت لي:                 

شلسيد  عي د هنيد  1000 حصة  .    

   شلتسيير  :    شلسيد  عي د هنيد   

كمسير للشركة.     

إيدشعه  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

ب ملحكمة  شلتج رية ب ك دير تحت رقم  

6وو109   يوم )1 أبريل ))0).  

400 P

CABINET SABCONSULTING     

BENBENFOOD
 SARL 

إعالن تأسيس شركة
شملؤرخ شلعرفي  للعقد   طبق  

تأسيس  تقرر  ين ير))0)   (0 ب   

شركة ب ملوشصف ت شآلتية:

  BENBEN FOOD  : شلتسمية 

.SARL

شملسؤولية  شركة   : شلشكل 

شملحدودة ذشت شلشخص شلوشحد.

 Centre   : شالجتم عي  شملقر 

 Commercial » LES GALERIES

  DE TALBORJT «, Local A1d

 Boulevard Mohammed Cheikh

.Saadi, Rue Haj Madani, AGADIR
رأس شمل   : 100.000 درهم.

شملسير: شلسيد عمر شملسعود4.

1و  ين ير شلى   1 من  شلسنة شمل لية: 

ديسمبر.

شلضبط  ك تب  لدى  شإليدشع  ثم 

بت ريخ  ب ك دير  شلتج رية   للمحكمة 
6 أبريل))0) رقم 8))109.

401 P

 STE BIM’R ENGINEERING
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة
فبرشير   11 طبق  للعقد شملؤرخ في 

محدودة  شركة  تأسيس  تم   (0((

شملسؤولية ب لخص ئص شلت لية :
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  .BIM’R ENGINEERING : شالسم

شلدرشس ت,  مكتب  شلهدف: 

شلتحري ت وشلبحوت.
رأسم   شملجموعة : 100.000.00 

درهم.

شلتسيير: شلسيد شسم عيل خب ز. 

و5  رقم  شالجتم عي:مكتب  شملقر 

ش رع  م مونية  ص لة  شلرشبع  شلط بق 

حي   500 شلحسن شلبونعم ني ف ش 

شلدشخلة, شك دير.

شملدة :  99 سنة.

ب لسجل  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية  ب ملحكمة  شلتج ر4 

ب ك ديرتحت رقم و)و109  بت ريخ و1 

أبريل ))0).  

402 P

  2MEDYAS CITRUS
  SARL

RC : 8635

   تـأسـيـس شــركة                                  
بت ريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى   
شلق نون  وضع  تم  فبرشير))0)    15

محدودة  لشركة  شلـتأسي�سي 

شملسؤولية تحمل شلخص ئص شلت لية:

 ( M E D Y A S -شلـتـسـميـــــــــــــــة   : 

 .CITRUSSARL

شركة ذشت شملسؤولية  -شلشكل:  

شملحدودة.    

-شلـمـوضـــــوع  :       

شإلنت ج   ، شملش تل   / -شلزرشعة 

شلنب تي / بيع وشرشء شلنب ت ت.
-شلـمـقر شالجـتـم عــي    : حي شلزيتون 

شلكردشن، ت رودشنت.

-مــــــدة شلشركــــــة     :  99  سنة. 
-رأسمـــ   شلشركـــة     : 100.000.00 

درهم، 000 1 حصة ب 100 درهم.

-شلـتسـيـيــــــــــــــــــر: شلسيد: محمد شملير.

-لقد تم شإليدشع شلق نوني للسجل 

شالبتدشئية  شملحكة  لدى  شلتج ر4 

بت رودشنت تحت شلرقم شلترتيبي    501 
رقم  أبريل))0)   1( بت ريخ:  

سجله  شلتج ر4 هو: 5و86 .                                                  

403 P

2BME
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

(BME محدودة
ICE: 003021820000082

 17 في  شملؤرخ  للعقد  طبق  

شركة  تأسيس  تم  م رس))0) 

وحيد  بشريك  محدودة   شملسؤولية 

ب لخص ئص شلت لية :  

.(BME : شالسم

وشلتطوير  شلبرمجة   : شلهدف 

شملعلوم تي.
 100000   : شملجموعة  رأسم   

درهم .

شلتسيير: مب رك شملرشبط.
 6 رقم  و  شلط بق  شملقر شالجتم عي: 

شلحي   111 6 ش رع شلرب ط رقم  بلوك 

شملحمد4 أك دير.

شملدة :  99 سنة.

للمجموعة  شلق نوني  شاليدشع  تم 

ب لسجل شلتج ر4 ب ملحكمة شلتج رية 

بت ريخ               رقم109108   تحت  بأك دير 

)) م رس))0) .

404 P

 ATLANTIKA CENTER

 POUR LE CONSULTING ET

 LA QUALIFICATION DES

COMPETENCES
تصفية شلشركة

بت ريخ  مدشوالت  على  بن ء   I-

شرك ء   قرر   ،(0(( م رس   15

 ATLANTIKA CENTER POUR

 LE CONSULTING ET LA

 QUALIFICATION DES
COMPETENCESش.م.م ، رأسم له  

15000.00 درهم ،ومقره  شالجتم عي 
 95 شق مة   0( شلط بق   0( رقم 

مجموعة د ودشدية شملوظفين تيزنيت  

م يلي : 

تقرير  على  شملص دقة  -تمت 

شملصفي.

شلسيد  شملصفي،  تبرئة  تم  كم    -

ب لفقير شلطيب  .

-II  تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 

أبريل    05 يوم  بتيزنيت  شالبتدشئية 

))0)،  تحت عدد 116/2022.  

405 P

  AGUNI شركة

 SARL  AU

و1  بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بأك دير قرر شلشريك   (0(1 ديسمبر 

  AGUNI   SARL AU شلوحيد لشركة 

م  يلي :

  AGUNI  SARL شركة  تصفية 

.  AU

شاليدشع  تم  شلق نوني:  شاليدشع 

ب ملحكمة  شلضبط  بكت بة  شلق نوني 

شلتج رية بأك دير بت ريخ 5 أبريل))0)  

تحت رقم08)109 .
للخالصة وشلتذكير 

406 P

SOCIETE A.M.NEGOCE

SARL

شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 

وشلذ4   (019 نوفمبر   8 في  شملنعقد 

تم بموجبه شحدشت تغييرشت بشركة 

 SOCIETE A.M.NEGOCE SARL

محدودة  مسؤولية  ذشت  شركة 

درهمومقره    100.000 رأسم له  

: تجزئة شيت سعيد بلوك  شالجتم عي  

)0 شلرقم 110 شيت ملو .

 حيت شتفق على م ي لي : 

• شملوشفقة على تقرير شملصفي.

• شعتم د حس ب ت شلشرك ت.

• إقف   عملي ت شلتصفية.

.
ً
• حل شلشركة نه ئي 

من  شلشركة  على  شلتشطيب   •

شلسجل شلتج ر4. 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ديسمبر   6 في  ب نزك ن  شالبتدشئية 

019) تحت رقم 1)5).

407 P

 EXTRA MEDIA INFO شركة

حــــــل مسبق للشركة

شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 

 EXTRA MEDIA شالستثن ئي لشركة 

 (0(( أبريل   1( INFO، شملنعقد يوم 

تقرر م  يلي : 

 EXTRA لشركة  شملسبق  شلحل 

مقر  تحديد  وتم   MEDIA INFO

 : شالجتم عي  شملقر  هو  شلتصفية 

عم رة  تين  بدوشر  شلسفلي  ب لط بق 

شيت  ششتوكة  شعميرة  شيت  جم عة 

شميمة  وق و4  شلسيدة  ب ه وعينت 

كمصف للشركة. 

كت بة  لدى  شلق نوني  شاليدشع  تم 

شلضبط ب ملحكمة شالبتدشئية النزك ن 

تحت رقم 5)7 يوم 18 أبريل ))0).

408 P

 E-WINDS شركة

شركة ذشت مسؤولية محدودة 

شريك وشحد

مقره  شالجتم عي رقم 6) عم رة 7) 

إق مة إسالن حي شملحمد4، أك دير

شلشريك  قرشر  ملقتضي ت  طبق  

فبرشير   (8 بت ريخ  شملوقع  شلوحيد 

))0) وشلق �سي بم  يلي : 

نه ئي  شبرشء   ، شملسير  ذمة   شبرشء 

ال رجعة فيه.

،وتعيين  حل شلشركة قبل شألوشن 

شلسيد جم   نفد4 كمصفي مع كل 

شلصالحي ت شلتي يخوله  له شلق نون، 

 (6 برقم  شلتصفية  عنوشن  وجعل 

7) إق مة إسالن حي شملحمد4  عم رة 

شك دير.

كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ب ك دير  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

رقم  تحت   (0(( أبريل   (8 بت ريخ 

77و109.

409 P
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STE KHIJA MANAGEMENT
SARL AU

شملقر شالجتم عي : بلوك أ رقم ) شنزش 
شك دير 

 09 بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
م رس ))0) تم قرر مس همو شلشركة 

م  يلي :
شملسبقة  شلحلوشلتصفية   -  1

للشركة.
كزشفي سيمون  شلسيد  تعيين   -  (
كمصفي  صوف ج  لويس  شلجون 

للشركة.
كمك ن  شلشركة  مقر  إتخ د   - و 

للتصفية
شإليدشع  تم  شلق نوني  شإليدشع   -
 شلق نوني بكت بة شلضبط لدى شملحكمة

و7و109  شلتج رية ب ك دير تحت رقم 
بت ريخ 18 أبريل ))0).

410 P

Société ISSLAH MATERIEL
RC.15)7و

شلفسخ شملسبق
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 5) ين ير ))0) تقرر م  يلي :

حل مسبق للشركة شبتدشء من 5) 
ين ير ))0).

رشيد  بوشكو  شلسيد  تعيين 
كمصفي للشركة.

مقر شلفسخ شملسبق للشركة رقم 
6)5 ش رع شدرشر جم عة شلتمسية.

بمكتب  تم  شلق نوني  شإليدشع 
شالبتدشئية  شملحكمة  لدى  شلضبط 
بإنزك ن في 9) م رس ))0) تحت رقم 

.608
411 P

 STE IMPORT EXPORT BIG
SHOP SARL

زنقة 515 رقم )) شرشك بورك ن 
أك دير

تصفية للشركة
بت ريخ عرفي  عقد   بموجب 
07 أبريل ))0) ص دق شرك ء شركة 

على م يلي :  

من شبتدشء  شلشركة  تصفية   -/1 
 1و ديسمبر 1)0).

محمد  ش ر4  شلسيد  تعيين   -/(
كمصفي للشركة.

شملقر  هو  شلتصفية  عنوشن  و/- 
شالجتم عي للشركة.

تم شإليدشع شلق نوني لدى مصلحة 
شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط  كت بة 
تحت   (0(( أبريل   1( بأك دير بت ريخ 

رقم و)و109.
412 P

LARANTE TRANS شركة
شلتشطيب شلنه ئي للشركة

شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 
 LARANTE لشركة  شالستثن ئي 
 (0(( أبريل   7 شملنعقد يوم   TRANS

تقرر م  يلي : 
لشركة  شلنه ئي  شلتشطيب 
تحديد  وتم   LARANTE TRANS
شالجتم عي  شملقر  هو  شلتصفية  مقر 
س  بلوك   17 رقم  شلسفلي  شلط بق 
شك ديروعين  تكوين  بئرشنزرشن  حي 
شلسيد ن يت شلرشيس شلسعيد مصف 

للشركة.
شلق نوني لدى كت بة  تم شاليدشع   
ب ك دير  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 
أبريل   15 يوم  )6و109  رقم  تحت 

.(0((
413 P

 OBLEKACEM
DISTRIBUTION

تصفية شلشركة
 (1 بت ريخ  على مدشوالت  بن ء   -  I
شركة  شريك  قرر   ،(0(( م رس 
 »OBLEKACEM DISTRIBUTION«
 100.000 رأسم له    ، ش.م.م.ش.و 
 (1 رقم  شالجتم عي  ،ومقره   درهم 

تجزئة شلفتح شفرشك تيزنيت، م يلي :
تقرير  على  شملص دقة  تمت   -

شملصفي.
شلسيد  شملصفي،  تبرئة  تم  كم    -

بنبلق سم عمر .

II تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة   -

أبريل   1( يوم  بتيزنيت  شالبتدشئية 

))0)، تحت عدد 129/2022. 

414 P

 Siège social  : HAY AL

 INARA OULED BERHIL

TAROUDANT
DISSOLUTION

STE »SOCOBER« SARL 

بمقت�سى محضر شلجمع شلع م غير 

شلع د4 شملنعقد في ))0) م رس ))تم 

بموجبه  : 

في  ووضعه   للشركة  مسبق  حل 

تصفية.

مصفية  بلحسن  سعيد  تعيين 

للشركة.

 HAYفي شلتصفية  مقر  تثبيت 

 AL INARA OULED BERHIL

.TAROUDANT

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 11 أبريل   (0(( شلتج رية بت ر ودشنت 

تحت رقم 6)1.

415 P

STE ROBUSTE AUTO
SARL AU

قرشرشت  محضر  بـمـوجـب   -  1

أبريل   6 بـتـ ريـخ  شلوحيد  شلشريك 

))0) تقرر م  يلي : 

شملص دقة على عملي ت شلتصفية.

شملص دقة على جدو  شلحس ب ت 

شملندرجة في م  بعد تصفية شلشركة.

للسيد  شلنه ئية  شلتبرئة  تخويل 

شملسؤو  عن شلتصفية.

إنه ء تصفية شلشركة.

شلق نوني  شإليدشع  تم  وقد   -  (

شملحكمة  هيئة  لدى  شلضبط  بكت بة 

5و7  رقم  تحت  ب نزك ن  شالبتدشئية 

بت ريخ 19 أبريل ))0).
من شجل شلنسخة وشلبي ن

416 P

SUD INDUSTRIE شركة
 SARL

شركة في طور شلتصفية
شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 
م رس   15 شالستثن ئي شملنعقـد بت ريخ 

))0) تقرر م يلي : 
شملص دقة عـلى حس ب ت شلتصفية. 

إبرشء ذمة شملصفي.
شلحل شلنه ئي للشركة.

شلتشطيب على شلسجل شلتج ر4. 
ب ملحكمة  شلق نوني  إليدشع  تم 
 6(8 رقم  تحت  ألنزك ن  شإلبتدشئة 

بت ريخ 6 أبريل ))0).
417 P

شركة تيرايا روكريتومون 
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

بشريك وحيد 
رأسم له  100.000 درهم 

شملقر شالجتم عي : زنقة 575 رقم 8) 
جرف شنزك ن 

بت ريخ عرفي  عقد  بمقت�سى    
ب نزك ن  شملسجل   (0(( م رس   18

وشلذ4 ترتب عنه م  يلي : 
تصفية : 

بي ن شملصفي وعلى  شملوشفقة على 
شلحس ب شلنه ئي للتصفية.

إبرشء ذمة شملصفي وإنه ء مه مه.
شلتصفية شلنه ئية للشركة.

ب ملحكمة   : شلق نوني  شإليدشع 
 7(( رقم  تحت  ب نزك ن  شالبتدشئية 

بت ريخ 19 أبريل ))0).
418 P

 STE TITRIT POIDS LOURD
ACCESSOIRES

SARL
شلغير  شلع م  شلجمع  بمقت�سى 
 STE TITRIT POIDS : شلع د4 لشركة
 LOURD ACCESSOIRES S.A.R.L
رأسم له   شملسؤولية  شركة محدودة 
: شالجتم عي  مقره   درهم ،   50.000 
ملو   أيت  شلصن عي  شلحي   998 رقم 
قرر م رس))0)   8 بت ريخ   شملنعقد 

م  يلي : 
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- شلتأشير على حس ب ت شلتصفية.

- تبرئة شملصفي.

- شنهى تصفية شلشركة. 

- شلتشطيب على شلسجل شلتج ر4.

- شإليدشع شلق نوني وضع ب ملحكمة 

شالبتدشئية ب نزك ن تحت رقم 666 يوم 

08 شبريل ))0).

419 P

مكتب بريم  كونط 

بلوك د ) رقم و حي شلدشخلة شك دير

 ATLAS MARITIME شركة

INVESTMENTS

ش م

رأسم له  : 000.000.) درهم

مقر شالجتم عي  : ش   م رقم )1 

شلقط ع شلسكني أك دير

تفويت حصص شجتم عية 
تعيين مسير جديد للشركة 

توقيع  ذ4  عرفي  عقد  بموجب 

 (0(( أبريل   1( يوم  مؤرخ  خ ص 

أبريل   1( يوم  بأك دير  وشملسجل 

 ATLAS« شركة  شرك ء  قرر   (0((

ش   »MARITIME INVESTMENTS

م م م  يلي : 

550و  تفويت  على  شملص دقة 

حصة شجتم عية من شلس دة : أصفر 

حميدوبوفوس عبد شللطيف لص لح 

شلسيدة بو شلب ز زهوروشلس دة أصفر 

أنيس وأ صفر شسم عيل.

أنيس  أصفر  شلسيد  تعيين 

 ATLAS MARITIME لشركة  مسير 

ش م م وملدة غير   INVESTMENTS

محدودة. 

كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 

بأك دير  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

رقم  تحت   (0(( أبريل   18 يوم 

79و109.
بمث بة مقتطف وبي ن

420 P

مكتب بريم  كونط 

 STE ATLANTIC CROPS شركة
SARL.AU

ICE : 002294380000014
شلسجل شلتج ر4 : 18905

تعديل
بمقت�سى عقد عرفي محرر بت ريخ 

) أبريل ))0) قرر م يلي : 
طرف  من  حصة   (00 بيع   -
شلسيد  شلى  شلزروشلي  لطيفة  شلسيدة 

ع د  ور�سي.
شالس �سي  شلق نون  تحيين   -

للشركة.
شلس بقة  شملسيرة  شستق لة   -
شالدشرة  من  شلزروشلي  لطيفة  شلسيدة 
مسير  ور�سي  ع د   شلسيد  وتعيين 

جديد.
بكت بة  شلق نوني  شاليدشع  تم 
شلضبط ب ملحكمة شالبتدشئية ب نزك ن 
أبريل  و1  بت ريخ   69( رقم  تحت 

.(0((
421 P

 SOCIETE GLO SOUSSE
SERVICE

SARL
شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 
تم بموجبه   (0(( أبريل  شملنعقد في7 
 GLO« بشركة  تغييرشت  شحدشت 
شركة    » SOUSSE SERVICE SARL

ذشت مسؤولية محدودة.
 حيت قرر م ي لي : 

شململوك  شلحصص  تفويت جميع 
 IGHRISS MUSTAPHA للسيدد 
BASSIM ZERRAA لص لح  وشلسيدة 

.BENEZZAHHAF AZIZ شلسيد
 BASSIM شلسيدة  شستق لة 

ZERRAA من منصبه  كمسيرة.
 BENEZZAHHAF شلسيد  تعيين 

AZIZ مسيرش وحيدش للشركة.
تحيين شلق نون شألس �سي للشركة. 
ب ملحكمة  شلق نوني  شاليدشع  تم 
-)0-و1 في  ودشنت  بت ر  شالبتدشئية 

))0)تحت رقم 95).
422 P

Ste GR EL KHOUMSSI
SARL AU

بموجب محضر شلجمع شلع م غير 
 (0(1 أكتوبر  ف تح  بت ريخ  شلع د4 

تقرر م  يلي : 
1 - بيع حصص : 

شلخم�سي  تري   شلسيدة  ب عت 
5000 حصص لف ئدة شلسيد بورشس 

محمد؛
أيوب حندش  شلسيد  شستق لة   -  (

من مه مه كمسير للشركة ؛
تعيين شلسيد بورشس محمد   - و 

كمسير وحيد للشركة ؛
) - شلتوقيع شلبنكي وشإلدشر4 : تلتزم 
للسيد  شلوحيد  ب لتوقيع  شلشركة 

بورشس محمد ؛
شألس �سي  شلق نون  تحديت   -  7

للشركة ؛
بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم  وقد 
 شلضبط ب ملحكمة شالبتدشئية ب لسم رة
رقم  تحت   (0(( أبريل   5 بت ريخ 

.80/2022
423 P

 MA FAMILLE CARS شركة
ش.م.م. 

شلسجل شلتج ر4 107و
شلتعريف شملوحد للمق والت 

1000088و0016178 
شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 
 ،(0(( 6 شبريل  شالستثن ئي شملؤرخ في 
أبريل   1( بت ريخ  بتيزنيت  وشملسجل 
تمت   RE  : 30571 تحت رقم  (0((

شملص دقة على  :
00و  تفويت  عقد  على  شملوشفقة 

حصة ب لشركة.
مسير  شستق لة  على  شملوشفقة 

وتعيين مسير جديد.
للق نون  شلجديدة  شلصي غة  تبني 

شألس �سي.
إيدشع  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
شمللف شلق نوني بمكتب شلضبط لدى 
عدد  بتيزنيت  شالبتدشئية  شملحكمة 

2022/128 بت ريخ )1 أبريل ))0).
424 P

LAM DISTRIBUTION
ش.م. دشت شريك وحيد

تعديل
في  شملؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 17 ))0) وشملسجل بت ريخ  17 م رس 

م رس ))0) ب ك دير، تقرر م  يلي : 
شملص دقة على بيع حصص شلسيد 
للسيد  حصة   500 ششب ه  لحسن 

محمد شخبو.
تعيين محمد شخبو كمسير جديد 

للشركة ملدة غير محدودة.
تغيير شلتوقيع شالجتم عي للشركة 

ب عتم د توقيع شلسيد محمد شخبو.
لحسن  شلسيد  شستق لة  قبو  

ششب ه من مه مه ب لشركة س بق .
تحيين شلق نون شألس �سي للشركة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   -
شبريل   11 بت ريخ  شك دير  شلتج رية 

))0) تحت رقم 90)109.
425 P

C.A CONSEIL
 Siège social  : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA
 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail  : cabinet_arrad@yahoo.fr
Agadir

SOCIETE MLC OCEAN 
 SARL AU

MODIFICATION
شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 
شملنعقد في 8) م رس ))0) تم بموجبه 
 MLC   بشركة تغييرشت  شحدشت 
ذشت  شركة   OCEAN SARL AU
وشحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

حيت قرر م  يلي : 
• بيع 000) حصة مملوكة للسيد 
شلسيد  لص لح  موربي  كرلو  لوسي ن 

شبعير شليزيد.
كرلو  لوسي ن  شلسيد  شستق لة   •
وتعيين  كمسير  منصبه  من  موربي 
وحيًدش  مسيًرش  شليزيد  شبعير  شلسيد 

للشركة.
شقة   إلى  شلشركة  مقر  نقل   •
تس ليوين  حي  شألر�سي  بــ لط بق 

تمرشغت شورير شك دير.
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شألس �سي  شلنظ م  تحديث   •
للشركة.

• شلصالحي ت.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (0(( أبريل   8 في  ب ك دير  شلتج رية 

تحت رقم )8)109.  
426 P

 MAADER شركة
TRANSPORT

شركة ذشت مسؤولية محدودة من 
شريك وحيد 

 شلط بق شألر�سي تجزئة شلوحدة رقم 
51 بتزنيت : شملقر شالجتم عي

على محضر قرشرشت شلشريك  بن ء 
أبريل  ف تح  بت ريخ  شملنعقد  شلوحيد 

))0) قرر هدش شألخير : 
: ق م شلسيد  - نقل ملكية شألسهم 
جميع  بتفويت  قصبي  شلحسين 
سهم)   1000( ب لشركة  حصصه 

للسيد عبد هللا جوهر4.
قبو  شستق لة شلسيد شلحسين   -
للشركة  كمسير  منصبه  من  قصبي 

وشلسيد محمد الخر كن ئب شملسير.
تعيين شلسيد جوهر4 عبد هللا   -

كمسير وشريك وحيد للشركة.
إض فة نش ط تج رة شألسم ك،   -
شلقشري ت وشلرخوي توتسيير شألسوشق 
ومن طق شلبيعومق و  نقل شلبض ئع، 

ألنشطة شلشركة.
وقد تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 
أبريل   15 بت ريخ  بتزنيت  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم )و1.
427 P

OPTOCALIA SARL
شركة أوبـــــتـــوكـــــ ـــيــ  ش.م.م

شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 
بت ريخ ش.م.م  أوبـــــتـــوكـــــ ـــيــ    لشركة 
شالستم ع  وبعد   (0(( م رس   8  

وقرشءة شملحضر, تقرر م  يلي :
5000 حصة من أصل  أ - تفويت 
في  ك نت  شلتي  للشركة  حصة   5000
شلى  بنجد4  عزشلدين  شلسيد  ملكية 
شلسيدة ن دية شلعطر4 لتصبح بدلك 

شريكة وحيدة للشركة.

 * ن دية شلعطر4 5000 حصة.

شلصالحي ت  جميع  تفويض   - ب 

ب لشركة  شملتعلقة  وشالمض ءشت 

للسيدة ن دية شلعطر4.

بكت بة  شلق نوني  شاليدشع  تم 

شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلضبط 

تحت   (0(( أبريل   1( ب ك دير بت ريخ 

رقم 56و109.
شلخالصة وشلتذكير

428 P

شركة توتي بيري
شركة ذشت مسؤولية محدودة

مقره  شالجتم عي : شملركز شلتج ر4 

شورقة شالنبع ث، عم رة رقم ) ش رع 

شلحسن شلث ني شك دير

شلسجل شلتج ر4 رقم : 8091)

تفويت شلحصص شالجتم عية
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

 ،(0(1 يوليو   15 بت ريخ  شملنعقد 

ص دق شرك ء شلشركة على م  يلي :

يمتلكه   شلتي  حصة   1 تفويت 

شلسيد شلشرشد4 شلف ضلي تقي شلدين 

قرو4  صوفت  شونجيس  شركة  شلى 

ليميتد.

تمتلكه   شلتي  حصة   (99 تفويت 

شلىشركة  هولدينغ  شرشد4  شركة 

شونجيس صوفت قرو4 ليميتد.
شلتج ر4  شلسجل  في  شلتقييد  تم 

ب ملحكمة شلتج رية  في 5 أبريل ))0)، 

تحت رقم 17)109 للسجل شلترتيبي.

429 P

 CABINET 2C GESTION شركة

sarl
ش م

بمقت�سى محضر شلجمعية شلع مة 

شالستثن ئية شملنعقدة يوم ف تح م رس 

))0) بمقر شلشركة تقرر م  يلي : 

• تغيير شلق نون شألس �سي للشركة.

تغيير مسير شلشركة جعل شلسيد   

شلوطنية  بط قته  رقم  عمر  بنيعز 

jb178328 مسيرش له .

) - تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 

و7)  رقم  تحت  ب نزك ن  شالبتدشئية 

بت ريخ 7 م رس ))0).

430 P

شركة بيوادورات بروديك
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 
رأسم له  : 1000000.00 درهم

شلك ئن مقره  رقم دوشر شلقصبة 

شنش دن شتوكة شيت به 

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
قرر   (015 يونيو.   17 شملنعقد بت ريخ 

أعاله شملذكورة  شلشركة   مس هموش 

م  يلي : 

 - شستق لة وتحويل أسهم شلسيدة 

شلسو�سي ع ئشة وشلسيدة شبض ر مينة 

أبيدشر عبد  سهم لكل شلسيد   1500

شله د4 شلذ4 يقبل 000و سهم.
 - تم تعديل شلفصو  من شلق نون 

شلتأسي�سي للشركة. 

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشءية  شملحكمة  لدى  شلضبط 

النزك ن تحت رقم 679 يوم 11 أبريل 

))0). شلسجل شلتج ر4 رقم 16501.

431 P

 STE LES JARDINS DE شركة

NAHDA
بت ريخ  محرر  محضر  بمقت�سى 

شلع م  شلجمع  قرر   (0(( م رس   ((

مسؤولية  دشت  لشركة  شالستثن ئي 

 LES JARDINS DE محدودة 

NHADA م  يلي : 

بورحيم  مصطفى  شلسيد  ق م   -

شلسيد  شلى  شالصلية  أسهمه  بتحويل 

ص لح صبر4. 

شلسيد  شلقديم  شملسير  شستق لة   -

مصطفى بورحيم من شلتسيير.   

- تعيين شلسيد ص لح صبر4 مسير 

جديد للشركة ملدة غير محدودة .

 : شلى   شالجتم عي  شملقر  تحويل   -

16 شلط بق شلث لث عم رة  مكتب رقم 

))I فونتي شك دير.

ب ملحكمة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

شلتج رية شك دير بت ريخ ) أبريل ))0) 

تحت رقم 9)6.

432 P

االشهب م ر ا
شركة ذشت مسؤولية محدودة 

وعنوشن مقره  شالجتم عي شلسكيرشت 
زشوية سيد4 ط هر - 000و8 

ت رودشنت شملغرب
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

6599

 1( مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

محدودة ب ملميزشت شلت لية : 

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

مسؤولية محدودة.

تعيين   : للشركة  مسير  تعيين 

كمسير  شألشهب  شملصطفي  شلسيد 

للشركة.

عن  شألشهب   رشيد  شلسيد  تنحي 

شلتسيير في شلشركة. 

تحيين شلنظ م شالس �سي للشركة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية رقم 0و1 بت رودشنت بت ريخ 

18 أبريل ))0).

433 P

Société RIMAL PRODUCT
شركة ذشت مسؤولية محدودة 

بشريك وشحد

تبع  الستق لة شملسير شلسيد حليب 

 (9 بت ريخ  شلصمد  عبد  شإلدري�سي 

قرر شلشريك شلوحيد   ،(0(1 أكتوبر 

من   ،RIMAL PRODUCT لشركة 

شملؤرخ  شلع د4  شلع م  شلجمع  خال  

شلسيد  تعيين   (0(1 أكتوبر   (9 ب 

بولعيد إبرشهيم مسيرش وحيدش للشركة 

ملدة غير محدودة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

78و109  شلتج رية بأك دير تحت رقم 

بت ريخ 18 أبريل ))0).

434 P
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL  : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL  : 06.11.82.46.25 / FIX  :

8.68).و).8).05

EMAIL  : samifisc@gmail.com

 STE ZERA DREE
بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

) أبريل ))0) ، تم إقرشر م  يلي : 

أمزيل خ لد من  شلسيد  شستق لة 

تسيير شلشركة.
شلزرشو4  سه م  شلسيدة  تعيين 

كمسيرة جديدة للشركة.

شلتوقيع للسيدة سه م شلزرشو4.

ب ملحكمة  تم  شلق نوني  شإليدشع   -

أبريل   19 بت ريخ  ب ك دير  شلتج رية 

))0) تحت رقم 8))109. 

435 P

شركة – فييزا اميكراسيون 

كروب –ش.م.م
شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 

أبريل   1( بت ريخ  شملنعقد  شالستثن ئي 

))0) قرر شملس هم شلوحيد للشركة  

بعد  بنشريق  مونية  شلسيدة  إعف ء 

كمسيرة  منصبه   من  شستق لته  

سيد  جدو  شلسيد  للشركةوتعيين 

محمد.كمسير وحيد للشركة مع كل 

صالحي ت شلتوقيع. 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   15 بت ريخ  ب ك دير  شلتج رية 

))0) تحت رقم 58و109.

436 P

  »CAP PATISS « شركة
 شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

بشريك وحيد برأسم   100.000 

درهم

مقره شالجتم عي : قصر شلبلدية 

عم رة كنزى محل رقم 8 شك دير

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر   (0(( م رس   (1 شملتخذ بت ريخ 

م  يلي : 

للشركة  شالجتم عي  شملقر  تحويل 
قصر شلبلدية عم رة   : للعنوشن شلت لي 

كنزى محل رقم 8 شك دير.
شلنظ م  من   ( شلفصل  تعديل 

شألس �سي للشركة.
تحيين شلنظ م شألس �سي للشركة.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلضبط 
بت ريخ  109(16 عدد   بأك ديرتحت 

5 أبريل ))0).
شملسير

437 P

» GOLFAGAD «
ش.َم.م 

 رأسم له  100000 درهم
مقره  شالجتم عي  : شقة )1 عم رة 

6و شق مة شلدشيرة شلجديدة شلدشيرة 
شنزك ن 

شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 
شإلسثتن ئي بت ريخ11 شبريل ))0) قرر 

مسيروش شلشركة م يلي : 
تغيير مقر شلشركة من حي شلسع دة 
شلزنقة 1)16 رقم )5 شلدشيرة شنزك ن 

إلى شلعنوشن شلت لي  : 
شقة )1 عم رة 6و شق مة شلدشيرة 

شلجديدة شلدشيرة شنزك ن.
شاليدشع  تم   : شلق نوني  شاليدشع 
شلق نوني ب ملحكمة شالبتدشئية ب نزك ن 
رقم  تحت   (0(( شبريل   18 بت ريخ 

.7(8
438 P

 »MOKACCINO« شركة
 شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 
بشريك وحيد برأسم   100.000 

درهم
مقره شالجتم عي : قصر شلبلدية 
عم رة كنزى محل رقم 9 شك دير

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر   (0(( م رس  1و  شملتخذ بت ريخ 

م  يلي : 
للشركة  شالجتم عي  شملقر  تحويل 
قصر شلبلدية عم رة   : للعنوشن شلت لي 

كنزى محل رقم 9 شك دير؛

شلنظ م  من   ( شلفصل  تعديل 

شألس �سي للشركة؛

تحيين شلنظ م شألس �سي للشركة.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلضبط 

بت ريخ  85و109  عدد  تحت  بأك دير 

18 أبريل ))0).

439 P

NECNAFA شركة
رقم 6و ش رع حوم ن فت كي دشيرة 

شلجه دية شنزك ن

شلع د4  غير  شلع م  شلجمع  خال  

تم   (0(1 شملنعقد يوم ف تح ديسمبر 

شتخ ذ شلقرشر بش ن شلتغييرشت شلت لية  : 

من   : شلشركة  رأسم    تغيير   -  1

100.000 درهم  إلى 500.000 درهم.

شلشرك ء  حصة  تصبح  وهكذش 

000.و1 حصة  مقسمة على شلشكل 

شلت لي : 

 5000 ششب ح  محمد  شلسيد 

حصة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   8 بت ريخ  ب نزك ن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 670.

440 P

شركة تيك باوور/ ش.م.م
بشريك وحيد

برأسم   قدره : 1.000.000 درهم
رقم 1058 شلحي شلصن عي شيت ملو  

شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 

شالستثن ئي شملنعقد بت ريخ : 5) م رس 

))0) ، تمت شملص دقة ب إلجم ع على 

شملقترح ت شآلتية : 

من  شلشركة  رأسم    من  شلرفع 

1.000.000 درهم شلى 1.500.000.00 

درهم وذلك مع تضمين شألرب ح ملبلغ 

 5000 إنش ء  مع  درهم   500.000

حصة جديدة بقيمة 100 درهم كله  
رميلي   : من نصيب شلشريك شلوحيد 

عبدهللا. 

مق و  شألشغ     : -إض فة نش ط 

شملختلفة.

-تحيين شلق نون شألس �سي للشركة.

-صالحي ت.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  ب نزك ن  شالبتدشئية 

))0) تحت عدد رقم 690/2022.
مقتطف قصد شالشه ر

441 P

مكتب شلحس ب ت شلجزيرة

 شركة بنموح
شــركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

ب لشريك شلوحيد،
رأس م له  000.000.) درهم

شملقر شإلجتم عي : 151 حي حمو شزرو 
شيت ملو 

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

شالستثن ئي  شلع م  للجمع  شملع د  

شبريل   ( لشركة بنموح شملؤرخ بت ريخ 

))0)، تقرر م  يلي : 

من  شلشركة  رأسم    من  شلرفع 

000.000.و  إلى  درهم   (.000.000

شلحس ب  بمق صة  ذلك  درهموو 

شلسيد  شلوحيد  للشريك  شلج ر4 

 1.000.000 وشلكيرح مب رك في حدود 

حصة   10000 بخلق  وكدلك  درهم 

درهم للحصة   100 جديدة من فئة 

شلوشحدة يملكه  كله  شلسيد وشلكيرح 

مب رك.

لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم  لقد 

شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلضبط  كت بة 

))0) تحت  15 شبريل  ب نزك ن بت ريخ 
رقم 718.

442 P

 ODASSIA شركة

DISTRIBUTION
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوشحد 
رأسم   شلشركة : 1.100.000 درهم 

تجزئة رقم 168 -شلحي شلصن عي 

ت سيال، شنزك ن

شلوحيد  شلشريك  ملحضر  تبع  

م رس   18 شلسيد شس كتي شحمد يوم 

))0)،تمت شملص دقة على م  يلي : 
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تغيير إسم شلشركة : 
 : شلت لي  شإلسم  شلشركة  ستأخذ 

 .AMSYS IMMOBILIER SARL AU
إض فة نش ط : شإلنع ش شلعق ر4. 
أصبح عنوشن   : تصحيح شلعنوشن 

شلشركة ك لت لي : 
رقم 15 زنقة سبتة -شلحي شلصن عي 

ت سيال، شلدشيرة شلجه دية.
شألس س  شلق نون  صي غة  إع دة 
شالعتب ر  بعين  أخذش  للشركة 

شلتعديالت شلس لفة شلذكر.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  ب نزك ن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 689. 
لالستخالص وشلبي ن

شملسير 
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شركة ماجيريس ترونز.م.م
Ste MAJIRISS TRANS SARL

RC 21679
 بتعديل 

شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 
أبريل   8 بت ريخ  شملؤرخ  شالستثن ئي 
))0) بمقر شلشركة تم شلتعديل شألتي : 
نقل  شجتم عي  نش ط  شض فة 

شلسلع وشلبض ئع لحس ب شلغير.
و قد تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 
أبريل   15 شال بتدشئية بإنزك ن بت ريخ 

))0) تحت رقم 715.
444 P

ATLAS SAHARA شركة
شركة مجهولة شالسهم 

رأسم له  شالجتم عي 10.875.000) 
درهم 

مقره  شالجتم عي )) ش رع شلبحرية 
حي حسني شلعيون 

شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 
7 م رس  شلغير شلع د4 شملنعقد بت ريخ 

))0) تقرر م  يلي : 
تعديل شلهدف شالجتم عي للشركة 

ب ض فة : 
 صيد شألسم ك وشملنتوج ت شلبحرية

وشألنشطة ذشت شلصلة ؛

شملش ركة في رؤوس أموش  شرك ت 
أخرى ؛

شلبند  من  شلت لتة  شلفقرة  تعديل 
5) من شلنظ م شالس �سي ؛

شض فة بند جديد للنظ م شالس �سي 
يتعلق بعن وين مرشسلة شلشرك ء ؛

وفق  شالس �سي  شلنظ م  تحيين 
شلقوشنين 0) - 19 -78 )1 و20/19 ؛

شعتم د نظ م أس �سي جديد.
بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية  شملحكمة  لدى  شلضبط 
تحت   (0(( أبريل   8 ب لعيون بت ريخ 

عدد 975/2022.
شملجلس شالدشر4

445 P

 Société  MARSSA IMPORT
EXPORT

SARL 
شلغير  شلع م  شلجمع  بمقتضـى 
أكتوبر   16 في  شملؤرخ  شلع د4 
 MARSSA IMPORTلشركة  ،(019

EXPORT SARL تقرر م يلي : 
وف ة مس عد مسير شلشركة شلسيد 

شملومن سعيد.
 6 تغيير شملقر شالجتم عي شلى بلوك 

بنسرك و أك دير.
شلق نون  من   ( شلفقرة  تغيير 

شألس �سي.
شلتسيير : أسند شلتسيير إلى شلسيد 

تيكي عبد هللا ملدة غير محدودة.
شلشركة  تلتزم   : شلبنكي  شلتوقيع 
عبد  تيكي  للسيد  شلوحيد  ب لتوقيع 

هللا.
تحديت شلق نون شألس �سي للشركة.
وقد تم شإليدشع شلق نوني بمكتب 
بأك دير  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 
رقم  تحت   (0(0 فبرشير   (6 بت ريخ 

.89719
446 P

شركة – سميمتاف –ش.م
شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 
شالستثن ئي شملنعقد بت ريخ ف تح أبريل 

))0) تقرر م  يلي  : 

شلتصريح بوف ة شلسيد علي سلمي.

شلتقسيم شلجديد لرأسم   شلشركة.

تعيين عن صر شملكتب شالدشر4.

للسيدة  شلتوقيع  صالحي ت  منح 

بوسكو ثوربة.

تحيين شلق نون شألس �سي للشركة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  ب ك دير  شلتج رية 

))0) تحت رقم 57و109.

447 P

 IMMOBING« شركة

»INVEST
ش.ذ.م.م.ش.و

أك دير شقة )0 رقم 57 ش رع كنون 

حي شلسالم 

شلرأسم   شالجتم عي 100.000 درهم

شلسجل شلتج ر4 رقم و6)1)

بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

قرر شلشريك شلوحيد   (0(( أبريل   7

للشركة م يلي : 

تعيين شلسيد شالبرشهيمي شلحسين 

كمسير ث ني للشركة ؛

تحديد صالحي ت شملسيرين. 

من شلنظ م  وو1   1( تحيين شمل دة 

شالس �سي للشركة.

جديد  أس �سي  نظ م  شعتم د 

للشركة.

ب لسجل  شلق نوني  شاليدشع  تم 

بأك دير  شلتج رية  ب ملحكمة  شلتج ر4 

عدد  تحت   (0(( أبريل   1( بت ريخ 

و5و109.

448 P

 SOCIETE DOMAINES

AMINE ET SAID S.A.R.L
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

رأسم له  5.000.000 درهم

بلف ع شتوكة أيت ب ه 

 شنزك ن. 11و )) س.ت

 بمقت�سى محضرشلجمعية شلع مة 

غيرشلع دية ، فقد تقررم  يلي : 

 شلزي دة في رأسم   شلشركة بمبلغ

ألف  وتسعم ئة  ماليين  أربعة 

م ئة  من  ليصبح  درهم   (.900.000

خمسة  إلى  درهم   (100.000( ألف 

بإصدشر   ، درهم   (500.000( ماليين 

سهم   ((9.000( تسعة وأربعون ألف  

للسهم،  درهم  م ئة  بقيمة  جديد 

بحصص   
ً
جميع  يكتتب به  شلشرك ء 

متس وية.

تحيين شلنظ م شألس �سي للشركة.

 تخويل صالحي ت إلتم م شإلجرشءشت

شلق نونية.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

و1  يوم  إنزك ن  شالبتدشئية  شملحكمة 

أبريل ))0) تحت عدد 698.

449 P

OBS INSTITUTION
بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  شرك ء  قرر   (0(( ين ير   (8

شوبس شنستيتوسيون ذشت مسؤولية 

 OBS INSTITUTION محدودة 

SARL م  يلي : 

- شلتصفية شملسبقة للشركة.
ب ر4  هللا  عبد  شلسيد  تعيين   -

مصفي  للشركة.

 : شلتصفية  مقر  عنوشن  تحديد   -
رقم 57 تجزئة شالخالص بيوكرى.

و قد تم شإليدشع شلق نوني بكت بة 

شالبتدشئية  شملحكمة  لدى  شلضبط 

بت ريخ  719 رقم  تحت   ب نزك ن 

 15 أبريل ))0). 

450 P

 OCTACLE
SARL AU

تأسيس ش.ذ.م.م.ش.و
بمقت�سى عقد عرفي حرر ب لرب ط 

في )1 أبريل ))0)، تم تحرير شلقوشنين 

ومميزشته   لش.ذ.م.م.ش  شألس سية 

ك لت لي :

 OCTACLE  SARL AU : شلتسمية

ش.ذ.م.م.ش.و.
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شلهدف :

شلهندسة شملعلوم تية.

بيع أو كرشء شألجهزة شملعلوم تية.

شإلستش رشت في شلتسيير.
شملقر : ) زقة وشد زيز شلط بق شلث لث 

شلشقة 7 أكدش  شلرب ط.
درهم   10.000.00  : شمل    رأس 

مقسم على 100 حصة من فئة 100 

درهم للوشحدة شكتتبت وحررت كله  

من طرف شلسيد سعد يوسفي.

غير  ملد  شلشركة  تسير   : شلتسيير 

سعد  شلسيد  طرف  من  محدودة 

يوسفي.

شلسنة شمل لية : تبتدئ في ف تح ين ير 

وتنتهي في 1و ديسمبر.

يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : شملدة 

تقييد شلشركة ب لسجل شلتج ر4.

شإلمض ء : تسند مهمة شلتوقيع مع 

شملؤسس ت  وجميع  شلبنكية  شلوك لة 

شلوحيد  شلتوقيع  خال   من  شمل لية 

للسيد سعد يوسفي.

تقيد  تم   : شلتج ر4  شلسجل 

شلسجل  مصلحة  لدى  شلشركة 

شلتج ر4 ب ملحكمة شلتج رية ب لرب ط 

تحت عدد 159671 بت ريخ 1) أبريل 

.(0((
من أجل شإلستخالص وشلبي ن

451 P 

HIG DEFINITION SYSTEMS
SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة 

بشريك وشحد
رأسم له  : 100.000 درهم

تأسيس شركة
 (8 بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

م رس ))0) بسال، تم تأسيس شركة 

ب لصف ت  محدودة  مسؤولية  ذشت 

شلت لية :

شسم  شلشركة  تحمل   : شلتسمية 

.HIG DEFINITION SYSTEMS

 ( إق مة سكني   : شملقر شإلجتم عي 

و61  شلشقة  شلعم رة س6  بلوك س 

طريق شلقنيطرة سال.

شلهدف: 

مق و  شلتركيب ت شلكهرب ئية.

شملرشقبة  معدشت  وتركيب  تسويق 

وشلتشغيل شآللي للمنز  وشلتش حن.
بمبلغ  حدد   : شلشركة  م    رأس 

 1000 درهم مقسمة على   100000

 100 قيمة شلحصة شلوشحدة  حصة، 

أمين  محمد  شلسيد  يمتلكه   درهم، 

خطيش.

 99 مد شلشركة محددة في   : شملدة 

في  تسجيله   ت ريخ  من  شبتدشء  سنة 

شلسجل شلتج ر4.

شلسيد  شلشركة  يسير   : شلتسيير 

محمد أمين خطيش.
سجلت شلشركة ب لسجل شلتج ر4 

رقم  تحت  بسال  شلتج رية  للمحكمة 

و581و.

452 P

ROSADEL
SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة 

بشريك وشحد
رأسم له  : 100.000 درهم

تأسيس شركة
و1  بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

أبريل ))0) بسال، تم تأسيس شركة 

ب لصف ت  محدودة  مسؤولية  ذشت 

شلت لية :

شسم  شلشركة  تحمل   : شلتسمية 

.ROSADEL
تجزئة   1 رقم أ   : شملقر شإلجتم عي 

 165 ش رع محمد عوشد رقم   ،1 أمل 

حي كريمة سال.

شلهدف: 

مقهى مغربي ومطعم بسعر ث بت 

وطب خ معجن ت.
بمبلغ  حدد   : شلشركة  م    رأس 

 1000 درهم مقسمة على   100000

 100 قيمة شلحصة شلوشحدة  حصة، 

درهم، يمتلكه  شلسيد يوسف مزورية.

في  محددة  شلشركة  مدة   : شملدة 

99 سنة شبتدشء من ت ريخ تسجيله  في 

شلسجل شلتج ر4.

شلسيد  شلشركة  يسير   : شلتسيير 
يوسف مزورية.

سجلت شلشركة ب لسجل شلتج ر4 
رقم  تحت  بسال  شلتج رية  للمحكمة 

5و58و.
453 P

TUBAFOR MAROC
SARL

تعديالت ق نونية
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلسثن ئي 
قرر   (0(1 دسمبر  و1  يوم  شملنعقد 

شلشرك ء م  يلي :
قبو  شستق لة شلسيد بالز كومبوز 
من مه م تدبير شلشركة وإبرشءه إبرشء 

ت م  ونه ئي .
شلسيد  تعيين  شلع م  شلجمع  قرر 
للبط قة  شلح مل  شقمقم  محمد 
وشلس كن  ج))6)0)  رقم  شلوطنية 
شقة   10 ب لرب ط حي شلري ض قط ع 
كمدبر للشركة ملدة غير   6 عم رة   (

محددة.
بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم  وقد 
شإلبتدشئية  شملحكمة  لدى  شلضبط 
بتم رة يوم )) م رس ))0) تحت رقم 

.776(
ملخص قصد شلنشر

454 P

MAPLE BEAR RABAT PRIVE
بيع حصص وشستق لة شملسير 

أبريل   5 بعقد عرفي مؤرخ بت ريخ 
))0) ب لرب ط تم م  يلي :

 MAPLE BEAR شركة:   ق مت 
RABAT PRIVE ـ

شملسجلة في شلسجل شلتج ر4 رقم 
وشملمثلة من طرف مسيريه   و15006 
محمد  وشلسيد  بنف يدة  زهير  شلسيد 

شلشرق و4 .
بنف يدة  زهير  شلسيد  ق م  حيث 
رقم               شلوطنية  للبط قة  شلح مل 

.A58(785
ببيع 00و حصة إلى شلسيد محمد 
شلشرق و4 شلح مل للبط قة شلوطنية 

رقم  A95(85ـ 

00) حصة شلى شلسيدة فرح  وبيع 
شلشرق و4 شلح ملة للبط قة شلوطنية 

.AA15(5(  رقم
بنف يدة  زهير  شلسيد  شستق لة 
رقم             شلوطنية  للبط قة  شلح مل 
A58(785 من مه مه كمسير للشركة. 
شرق و4  محمد  شلسيد  تتبيب 
رقم            شلوطنية  للبط قة  شلح مل 
غير  ملدة  للشركة  كمسير   A95(85

محدودة ـ
 موشئمة شلق نون شألس �سي للشركة. 
ب ملحكمة  شلق نوني  شاليدشع  تم 
أبريل   19 بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم 790).
455 P

أديمار تيرمك
تم في ت ريخ 5) فبرشير ))0) عقد 
شلجمع شلع م غير شلع د4 في شلرب ط تم 

تقرير م  يلي :
شلرئي�سي للشركة من  شملقر   نقل 
8 زنقة موال4 شحمد  0) شقة  عم رة 
لوكيلي حس ن شلرب ط إلى محل بش رع 
سعيد  تجزئة   181( رقم  توبق    

حجي سال.
أمزوشر  شلسيد  أسهم  تحويل 

رضوشن إلى شلسيد أمزوشر ع د .
للشركة  شلق نوني  شلشكل  تحويل 

من ش.م.م إلى ش.م.م .ش.و.
تعديل شملوشد 4،6،7، 1 من شلنظ م 

شألس �سي.
سجل  في  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 ( بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية  شملحكمة 

أبريل ))0) تحت شلرقم 88)و)1.
 456 P

SAFTOP
شلسجل شلتج ر4 : 761)5 ب لرب ط

شالستثن ئي  شلع م  شلجمع  قرر 
 ،(0(( أبريل   11 للشركة شملؤرخ في 

م  يلي :
شلحصص  هب ت  على  شملص دقة 
شلسيد  به   ق م  شلتي  شالجتم عية 
شلحسن لقريقبة لف ئدة أبن ئه شملهد4 

ومحمد أمين.
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وعلى شتره  أصبح رشسم   شلشركة 

مجزء على شلشكل شلت لي :

شلسيد شملهد4 لقريقبة %40.

شلسيد شلحسن لقريقبة %36.

شلسيد محمد أمين لقريقبة %24.

شستق لة شلسيد شلحسن لقريقبة 

من مه مه كمسير للشركة.

لقريقبة  شملهد4  شلسيد  تعيين 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

مط بقة شلق نون شألس �سي للشركة 

مع مقتضي ت شلق نون 0و.و9.

تم شإليدشع شلق نوني لدى شملحكمة 

شلتج رية ب لرب ط.

457 P

SKY TRAVEL TRANSP

شركة ذشت مسؤولية محدودة

رأسم له  : 100.000 درهم

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  قد  ب لرب ط   (0(( )) أبريل 

مسؤولية  ذشت  شركة  تأسيس 

شلخص ئص  تحمل  وشلتي  محدودة 

شلت لية :

 SKY TRAVEL شركة   : شلتسمية 

.TRANSP

ذشت  شركة   : شلق نونية  شلصفة 

مسؤولية محدودة.

مق و  ونقل   : شلهدف شالجتم عي 

شلبض ئع.

 100.000  : شلشركة  رشسم   

درهم.

شملدة : 99 سنة.

شلتسيير : ششرف شلخم ر.

ب لسجل  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلتج ر4 

شلسجل  وبت ريخ  رقم  تحت  ب لرب ط 

شلتج ر4 رقم 7)1596.

458 P

NAKHAI
شركة مس هـمة

رأسم له  شالجتم عي 00.000و درهم

مقره  شالجتم عي: 76، زنقة إبرشهيم 

نخ 4، شمللك شملسمى »هدى 5«، 

حي شملع ريف، شلدشرشلبيض ء - شملغرب

شلسجل شلتج ر4 رقم 5077))

تعديل شلنظ م شألس �سي
تعيين متصرفين وشملدير شلع م 

ورئيس مجلس شإلدشرة 
شلجمعيــة  محـــضر  بمقـت�سى 

شلع مة شلعــ دية وغير شلع دية لشركة 

شملنعـقـد  )»شلشـركـــة«)   »NAKHAI«

قــــــرر   ،(0(1 نونبر   (( بت ريخ 

شملس همون م  يلــــي :

 Nicolas مع ينة شستق لة شلس دة 

 Didierو  François Crosو  Perez

كمتصرفيـن  شنتدشبهــم  من   Vacher

ب لشـركة؛

 Nicolas Perez شلسيــد  تعــيـــيــــن 

 Ron Sim Chye Hock وشلســيـــد 

وشلسيد    Siek Wei Ting وشلسـيــــد 

كمتصرفين   Taha Bouqdib

ب لشركة؛

شألســ ســـي  شلنظــــ م  تعديـــل 

للشـــركــــــة.

بمصلحة  شلق نوني  شإليـــدشع  تـــم 

شلسجل شلتج ر4 ب ملحكمــة شلتج رية 

ب لدشرشلبيض ء  بت ريــخ 0) ين ير ))0) 

تحت رقم 09)809 وبت ريخ  )1 م رس 

))0) تحت رقم 817507.

بمقـت�سى محـــضــــر شجتم ع مجلس 

  (( بت ريخ  شملنعـقـد  شلشركة  إدشرة 

نونبر 1)0)، تـقــــــرر م  يـــلــــي :

مع ينة شنته ء مدة شنتدشب شلرئيـس 

شملديـر شلعــ م شلسيد Nicolas Perez؛

فــصـــل مـهــ م رئيـــس مجلـــس شإلدشرة 

وشملديــر شلعـ م ب لشركـــــــة؛

 Ron Sim Chye شلسيد   تعيين 

شإلدشرة  مجلس  كرئيس   Hock

ب لشركة؛

 Nicolas Perez شلسيــد  تعــيـــيــــن 

مـــديـرش عــ مــــ  للـــشــركة.

بمصلحة  شلق نوني  شإليـــدشع  تـــم 
شلسجل شلتج ر4 ب ملحكمــة شلتج رية 
ب لدشرشلبيض ء  بت ريــخ 0) ين ير ))0) 

تحت رقم 09)809.
459 P

 MASSIRA
INVESTISSEMENT

شركة مس هـمة
رأسم له  شالجتم عي 1.000.000 

درهم
مقره  شالجتم عي : زشوية ش رع 

شملسيرة شلخضرشء و زنقة روم ند4، 
شملع ريف،  شلدشرشليض ء - شملغرب
شلسجل شلتج ر4 رقم 589)))

تعديل شلنظ م شألس �سي
 تعيين متصرفين وشملدير شلع م 

ورئيس مجلس شإلدشرة 
شلجمعية  محـــضر  بمقتـــــضـــى 
وغيـــر  شلعـــ ديــة  شلعــــ مة 
 MASSIRA لشـــــــركـــــة  شلعــــــ دية 
)»شلشـركـــة«)   INVESTISSEMENT
شملنعـقـد بت ريخ ))  نونبر 1)0)، قــــــرر 

شملس همون م  يلــــي :
 Nicolas مع ينة شستق لة شلس دة 
 Didierو  François Crosو  Perez
كمتصرفين  شنتدشبهم  من   Vacher

ب لشركة؛
 Nicolas Perez شلسيــد  تعــيـــيــــن 
 Ron Sim Chye Hock شلســيـــد  
وشلسيد    Siek Wei Ting وشلسـيــــد 
كمتصرفين   Taha Bouqdib

ب لشركة؛
شألســ ســـي  شلنظــــ م  تعديـــل 

للشـــركــــــة.
بمصلحة  شلق نوني  شإليـــدشع  تـــم 
شلسجل شلتج ر4 ب ملحكمــة شلتج رية 
ب لدشرشلبيض ء  بت ريــخ 0) ين ير ))0) 
تحت رقم 10)809 وبت ريخ 16 م رس 

))0) تحت رقم 7)8179.
بمقـت�سى محـــضــــر شجتم ع مجلس 
  (( بت ريخ  شملنعـقـد  شلشركة  إدشرة 

نونبر 1)0)، تـقــــــرر م  يـــلــــي :
مع ينة شنته ء مدة شنتدشب شلرئيـس 
شملديـر شلعــ م شلسيد Nicolas Perez؛

فــصـــل مـهــ م رئيـــس مجلـــس شإلدشرة 
و شملديــر شلعـ م ب لشركــة ؛

 Ron Sim Chye شلسيد   تعيين 
شإلدشرة  مجلس  كرئيس   Hock

ب لشركة؛
 Nicolas Perez شلسيــد  تعــيـــيــــن 

مـــديـــــــرش عـــ مــــ  للـــشــركة.
بمصلحة  شلق نوني  شإليـــدشع  تـــم 
شلسجل شلتج ر4 ب ملحكمــة شلتج رية 
ب لدشرشلبيض ء  بت ريــخ 18 ين ير ))0) 

تحت رقم 808701.
460 P

MARE NOSTRUM
شـركة مس هـمة

رأسم له  شالجتم عي 00.000).1 
درهم

مقره  شالجتم عي : ش رع سيد4 
محمد بن عبد هللا )ش رع الكورني، 

شلدشرشلبيض ء  - شملغرب
شلسجل شلتج ر4 رقم و605و

تعديل شلنظ م شألس �سي
تعيين متصرفين وشملدير شلع م 

ورئيس مجلس شإلدشرة 
شلجمعية  محضر  بمقتـ�سى 
شلع مة شلع دية وغيـر شلع دية لشركــة 
)»شلشـركـــة«)   MARE NOSTRUM
شملنعـقـد بت ريخ ))  نونبر 1)0)، قــــــرر 

شملس همون م  يلــــي :
 Nicolas مع ينة شستق لة شلس دة 
 Didier و   François Cros و   Perez
كمتصرفين  شنتدشبهم  من   Vacher

ب لشركة؛
 Nicolas Perez شلسيــد  تعــيـــيــــن 
 Ron Sim Chye Hock شلســيـــد  
وشلسيد    Siek Wei Ting وشلسـيــــد 
كمتصرفين   Taha Bouqdib

ب لشركة؛
شألســ ســـي  شلنظــــ م  تعديـــل 

للشـــركــــــة.
بمصلحة  شلق نوني  شإليـــدشع  تـــم 
شلسجل شلتج ر4 ب ملحكمــة شلتج رية 
ب لدشرشلبيض ء  بت ريــخ 18 ين ير ))0) 
تحت رقم 809701 وبت ريخ )1 م رس 

))0) تحت رقم 817509.
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بمقـت�سى محـــضــــر شجتم ع مجلس 

  (( بت ريخ  شملنعـقـد  شلشركة  إدشرة 

نونبر 1)0)، تـقــــــرر م  يـــلــــي :

مع ينة شنته ء مدة شنتدشب شلرئيـس 

شملديـر شلعــ م شلسيد Nicolas Perez؛

فــصـــل مـهــ م رئيـــس مجلـــس شإلدشرة 

و شملديــر شلعـ م ب لشركـــــــة؛

 Ron Sim Chye شلسيد   تعيين 

شإلدشرة  مجلس  كرئيس   Hock

ب لشركة؛

 Nicolas Perez شلسيــد  تعــيـــيــــن 

مـــديـــــــرش عـــ مــــ  للـــشــركة.

بمصلحة  شلق نوني  شإليـــدشع  تـــم 

شلسجل شلتج ر4 ب ملحكمــة شلتج رية 

ب لدشرشلبيض ء  بت ريــخ 18 ين ير ))0) 

تحت رقم 808701.

461 P

SECRET NIGHT
شـركة مس هـمة

رأسم له  شالجتم عي 00.000و درهم

مقره  شالجتم عي : 90، حي شلعنق، 

ش رع الكورنيش، شلدشرشلبيض ء - 

شملغرب

شلسجل شلتج ر4 رقم 56801و

تعديل شلنظ م شألس �سي
تعيين متصرفين وشملدير شلع م 

ورئيس مجلس شإلدشرة 
شلجمعية  محضر  بمقتـ�سى 

شلع مة شلع دية و غيـر شلع دية لشركــة 

)»شلشـركـــة«)   SECRET NIGHT
شملنعـقـد بت ريخ ))  نونبر 1)0)، قــــــرر 

شملس همون م  يلــــي :

 Nicolas مع ينة شستق لة شلس دة 

 Didierو  François Crosو  Perez

كمتصرفين  شنتدشبهم  من   Vacher

ب لشركة؛

 Nicolas Perez شلسيــد  تعــيـــيــــن 

 Ron Sim Chye Hock شلســيـــد  

وشلسيد    Siek Wei Ting وشلسـيــــد 

كمتصرفين   Taha Bouqdib

ب لشركة؛

شألســ ســـي  شلنظــــ م  تعديـــل 

للشـــركــــــة.

بمصلحة  شلق نوني  شإليـــدشع  تـــم 
شلسجل شلتج ر4 ب ملحكمــة شلتج رية 
ب لدشرشلبيض ء  بت ريــخ 19 ين ير ))0) 
تحت رقم )و8091 وبت ريخ )1 م رس 

))0) تحت رقم 817508.
بمقـت�سى محـــضــــر شجتم ع مجلس 
  (( بت ريخ  شملنعـقـد  شلشركة  إدشرة 

نونبر 1)0)، تـقــــــرر م  يـــلــــي :
مع ينة شنته ء مدة شنتدشب شلرئيـس 
شملديـر شلعــ م شلسيد Nicolas Perez؛

فــصـــل مـهــ م رئيـــس مجلـــس شإلدشرة 
و شملديــر شلعـ م ب لشركـــــــة؛

 Ron Sim Chye شلسيد   تعيين 
شإلدشرة  مجلس  كرئيس   Hock

ب لشركة؛
 Nicolas Perez شلسيــد  تعــيـــيــــن 

مـــديـــــــرش عـــ مــــ  للـــشــركة.
بمصلحة  شلق نوني  شإليـــدشع  تـــم 
شلسجل شلتج ر4 ب ملحكمــة شلتج رية 
ب لدشرشلبيض ء  بت ريــخ 19 ين ير ))0) 

تحت رقم )و8091.
462 P

MAISON ALEXIS
شـركة مس هـمة

رأسم له  شالجتم عـي 00.000و درهم
مقره  شالجتم عي: حي شلعنق، طريق 
الكورنيش، شلدشرشلبيض ء - شملغرب

شلسجل شلتج ر4 رقم 18595)
تعديل شلنظ م شألس �سي

تعيين متصرفين وشملدير شلع م 
ورئيس مجلس شإلدشرة 

شلجمعية  محضر  بمقتـ�سى 
شلع مة شلع دية وغيـر شلع دية لشركــة
)»شلشـركـــة«)   MAISON ALEXIS
 ،(0(1 دجنبر  ف تح  بت ريخ  شملنعـقـد 

قــــــرر شملس همون م  يلــــي :
 Nicolas مع ينة شستق لة شلس دة 
 Didierو  François Crosو  Perez
كمتصرفين  شنتدشبهم  من   Vacher

ب لشركة؛
 Nicolas Perez شلسيــد  تعــيـــيــــن 
 Ron Sim Chye Hock شلســيـــد  
وشلسيد    Siek Wei Ting وشلسـيــــد 
كمتصرفين   Taha Bouqdib

ب لشركة؛

شألســ ســـي  شلنظــــ م  تعديـــل 

للشـــركــــــة.

بمصلحة  شلق نوني  شإليـــدشع  تـــم 

شلسجل شلتج ر4 ب ملحكمــة شلتج رية 

ب لدشرشلبيض ء  بت ريــخ 0) ين ير ))0) 

تحت رقم 11)809 وبت ريخ 16 م رس 

))0) تحت رقم 6)8179.

بمقـت�سى محـــضــــر شجتم ع مجلس 

ف تح  بت ريخ  شملنعـقـد  شلشركة  إدشرة 

دجنبر 1)0)، تـقــــــرر م  يـــلــــي :

مع ينة شنته ء مدة شنتدشب شلرئيـس 

شملديـر شلعــ م شلسيد Nicolas Perez؛

فــصـــل مـهــ م رئيـــس مجلـــس شإلدشرة 

و شملديــر شلعـ م ب لشركـــــــة؛

 Ron Sim Chye شلسيد   تعيين 

شإلدشرة  مجلس  كرئيس   Hock

ب لشركة؛

 Nicolas Perez شلسيــد  تعــيـــيــــن 

مـــديـــــــرش عـــ مــــ  للـــشــركة.

بمصلحة  شلق نوني  شإليـــدشع  تـــم 

شلسجل شلتج ر4 ب ملحكمــة شلتج رية 

ب لدشرشلبيض ء  بت ريــخ 0) ين ير ))0) 

تحت رقم 11)809.

463 P

C.A
شــركة مس هـمة

 رأسم له  شالجتم عـي 00.000و 

درهم

مقره  شالجتم عي: حي شلعنق، طريق 

الكورنيش، شلدشرشلبيض ء  - شملغرب

شلسجل شلتج ر4 رقم 5))1)و

تعديل شلنظ م شألس �سي
تعيين متصرفين وشملدير شلع م 

ورئيس مجلس شإلدشرة 
بمقتـ�سى محضر شلجمعية شلع مة 

 ».C.A « شلع دية وغيـر شلع دية لشركــة

)»شلشـركـــة«) شملنعـقـد بت ريخ )) نونبر 

1)0)، قــــــرر شملس همون م  يلــــي :

 Nicolas مع ينة شستق لة شلس دة 

 Didierو  François Crosو  Perez

كمتصرفين  شنتدشبهم  من   Vacher

ب لشركة؛

 Nicolas Perez شلسيــد  تعــيـــيــــن 
 Ron Sim Chye Hock شلســيـــد  
وشلسيد    Siek Wei Ting وشلسـيــــد 
كمتصرفين   Taha Bouqdib

ب لشركة؛
شألســ ســـي  شلنظــــ م  تعديـــل 

للشـــركــــــة.
بمصلحة  شلق نوني  شإليـــدشع  تـــم 
شلسجل شلتج ر4 ب ملحكمــة شلتج رية 
ب لدشرشلبيض ء  بت ريــخ 19 ين ير ))0) 
تحت رقم 8)8091 وبت ريخ 10 م رس 

))0) تحت رقم 817177.
بمقـت�سى محـــضــــر شجتم ع مجلس 
إدشرة شلشركة شملنعـقـد بت ريخ )) نونبر 

1)0)، تـقــــــرر م  يـــلــــي :
مع ينة شنته ء مدة شنتدشب شلرئيـس 
شملديـر شلعــ م شلسيد Nicolas Perez؛

فــصـــل مـهــ م رئيـــس مجلـــس شإلدشرة 
وشملديــر شلعـ م ب لشركـــــــة؛

 Ron Sim Chye شلسيد   تعيين 
شإلدشرة  مجلس  كرئيس   Hock

ب لشركة؛
 Nicolas Perez شلسيــد  تعــيـــيــــن 

مـــديـــــــرش عـــ مــــ  للـــشــركة.
بمصلحة  شلق نوني  شإليـــدشع  تـــم 
شلسجل شلتج ر4 ب ملحكمــة شلتج رية 
ب لدشرشلبيض ء  بت ريــخ 19 ين ير ))0) 

تحت رقم 8)8091.
464 P

MARCHE D’ORIENT
شــركة مس هـمة

رأسم له  شالجتم عـي 00.000و درهم
مقره  شالجتم عي : حي شلعنق، 

 ”la Crique“ ش رع الكورنيش، فيال
شلدشرشلبيض ء - شملغرب

شلسجل شلتج ر4 رقم و110)و
تعديل شلنظ م شألس �سي

شلع م  وشملدير  متصرفين  تعيين 
ورئيس مجلس شإلدشرة 

شلجمعية  محضر  بمقت�سى 
شلع مة شلع دية وغيـر شلع دية لشركة 
MARCHE D’ORIENT )»شلشـركـــة«) 
 ،(0(1 دجنبر  ف تح  بت ريخ  شملنعـقـد 

قــــــرر شملس همون م  يلــــي :
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 Nicolas مع ينة شستق لة شلس دة 
 Didierو  François Crosو  Perez
كمتصرفين  شنتدشبهم  من   Vacher

ب لشركة؛
 Nicolas Perez شلسيــد  تعــيـــيــــن 
 Ron Sim Chye Hock شلســيـــد  
وشلسيد    Siek Wei Ting وشلسـيــــد 
كمتصرفين   Taha Bouqdib

ب لشركة؛
شألســ ســـي  شلنظــــ م  تعديـــل 

للشـــركــــــة.
بمصلحة  شلق نوني  شإليـــدشع  تـــم 
شلسجل شلتج ر4 ب ملحكمــة شلتج رية 
ب لدشرشلبيض ء  بت ريــخ 19 ين ير ))0) 
تحت رقم 0و8091 وبت ريخ 16 م رس 

))0) تحت رقم 5)8179.
بمقـت�سى محـــضــــر شجتم ع مجلس 
ف تح  بت ريخ  شملنعـقـد  شلشركة  إدشرة 

دجنبر 1)0)، تـقــــــرر م  يـــلــــي :
مع ينة شنته ء مدة شنتدشب شلرئيـس 
شملديـر شلعــ م شلسيد Nicolas Perez؛

فــصـــل مـهــ م رئيـــس مجلـــس شإلدشرة 
و شملديــر شلعـ م ب لشركـــــــة؛

 Ron Sim Chye شلسيد   تعيين 
شإلدشرة  مجلس  كرئيس   Hock

ب لشركة؛
 Nicolas Perez شلسيــد  تعــيـــيــــن 

مـــديـــــــرش عـــ مــــ  للـــشــركة.
بمصلحة  شلق نوني  شإليـــدشع  تـــم 
شلسجل شلتج ر4 ب ملحكمــة شلتج رية 
ب لدشرشلبيض ء  بت ريــخ 19 ين ير ))0) 

تحت رقم 0و8091.
465 P

ASIA MAROC
شــركة مس هـمـة

رأسم له  شالجتم عـي 00.000و درهم
مقره  شالجتم عي : حي شلعنق، ش رع 
الكورنيش، شلدشر شلبيض ء  - شملغرب

شلسجل شلتج ر4 رقم 1101)و
تعديل شلنظ م شألس �سي

تعيين متصرفين وشملدير شلع م 
ورئيس مجلس شإلدشرة 

بمقتـ�سى محضر شلجمعية شلع مة 
 ASIAشلع دية لشركــة شلع دية و غيـر 
شملنعـقـد  )»شلشـركـــة«)   .MAROC
قــــــرر   ،(0(1 نونبر   (( بت ريخ 

شملس همون م  يلــــي :

 Nicolas مع ينة شستق لة شلس دة 

 Didierو  François Crosو  Perez

كمتصرفين  شنتدشبهم  من   Vacher

ب لشركة؛

 Nicolas Perez شلسيــد  تعــيـــيــــن 

 Ron Sim Chye Hock شلســيـــد  

وشلسيد    Siek Wei Ting وشلسـيــــد 

كمتصرفين   Taha Bouqdib

ب لشركة؛

شألســ ســـي  شلنظــــ م  تعديـــل 

للشـــركــــــة.

بمصلحة  شلق نوني  شإليـــدشع  تـــم 

شلسجل شلتج ر4 ب ملحكمــة شلتج رية 

ب لدشرشلبيض ء  بت ريــخ 19 ين ير ))0) 

تحت رقم 9)8091 وبت ريخ 10 م رس 

))0) تحت رقم 817176.

بمقـت�سى محـــضــــر شجتم ع مجلس 

إدشرة شلشركة شملنعـقـد بت ريخ )) نونبر 

1)0)، تـقــــــرر م  يـــلــــي :

مع ينة شنته ء مدة شنتدشب شلرئيـس 

شملديـر شلعــ م شلسيد Nicolas Perez؛

فــصـــل مـهــ م رئيـــس مجلـــس شإلدشرة 

و شملديــر شلعـ م ب لشركـــــــة؛

 Ron Sim Chye شلسيد   تعيين 

شإلدشرة  مجلس  كرئيس   Hock

ب لشركة؛

 Nicolas Perez شلسيــد  تعــيـــيــــن 

مـــديـــــــرش عـــ مــــ  للـــشــركة.

بمصلحة  شلق نوني  شإليـــدشع  تـــم 

شلسجل شلتج ر4 ب ملحكمــة شلتج رية 

ب لدشرشلبيض ء  بت ريــخ 19 ين ير ))0) 

تحت رقم 9)8091.

466 P

KABES
شــركة مس هـمـة

رأسم له  شالجتم عـي 1.000.000 

درهم

مقره  شالجتم عي: حي شلعنق، ش رع 

الكورنيش، شلدشرشلبيض ء- شملغرب

شلسجل شلتج ر4 رقم 08755)

تعديل شلنظ م شألس �سي
تعيين متصرفين وشملدير شلع م 

ورئيس مجلس شإلدشرة 

شلجمعية  محضر  بمقتـ�سى 

شلع مة شلع دية وغيـر شلع دية لشركــة 

KABES. )»شلشـركـــة«) شملنعـقـد بت ريخ 

شملس همون  قــــــرر   ،(0(1 نونبر   ((

م  يلــــي :

 Nicolas مع ينة شستق لة شلس دة 

 Didierو  François Crosو  Perez

كمتصرفين  شنتدشبهم  من   Vacher

ب لشركة؛

 Nicolas Perez شلسيــد  تعــيـــيــــن 

 Ron Sim Chye Hock شلســيـــد 

وشلسيد    Siek Wei Ting وشلسـيــــد 

كمتصرفين   Taha Bouqdib

ب لشركة؛

شألســ ســـي  شلنظــــ م  تعديـــل 

للشـــركــــــة.

بمصلحة  شلق نوني  شإليـــدشع  تـــم 

شلسجل شلتج ر4 ب ملحكمــة شلتج رية 

ب لدشرشلبيض ء  بت ريــخ 19 ين ير ))0) 

تحت رقم 1و8091 وبت ريخ 10 م رس 

))0) تحت رقم 817175.

بمقـت�سى محـــضــــر شجتم ع مجلس 

إدشرة شلشركة شملنعـقـد بت ريخ )) نونبر 

1)0)، تـقــــــرر م  يـــلــــي :

مع ينة شنته ء مدة شنتدشب شلرئيـس 

شملديـر شلعــ م شلسيد Nicolas Perez؛

فــصـــل مـهــ م رئيـــس مجلـــس شإلدشرة 

وشملديــر شلعـ م ب لشركـــــــة؛

 Ron Sim Chye شلسيد   تعيين 

شإلدشرة  مجلس  كرئيس   Hock

ب لشركة؛

 Nicolas Perez شلسيــد  تعــيـــيــــن 

مـــديـــــــرش عـــ مــــ  للـــشــركة.

بمصلحة  شلق نوني  شإليـــدشع  تـــم 

شلسجل شلتج ر4 ب ملحكمــة شلتج رية 

ب لدشرشلبيض ء  بت ريــخ 19 ين ير ))0) 

تحت رقم 1و8091.

467 P

STE SP TRAVAUX DIVERS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

بشريك وحيد
رشسم له  : 10.000 درهم

شملقر شالجتم عي : ش رع بوركون زنقة 
 II جعفر شبن حبيب إق مة شملشرق
شلط بق شألو  رقم و شلدشر شلبيض ء

تفويت حصص شجتم عية
وتعيين مسير جديد

شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 
 SP TRAVAUX شلغير شلع د4 لشركة 
شملسؤولية  ذشت  شركة   DIVERS
شملحدودة بشريك وحيد، تقرر م  يلي :
شملص دقة على تفويت 100 حصة 
100 درهم للحصة  شجتم عية بقيمة 
بلخير4،  شلدين  عز  شلسيد  ملك  في 

لف ئدة شلسيد مليح إسم عيل.
شلدين  عز  شلسيد  شستق لة  قبو  
بلخير4 وتعيين شلسيد مليح إسم عيل 
غير  ملدة  للشضركة  وحيد  مسير 

محدودة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
رقم  تحت  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

شلسجل شلتج ر4 56705).
468 P

NEGOCE GROUP
شركة محدودة شملسؤولية من شريك 

وحيد
رأسم له  : 100.000 درهم

مقره  شالجتم عي : و) ش رع أنوش  
عم رة فلور4 11 رقم ) ميموزش، 

شلقنيطرة
تأسيس شلشركة

سجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ب لقنيطرة بت ريخ 5 أبريل ))0)، حرر 
محدودة  لشركة  شألس �سي  شلق نون 
تحمل  وحيد  شريك  من  شملسؤولية 

شملوشصف ت شلت لية :
.NEGOCE GROUP : شلتسمية

: شلشرشء،  : هدف شلشركة  شلهدف 
شلعمولة وشلسمسرة في جميع  شلبيع، 
شملعدشت شإللكترونية وشلسلع وغيره  
من جميع شألنوشع من أ4 مصدر ونقل 
وسيلة  بأ4  وغيره   وشلبض ئع  شملوشد 

من شلوس ئل.
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شملوشد  جميع  وتسويق  شستيرشد 

شلكهرب ئية وشإللكترونية.

جميع شألشغ   شملختلفة.

في  شملنفعة  أو  شملش ركة  أخد 

شملتعلقة  وشملق والت  شلشرك ت  جميع 

ع مة  وبصفة  شملذكورة  ب ألهدشف 

شمل لية،  شلتج رية،  شلعملي ت  جميع 

شلصن عية، شلتي له  شرتب ط مب شر أو 

غير مب شر ب ألهدشف شلس لفة شلذكر 

أو ق درة أن تيسر نمو شلشركة.

ش رع أنوش   و)   : شملقر شالجتم عي 

ميموزش،   ( رقم  مكتب   11 عم رة 

شلقنيطرة.

شملدة : 99 سنة.

في  حدد   : شالجتم عي  شمل    رأس 

على  مقسمة  درهم   100.000 مبلغ 

درهم   100 بقيمة  حصة   1000

شلشريك  لص لح  شلوشحدة  للحصة 

شلوحيد :

 1000 شلسيد محمد حمزة حدور 

حصة.

قبل  من  شلشركة  تدشر   : شإلدشرة 

شملسير.

شلسيد محمد حمزة حدور شملزدشد 

شلح مل   ،1990 ين ير   16 بت ريخ 

رقم  شلوطنية  شلتعريف  لبط قة 

عين  زنقة  شلق طن   ،BK(6(699

حرودة درج ط بق 1 شقة 1 حي رشسين 

شلبيض ء.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر.

إلنش ء   %5 تقتطع   : شألرب ح 

ويخصص  شلق نوني  شالحتي طي  شمل   

شلف ئض حسب قرشر شلشريك شلوحيد.

تم تسديد شلحصص   : شلحصص 

درهم   100.000 قدره  بم   نقدش 

أودعت في صندوق شلشركة.

ب ملحكمة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ و1 أبريل 

))0)، وتم تسجيل شلشركة ب لسجل 

شلتج ر4 تحت رقم 5)9)6.

469 P

BIMBO MOROCCO
شركة محدودة شملسؤولية 

من شريك وشحد
رأسم له  : 00).وو91.8) درهم
مقره  شالجتم عي : شلحي شلصن عي

 بئر رشمي رقم )7 شلقنيطرة
شلزي دة في رأسم   شلشركة

على إثر شلجمع شلع م شلغير شلع د4 
قرر   ،(0(( ين ير   (8 شملنعقد بت ريخ 
 BIMBO لشركة  شلوحيد  شلشريك 
شركةمحدودة   MOROCCO
شملسؤولية من شريك وشحد، رأسم له  
مقره   درهم،  00).وو91.8) 
رشمي  بئر  شلصن عي  شلحي   : شالجتم عي 

رقم )7 شلقنيطرة م  يلي :
شالجتم عي  شمل    رأس  في  شلزي دة 
وذلك  درهم   18.((0.000 بقيمة 
درهم إلى  00).وو91.8)  لحمله من 
00).و7).510 درهم، مق بل إصدشر 
درهم   100 بقيمة  حصة   18(.(00
بك مله   تحرر  شلوشحدة،  للحصة 

لص لح :
 STE BAKERY IBERIAN
 INVESTMENT S.L 18(.(00

حصة.
من  و7   6 شلبند  من  كل  تعديل 

شلق نون شألس �سي.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 17 فبرشير 

))0)، تحت رقم )))90.
470 P

ZEIT JBALA
شركة محدودة شملسؤولية
رأسم له  : 500.000 درهم

مقره  شالجتم عي : طريق ف س 
بودروة دشئرة بني خوضة وزشن

على إثر شلجمع شلع م شلغير شلع د4 
 ،(0(1 ديسمبر   10 بت ريخ  شملنعقد 
لشرك ء  شلع مة  شلجمعية  قررت 
شركة محدودة   ZEIT JBALA شركة 
شملسؤولية رأسم له  500.000 درهم، 
مقره  شالجتم ع طريق ف س بودروة 

دشئرة بني خوضة وزشن م  يلي :

شالجتم عي  شمل    رأس  في  شلزي دة 

وذلك  درهم   8.000.000 بقيمة 

إلى  درهم   500.000 من  لحمله 

إصدشر  مق بل  درهم،   8.500.000

 100 بقيمة  جديدة  حصة   80.000

درهم للحصة شلوشحدة يليه تخفيض 

رشس شمل   بمقدشر 7.080.000 درهم، 

لحمله ملبلغ 0.000)).1 درهم.

من  و7   6 شلبند  من  كل  تعديل 

شلق نون شألس �سي.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

بوزشن  شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلضبط 

رقم  تحت   ،(0(( ين ير   1( بت ريخ 

.14/21

471 P

RESIDPLUS

شركة محدودة شملسؤولية

رأسم له  : 00.000) درهم

مقره  شالجتم عي : ش رع سعيد 

شلدشود4 تجزئة شالمنية مكتب رقم 

)، شلقنيطرة

على إثر شلجمع شلع م شلغير شلع د4 

 ،(0(1 نوفمبر   (6 بت ريخ  شملنعقد 

لشرك ء  شلع مة  شلجمعية  قررت 

شركة محدودة   RESIDPLUS شركة 

شملسؤولية رأسم له  00.000) درهم، 

مقره  شالجتم ع ش رع سعيد شلدشود4 

تجزئة شألمنية مكتب رقم ) شلقنيطرة 

م  يلي :

إلى   : شالجتم عي  شملقر  نقل  تأكيد 

تجزئة   ( رقم  محل  شلزيتون  عم رة 

060) شلحدشدة شلقنيطرة.

شلق نون  من   ( شلبند  تعديل 

شألس �سي.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلضبط 

 ،(0(( ين ير  و  بت ريخ  ب لقنيطرة 

تحت رقم 89867.

472 P

KENILOC
شركة محدودة شملسؤولية
رأسم له  : 50.000) درهم

مقره  شالجتم عي : 80 ش رع محمد 
شلديور4 شلقنيطرة

شلغير  شلع م  شلجمع  إثر  على 
نوفمبر   15 بت ريخ  شملنعقد  شلع د4 
شلوحيد لشركة  شلشريك  قرر   (0(1
شركةمحدودة   »KENILOC«
شملسؤولية من شريك وحيد رأسم له   
 : شالجتم عي  مقره   درهم   (50.000
شلقنيطرة  شلديور4  ش رع محمد   80

م  يلي :
شالجتم عي  شمل    رأس  في  شلزي دة 
درهم وذلك لحمله   ((0.000 بقيمة 
 890.000 إلى  درهم   (50.000 من 
حصة   ((00 إصدشر  مق بل  درهم، 
للحصة  درهم   100 بقيمة  جديدة 
شمل    رأس  تخفيض  يليه  شلوشحدة 
طريق  عن  درهم   ((0.000 بمقدشر 
تخفيض رأس شمل   إلى مبلغ 50.000) 

درهم :
تعديل كل شلبند 6 و 7 من شلق نون 

شألس �سي.
بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلضبط 
 (0(1 ديسمبر   (9 ب لقنيطرة بت ريخ 

تحت رقم 89516.
473 P

IMPRIMERIE OUBAKHTI
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

 MAGHREB EL : شملقر شالجتم عي
ARABI R3 - 78 KENITRA

تعيين مسير جديد
شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 
 IMPRIMERIE شلع د4 لشركة  شلغير 
شركة ذشت شملسؤولية   OUBAKHTI

شملحدودة، تقرر م  يلي :
قبو  شستق لة شلسيد وليد شبختي 
وتعيين شلسيدة ف طمة شلزهرشء شلستر 
مسير وحيد للشركة ملدة غير محدودة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
رقم  تحت  ب لقنيطرة  شإلبتدشئية 

19و8).
474 P
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TRANS TAOUFIK BREDA
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

بشريك وحيد

 AVENUE (8 : شملقر شالجتم عي

 ABOU BAKR ESSADIK RCE

IMANE BUREAU N°2 KENITRA

تعيين مسير جديد
شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 

 TRANS لشركة  شلع د4  شلغير 

ذشت  شركة   TAOUFIK BREDA

وحيد،  بشريك  شملحدودة  شملسؤولية 

تقرر م  يلي :

خ لد  شلسيد  شستق لة  قبو  

يوسف  شلسيد  وتعيين  شلحركي 

شمسكين مسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

تحت شلسجل  شالبتدشئية ب لقنيطرة، 

شلتج ر4 رقم 761)6.

475 P

 STE PHARMACIE HAY

LAAZIB
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

بشريك وحيد

شملقر شالجتم عي : ش رع P((15 حي 

لعزيب سوق شلثالث ء شلغرب اللة 

ميمونة سوق شألربع ء

تأسيس شركة 
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  وضع  تم  شألربع ء،  بسوق 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

ذشت  وحيد  بشريك  شملحدودة 

شملوشصف ت شلت لية :

 STE PHARMACIE  : شلتسمية 

HAY LAAZIB

ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

شملسؤولية شملحدودة بشريك وحيد

 P((15 ش رع   : شالجتم عي  شملقر 

حي لعزيب سوق شلثالث ء شلغرب اللة 

ميمونة سوق شألربع ء.

 PHARMACIE  : موضوع شلشركة 

.VENDANT EN DETAIL

رأسم    حدد   : شلشركة  رأسم   
درهم   100.000 مبلغ  في  شلشركة 
شجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 

بقيمة 100 درهم للوشحدة.
شملدة : 99 سنة.

إلى شلسيد حمزة  : أسند  شلتسيير 
كوشمل.

شلسنة شمل لية : من ف تح ين ير إلى 
1و ديسمبر.

شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  تم 
شألربع ء  بسوق  شالبتدشئية  ب ملحكمة 
أبريل   6 بت ريخ   (7065 رقم  تحت 

.(0(1
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 WE IMPROVE
CONSULTING

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
رأسم ره  : 100 ش رع موال4 عبد 
شلعزيز إق مة ندى مكتب رقم ) 

شلقنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ب لقنيطرة، تم وضع شلق نون شألس �سي 
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  لشركة 

ذشت شملوشصف ت شلت لية :
 WE IMPROVE  : شلتسمية 

CONSULTING SARL
ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

شملسؤولية شملحدودة.
شملقر شالجتم عي : 100 ش رع موال4 
 ( عبد شلعزيز إق مة ندى مكتب رقم 

شلقنيطرة.
شإلستش رة   : شلشركة  موضوع 

شإلدشرية ؛
شلتكوين شملستمر ؛
شألشغ   شملختلفة.

رأسم    حدد   : شلشركة  رأسم   
درهم   100.000 مبلغ  في  شلشركة 
شجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 

بقيمة 100 درهم للوشحدة.
شملدة : 99 سنة.

أسند إلى شلسيد رشيد   : شلتسيير 
شلدشود4.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر.
شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  تم 

ب ملحكمة شالبتدشئية ب لقنيطرة تحت 
رقم 971)6 بت ريخ 18 أبريل ))0).
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 SOCIETE RESIDENCE

JAMAL
 شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

بشريك وحيد
رأسم له  : 100.000 درهم

شملقر شالجتم عي : بقعة 79)) 

شلحدشدة طريق مهدية شلقنيطرة

تحويل شملقر شإلجتم عي
شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 

 SOCIETE لشركة  شلع د4  شلغير 

  RESIDENCE JAMAL SARL AU

تقرر م  يلي :

شملقر  تحويل  شلشريك  قرر 

 ((79 بقعة  للشركة من  شإلجتم عي 

إلى  شلقنيطرة  مهدية  شلحدشدة طريق 

شلعنوشن شلت لي :

تجزئة شلحدشد طريق مهدية بقعة 

 1 رقم  شقة  شألو   شلط بق   ((61

شلقنيطرة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شإلبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 18 أبريل 
شلتج ر4  شلسجل  رقم  تحت   (0((

.(09(1
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COFFEE SHOP TWO H
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رأسم له  : 100.000 درهم

شملقر شإلجتم عي : تجزئة شلحدشدة 

إق مة إدريس متجر رقم 1 و ) بقعة 

175) شلقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب لقنيطرة، تم وضع شلق نون شألس �سي 

شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  لشركة 

ذشت شملوشصف ت شلت لية :

 COFFEE SHOP TWO : شلتسمية

H SARL

ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

شملسؤولية شملحدودة.

تجزئة شلحدشدة   : شملقر شإلجتم عي 

بقعة   ( و   1 إق مة إدريس متجر رقم 

175) شلقنيطرة.

 MILK BAR  : شلشركة  موضوع 

.(CAFE(
رأسم    حدد    : رأسم   شلشركة 

درهم   100.000 مبلغ  في  شلشركة 

شجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 

بقيمة 100 درهم للوشحدة.

شملدة : 99 سنة.

أسند إلى شلسيد هش م   : شلتسيير 

ركو وشلسيد حمزة شلجوهر4.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر.
شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  تم 

ب ملحكمة شإلبتدشئية ب لقنيطرة تحت 
رقم 7)650 بت ريخ 0) أبريل ))0).
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F.A 59 CAR
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

بشريك وحيد
رأسم له  : 100.000 درهم

شملقر شالجتم عي : 6 ش رع موال4 

سليم ن مكتب 6 إق مة يوسف 

شلقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب لقنيطرة، تم وضع شلق نون شألس �سي 

شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  لشركة 

ذشت شملوشصف ت شلت لية :

F.A 59 CAR SARL AU : شلتسمية

ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

شملسؤولية شملحدودة بشريك وحيد

6 ش رع موال4   : شملقر شالجتم عي 

يوسف  إق مة   6 مكتب  سليم ن 

شلقنيطرة.

موضوع شلشركة : كرشء شلسي رشت 

بدون س ئق.
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رأسم    : حدد  شلشركة  رأسم   

درهم   100.000 مبلغ  في  شلشركة 

شجتم عية  حصة   1000 إلى  مقسم 

بقيمة 100 درهم للوشحدة.

شملدة : 99 سنة.

شلسيد  إلى  أسند   : شلتسيير 

مصطفى أو حتى.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر.
شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  تم 

ب ملحكمة شالبتدشئية ب لقنيطرة تحت 
رقم 65001 بت ريخ 19 أبريل ))0).
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 EURO BOOKING

LOGISTICS
SARL

شركة محدودة شملسؤولية
رأسم له  : 600.000.) درهم

أورو بوكينك لوجيستيك ش.م.م 
ومقره   درهم   (.600.000 رأسم له  

شلزرقطوني  ش رع   59 شالجتم عي 
18 شلدشر شلبيض ء قرر  6 رقم  شلط بق 

يوليو   8 شلجمع شلع م للشركة بت ريخ 

))0) م  يلي :

شلص دق  عبد  شلسيد  ب ع 

لبط قة  شلح مل  هللا  عبد  شيت 

BE6((99و رقم  شلوطنية   شلتعريف 

شلتي  شلحصص  من  حصة   11700

يمتلكه  في شلشركة إلى شلسيد كم   

شلتعريف  لبط قة  شلح مل  شلص يغ 
رأسم     .B(((6(8 رقم  شلوطنية 

درهم سيصبح   (.600.000 شلشركة 

شلسيد   : شلت لي  شلشكل  على  مقسم  

00و)1  عبد شلص دق شيت عبد هللا 

درهم  0.000و).1  بقيمة  حصة 

وشلسيد كم   شلص يغ 11.700 حصة 

بقيمة 1.170.000 درهم.

قبو  شلسيد كم   شلص يغ شريك  

جديدش في شلشركة.

تغيير شلشكل شلق نوني للشركة من 

شركة م.م. ذشت شلشريك شلوحيد. إلى 

شركة م.م.

شألس �سي  شلق نون  صي غة  إع دة 

شالعتب ر  بعين  أخذ  مع  للشركة 

شلتعديالت شلتي أقره  شلجمع شلع م.

لتعديل  شلق نوني  شلتسجيل 

شلسجل شلتج ر4 قد تم بت ريخ 6 ين ير 

1)0) تحت رقم 69)760.

شلسجل شلتج ر4 71و)9).
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SOC IMMO 4
SARL

شركة محدودة شملسؤولية
رأسم له  : 10.000 درهم

محدودة  شركة   ( شيمو  سوكي 

درهم   10.000 رأسم له   شملسؤولية 

شبن  ش رع   5 شالجتم عي  ومقره  

ت شفين، شلط بق شلث ني رقم و طنجة 

بت ريخ  للشركة  شلع م  شلجمع   قرر 

و) م رس 018) م  يلي :

ب ع شلسيد عبد شللطيف شلورزشد4 

شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 
حصص  خمسة   KB1(91و( رقم 

من شلحصص شلتي يمتلكه  في شلشركة 

عبد  شلسيد  إلى  درهم   500 بقيمة 

شللطيف شيت رح   شلح مل لبط قة 

 Q(1975و رقم  شلوطنية  شلتعريف 

شلذ4 قبل شلبيع .
درهم،   10.000 شلشركة  رأسم   

سيصبح مقسم  على شلشكل شلت لي :

شلسيد شيت بال  محمد 50 حصة ؛

شلسيد يوسف مغوس 5) حصة ؛

شلسيد عبد شللطيف شلورزشد4 0) 

حصة ؛

شلسيد عبد شللطيف شيت رح   5 

حصة.

شيت  شللطيف  عبد  شلسيد  قبو  
 ( رح   شريك  في شلشركة سوكي مو 

بنسبة %5 من رأسم   شلشركة.

لتعديل  شلق نوني  شلتسجيل 

بت ريخ تم  قد  شلتج ر4   شلسجل 

)1 أكتوبر 1)0) تحت رقم 6965)).

شلسجل شلتج ر4 : 68867.
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PROJET BAT
SARL D›ASSOCIE UNIQUE

شركة محدودة شملسؤولية ذشت 
شلشريك شلوحيد

رأسم له  : 1.000.000 درهم
رأسم له   ش.م.م  ب ت  بروجي 
1.000.000 درهم ومقره  شالجتم عي 
و1  عم رة  شلسوشرت  تجزئة   ( زنقة 
شلجمع  قرر  شلبيض ء،  شلدشر   5 رقم 
شلع م للشركة بت ريخ 6 أكتوبر 019) 

م  يلي :
ب حدشث  شلشركة  رأسم    رفع 
 (0.000 ليصبح  حصة   10.000

حصة مقسم على شلشكل شلت لي :
شلسيد عبد شله د4 يقوتي 0.000) 

حصة بمبلغ 000.000.) درهم.
شلق نون  من   7 و   6 شلبند  تغيير 

شألس �سي للشركة.
تعديل شلق نون شألس �سي للشركة.

لتعديل  شلق نوني  شلتسجيل 
 18 بت ريخ  تحت  شلتج ر4  شلسجل 

أكتوبر 1)0) تحت رقم 796871.
شلسجل شلتج ر4 : 9)1199.
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CLINIQUE AL MASSIRA
SARL

شركة محدودة شملسؤولية
رأسم له  : 00.000).و درهم

كلينيك شملسيرة ش.م.م رأسم له  
00.000).و درهم ومقره  شالجتم عي 
زنقة و) شحمد شملقر4 شلدشر شلبيض ء، 
بت ريخ  للشركة  شلع م  شلجمع  قرر 

7 سبتمبر 1)0)  م  يلي :
شملهدشو4  عمر  شلسيد  تعيين 
مسيرش جديدش للشركة ملدة سنة من 
سبتمبر   (8 إلى   (0(1 9) سبتمبر 

))0) بد  شلسيدة إيم ن ح تم.
شلشركة  للتوقيع  ب لنسبة 
من  ثالثة  بتوقيع  ملزمة  أصبحت 
شلسيد   : شلت ليين  شألربعة  شلشرك ء 
عمر شملهدشو4، وشلسيد عبد شللطيف 
شلوشفي،  شبرشهيم  وشلسيد  آيت رح  ، 

وشلسيد خ لد توبي.

ب حدشت  شلشركة  رأسم    رفع 
000.)) حصة  00)1 حصة ليصبح 

مقسم على شلشكل شلت لي :
شلسيد خ لد توشب 669و حصة ؛

669و  شلسيد جم   شلدين ت مين 
حصة ؛

669و  شلوشفي  إبرشهيم  شلسيد 
حصة ؛

شلسيدة إيم ن ح تم 669و حصة ؛
669و  علي  بن  حسن  شلسيد 

حصة ؛
669و  بنكيرشن  جليل  شلسيد 

حصة ؛
شلسيد محمد وحيد مسر4 )66و 

حصة ؛
)66و  صقلي  شلحسين  شلسيد 

حصة ؛
شوحميدو  نجيب  محمد  شلسيد 

)66و حصة ؛
شلسيد ع د  شلك ر4 )66و حصة ؛
شلسيد عمر شملهدشو4 669و حصة ؛
رح    أيت  شللطيف  عبد  شلسيد 

669و حصة ؛
شالجتم عية  شلحصص  إجم لي 
000.)) حصة من 100 درهم بقيمة 

.(.(00.000.00 :
أيت  شللطيف  عبد  شلسيد  تعيين 
رح   شملدير شلطبي بد  شلسيد جليل 

بنكيرشن.
لتعديل  شلق نوني  شلتسجيل 
أكتوبر   7 شلسجل شلتج ر4 تم بت ريخ 

1)0) تحت رقم 6)7957.
شلسجل شلتج ر4 : 661)6).
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 CAFE TRAIN GRAND
VITESSE

SARL
شركة محدودة شملسؤولية
رأسم له  : 100.000 درهم

ش.م.م  شلسريع  شلقط ر  مقهى 
ومقره   درهم   100.000 رأسم له  
رقم  سيجلم سة  زنقة   1 شالجتم عي 
شلع م  شلجمع  قرر  شلبيض ء،  شلدشر   5
  (0(0 يونيو   15 بت ريخ  للشركة 

م  يلي :
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تعيين TH AUDIT كمدقق ق نوني 
للمس هم ت.

ب حدشث  شلشركة  رأسم    رفع 
 (0.000 ليصبح  حصة   19.000
شلعينية  شملس همة  حصة عن طريق 
 1.500.000 وشالصالح  شلبن ء  إعم   
شملقهى  وتجهيزشت  وأث ث  درهم 
درهم مقسم على شلشكل   (00.000

شلت لي :
سمين  شلصمد  عبد  شلسيد 
 1.000.000 بمبلغ  حصة   10.000
سمين  شلجليل  عبد  وشلسيد  درهم 
 1.000.000 بمبلغ  حصة   10.000

درهم.
تعديل شلق نون شألس �سي للشركة.

لتعديل  شلق نوني  شلتسجيل 
شلسجل شلتج ر4 تم بت ريخ ف تح يوليو 

0)0) تحت رقم 5)78و7.
شلسجل شلتج ر4 : 89757و.

485 P

ESPACE - JORF LASFER
SARL

لشركة  شلع م  شلجمع  شجتمع 
ش.م.م  شألصفر  جرف  شسب س 
بمقره   درهم  000.000.و  رأسم له  
لعم مرة بدوشر  شلك ئن   شالجتم عي 

K P 24، PR 3427 شلجديدة بت ريخ 6 
سبتمبر 1)0) وقرروش م  يلي :

شلذ4  شلود4  شلتقسيم  قرشر  بعد 
قبل  من   (0(1 يوليو    19 في  تم 
شلسيد محمد شلح رتي شلخبير شلق نوني 
جميع  عليه  شطلع  وشلذ4  شملحلف، 
شلشرك ء ووشفق شلجميع على شلتقسيم 
شملذكور وبن ء عليه شلجمع شلع م قرر 

شملوشفقة على شلتبرع ت شلت لية :
 (.(00 ݣمير  سعد  شلسيد  فوت 
حصة لف ئدة شلسيد محمد ݣمير عن 

طريق شلهبة ؛
ع يش  خديجة  شلسيدة  فوت 
محمد  شلسيد  لف ئدة  حصة  750.و 

ݣمير عن طريق شلهبة ؛
فوت شلسيدة شيم ء ݣمير 150.و 
حصة لف ئدة شلسيد محمد ݣمير عن 

طريق شلهبة ؛

750.و  ݣمير  شلسيد س مي  فوت 
حصة لف ئدة شلسيدة صف ء ݣمير عن 

طريق شلهبة ؛
 (50 ݣمير  س مي  شلسيد  فوت 
شلسيدة سكينة ݣمير  لف ئدة  حصة 

عن طريق شلهبة ؛
 ((00 شلسيد ششرف ݣمير  فوت 
حصة لف ئدة شلسيدة صف ء ݣمير عن 

طريق شلهبة ؛
 (95 ݣمير  شلسيدة صف ء  وهبت 
محمد  شلسيد  أخيه   لص لح  حصة 

ݣمير.
شلتوزيع شلجديد لرأسم   شلشركة.

 15.795 ݣمير  محمد  شلسيد 
 6(05 ݣمير  شلسيدة صف ء   - حصة 
 7.800 شلسيد سكينة ݣمير   - حصة 

حصة.
ع يش  شلسيدة خديجة  شستق لة 
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح ملة 
من  نه ئية  بصفة   HB5(5008 رقم 
محمد  شلسيد  وأصبح  شلتسيير  مه م 

شملسير شلوحيد للشركة.
شألس �سي  شلق نون  صي غة  إع دة 

للشركة.
لتعديل  شلق نوني  شلتسجيل 
بت ريخ تم  قد  شلتج ر4   شلسجل 

و نوفمبر 1)0) تحت رقم 98)1.
شلسجل شلتج ر4 : و5)9.
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ASKLOU FOOD
SARL

شركة محدودة شملسؤولية
رأسم له  : 100.000 درهم

محدودة  شركة  فود  شسكلو 
شملسؤولية رأسم له  : 100.000 درهم 
شلحرية  زنقة   10 شالجتم عي  ومقره  
شلط بق شلث لث رقم 5 شلدشر شلبيض ء، 
بت ريخ  للشركة  شلع م  شلجمع  قرر 

7 ديسمبر 0)0) م  يلي :
يوتبسيست  محمد  شلسيد  ب ع 
شلوطنية  شلتعريف  للبط قة  شلح مل 
من  حصة  ن50)   BJ18779و رقم 
شلشركة  في  يمتلكه   شلتي  شلحصص 
شلسيدة  شلى  درهم   (5.000 بقيمة 
لبط قة  شلح ملة  شجر  ف طمة 

.BH(68(شلتعريف شلوطنية رقم 7و

وب ع شلسيد حسن شلوشفي شلح مل 
رقم  شلوطنية  شلتعريف  لبط قة 
BJ1(8877 ن50) حصة من شلحصص 
بقيمة  شلشركة  في  يمتلكه   شلتي 
ف طمة  شلسيدة  إلى  درهم   50.000
شلتعريف  لبط قة  شلح ملة  شجر 
يقدر   .BH(68(7و رقم  شلوطنية 
رأسم   شلشركة ب 100.000 درهم.

شلشكل  على  مقسم   سيصبح 
 1000 شلسيدة ف طمة شجر   : شلت لي 

حصة بفيمة 100.000 درهم.
للشركة  شلق نوني  شلشكل  تغيير 
محدودة  شركة  إلى  م.م  شركة  من 

شملسؤولية ذشت شلشريك شلوحيد.
شجر  ف طمة  شلسيدة  تعيين 
للشركة  وجديدة  وحيدة  كمسيرة 
شلوشفي  حسن  شلسيد  وشستق لة 
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 
كمسير  مه مه  من   BJ1(8877 رقم 

س بق للشركة.
لتعديل  شلق نوني  شلتسجيل 
بت ريخ  تم  قد  شلتج ر4  شلسجل 
رقم  تحت   (0(0 و) ديسمبر 

و75865.
شلسجل شلتج ر4 : ))016))و.

487 P

SOC IMMO 4
SARL

شركة محدودة شملسؤولية
رأسم له  : 10.000 درهم

سلوك   0 شلط بق  شلحرية  زنقة   
 10.000 رأسم له   ش.م.م  شيمو 
5 ش رع شبن  درهم ومقره  شالجتم عي 
ت شفين شلط بق ) رقم ) طنجة، قرر 
شلجمع شلع م للشركة بت ريخ )) يونيو 

0)0) م  يلي :
ب حدشث  شلشركة  رأسم    رفع 
9900و حصة ليصبح 0.000) حصة 
مقسم على شلشكل شلت لي : شلسيد شيت 
شلسيد   - حصة   16000 بال  محمد 
يوسف مغوس 8.000 حصة - شلسيد 
عبد شللطيف شلورزشد4 8.000 حصة 
رح    شيت  شللطيف  عبد  شلسيد   -

8000 حصة.

تغيير شلبند 8 و شلبند 9 من شلق نون 

شألس �سي للشركة.

تعديل شلق نون شألس �سي للشركة.

لتعديل  شلق نوني  شلتسجيل 

شلسجل شلتج ر4 تم بت ريخ 6) نوفمبر 

1)0) تحت رقم 97)8)).

شلسجل شلتج ر4 : 68867.

488 P

 STE EURO BOOKING

CARGO

SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

رشسم له  : 10.000.000 درهم

ش.م.م.  كركو،  بوكينك  شورو 

رشسم له   شلوحيدن  شلشريك  ذشت 

ومقره   درهم   10.000.000

شين  شلسفير  ش رع   178 شالجتم عي 

شلجمع  قرر  شلدشرشلبيض ء.  ع ئشة 

شلع م للشركة بت ريخ )) يونيو 0)0) 

م  يلي :

ب حدشث  شلشركة  رشسم    رفع 

 160.000 ليصبح  حصة   60.000

حصة مقسم على شلشكل شلت لي : 

شلسيد عبد شلص دق شيت عبد هللا 

160.000 حصة بقيمة 16.000.000 

درهم.

شالس �سي  شلق نون  صي غة  شع دة 

شالعتب ر  بعين  شخذ  مع  للشركة 

شلتعديالت شلتي شقره  شلجمع شلع م.

لتعديل  شلق نوني  شلتسجيل 

0و  بت ريخ  قد تم  شلتج ر4،  شلسجل 

نونبر 0)0)، تحت رقم 85)755.

شلسجل شلتج ر4 رقم و17))1.

489 P
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 CENTRE DIALYSE ET
 MALADIES RENALES

ZNATA
SARL

شركة ذشت مسوؤلية محدودة
رشسم له  : 100.000 درهم

مركز تصفية شلدم وشمرشض شلكلية 
 100.000 رشسم له    ، زن تة ش.م.م. 
 ( تجزئة  شالجتم عي  ومقره   درهم 
قرر  شملحمدية،   6 رقم  زشهر  شق مة 
 (1 بت ريخ  للشركة  شلع م  شلجمع 

أكتوبر 1)0) م  يلي :
عم ر4  ز  سع د  شلسيدة  تعيين 
غير  ملدة  للشركة  جديدة  مسيرة 

محددة بد  شلسيدة جه ن زج ر4.
ب لنسبة للتوقيع شلشركة أصبحت 
شلوحيدة  شملسيرة  بتوقيع  ملزمة 

للشركة شلسيدة سع د زعم ر4.
تعيين شلسيدة جه ن زج ر4 شملدير 

شلطبي.
شلق نون  من   15 شلبند  تغيير 

شالس �سي للشركة.
تعديل شلق نون شالس �سي للشركة.

لتعديل  شلق نوني  شلتسجيل 
شلسجل شلتج ر4، تم بت ريخ و) نونبر 
شلسجل   ،(((7 رقم  تحت  1)0)ن 

شلتج ر4 رقم 09)7).
490 P

 STE SOC IMMO 4
SARL

شركة ذشت مسؤولية محدودة
رشسم له  : 10.000 درهم

محدودة  شركة   ،( شيمو  سوك 
 10.000 رشسم له   شملسؤولية،  
ش رع شبن  درهم ومقره  شالجتم عي5 
ت شفين، شلط بق شلث ني رقم و طنجة 
و)  قرر شلجمع شلع م للشركة بت ريخ 

م رس 018) م  يلي :
محمد  بال   شيت  شلسيد  ب ع 
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 
من  حصة   10  RB759و رقم  
شلشركة  في  يمتلكه   شلتي  شلحصص 
عبد  شلسيد  شلى  درهم   1000 بقيمة 
شللطيف شيت رح   شلح مل لبط قة 
 Q(1975و رقم  شلوطنية  شلتعريف 

شلذ4 قبل شلبيع.

يوسف  مغوس  شلسيد  وب ع 
شلوطنية  شلتعريف  للبط قة  شلح مل 
من  حصص   5  ،BH((0985 رقم 
شلشركة  في  يمتلكه   شلتي  شلحصص 
درهم   500 بقيمة   ( شيمو  سوك 
رح    شيت  شللطيف  عبد  شلسيد  شلى 
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 

رقم وQ(1975 شلذ4 قبل شلبيع.
درهم   10.000 شلشركة  رشسم   

سيصبح مقسم  على شلشكل شلت لي :
شلسيد شيت بال  محمد 0) حصة.
شلسيد يوسف مغوس 0) حصة.

شلسيد عبد شللطيف شلورزشد4 0) 
حصة.

رح    شيت  شللطيف  عبد  شلسيد 
0) حصة.

لتعديل  شلق نوني  شلتسجيل 
 1( بت ريخ  تم  قد  شلتج ر4  شلسجل 

شكتوبر 1)0)، تحت رقم 6966)).
شلسجل شلتج ر4 رقم 68867.
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 STE GROUPE PYTHALES
PRIVE 2
SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رشسم له  : 100.000درهم
شلخ صة،  بيت ليس  مجموعة 
شلوحيدن  شلشريك  ذشت  ش.م.م. 
ومقره   درهم   100.000 رشسم له  
شلط بق  شلحرية  زنقة   10 شالجتم عي 
قرر شلجمع  شلدشرشلبيض ء.    5 رقم  و 
شكتوبر   (6 بت ريخ  للشركة  شلع م 

1)0) م  يلي :
ب حدشث  شلشركة  رشسم    رفع 
000.و1  ليصبح  حصة   1(.000

حصة مقسم على شلشكل شلت لي : 
مهرشو4  شلكريم  عبد  شلسيد 
00.000و.1  بمبلغ  حصة  000.و1 

درهم.
تغيير شلبند 6 وشلبند 7 من شلق نون 

شالس �سي للشركة.
تعديل شلق نون شالس �سي للشركة.

لتعديل  شلق نوني  شلتسجيل 
شلسجل شلتج ر4 تم بت ريخ 17  نونبر 

1)0)، تحت رقم 800909.
شلسجل شلتج ر4 رقم 60967).
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 STE SYNOPSYS
COMMUNICATION

SARL AU
شركة ذشت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رشسم له  : 500.000درهم

كومينك سيون،  سينوبسيس 
شلوحيدن  شلشريك  ذشت  ش.م.م. 
ومقره   درهم   500.000 رشسم له  
جن ت  مس كينن   شق مة  شالجتم عي 
و6    عم رة  بوعزة  دشر  طم ريس 
شلع م  شلجمع  قرر  شلدشرشلبيض ء. 
(0(0 ديسمبر   (1 بت ريخ   للشركة 

 م  يلي :
ب حدشث  شلشركة  رشسم    رفع 
000.)1 حصة  7000 حصة ليصبح 

مقسم على شلشكل شلت لي : 
 1(.000 شرشيبي  جال   شلسيد 

حصة بمبلغ 00.000).1 درهم.
تغيير شملقر شالجتم عي للشركة من 
إق مة مس كينن  جن ن طم ريس دشر 
إلى  شلبيض ء.  شلدشر  و6  بوعزة عم رة 
شملقر شلجديد شلك ئن بعرسة دشر بوعزة 
أوالد   1 مجموعة  و  رقم   6B شق مة 

عزوز شلنوشصر شلدشرشلبيض ء.
تعديل شلق نون شالس �سي للشركة.

لتعديل  شلق نوني  شلتسجيل 
م 4    11 شلسجل شلتج ر4 تم بت ريخ 

1)0)، تحت رقم )77796.
شلسجل شلتج ر4 رقم 96511.
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 STE CLINIQUE AL MASSIRA
SARL

شركة ذشت مسؤولية محدودة
رشسم له  : 00.000).و درهم

، شركة محدودة  كلينيك شملسيرة 
00.000).و  رشسم له   شملسؤولية،  
و)  شالجتم عي  ومقره   درهم 
شلدشرشلبيض ء،  شملقر4  شحمد  زنقة 
بت ريخ  للشركة  شلع م  شلجمع   قرر 

16 أغسطس 1)0) م  يلي :

ب ع شلسيد عمر شملهدشو4 شلح مل 
رقم  شلوطنية  شلتعريف  لبط قة 
من  حصة    (669  ،  V(0981و
شلشركة  في  يمتلكه   شلتي  شلحصص 
عبد  شلسيد  شلى  شملسيرة  كلينيك 
لبط قة  شللطيف شيت رح   شلح مل  
 Q(1975و رقم  شلوطنية  شلتعريف 

شلذ4 قبل شلبيع.
شيت  شللطيف  عبد  شلسيد  قبو  
شلشركة  في  جديدش  شريك   رح   
ويمتلك  ش.م.م.   ، شملسيرة  كلينيك 

)و.8 %من رشسم   شلشركة.
لتعديل  شلق نوني  شلتسجيل 
بت ريخ تم  شلتج ر4   شلسجل 
رقم  تحت   ،(0(1 سبتمبر   (1  

)و)و79.
شلسجل شلتج ر4 رقم 661)6).

494 P

STE DROUA IMMO
SARL

شجتمع شلجمع شلع م لشركة دروش 
 10.000 رشسم له   ش.م.م.،  شيمو 
ب  شلك ئن  شالجتم عي  مقره   درهم، 
10 زنقة شلحرية، شلط بق شلث لث رقم 
سبتمبر   6 بت ريخ  شلدشرشلبيض ء،   6

1)0)، وقرروش م  يلي :
شلذ4  شلود4  شلتقسيم  قرشر  بعد 
قبل  من  1)0)ن  يوليو   19 في  تم 
شلسيد محمد شلح رتي شلخبير شلق نوني 
جميع  عليه  شطلع  وشلذ4  شملحلف، 
شلشرك ء ووشفق شلجميع على شلتقسيم 
شملذكور وبن ء عليه شلجمع شلع م قرر 

شملوشفقة على شلتبرع ت شلت لية :
 16 كمير  محمد  شلسيد  فوت 
حصة لف ئدة شلسيد س مي كمير عن 

طريق شلهبة.
فوت شلسيد سعد كمير 16 حصة 
لف ئدة شلسيد ششرف كمير عن طريق 

شلهبة.
 ( كمير  شيم ء   شلسيدة  فوت 
حصة لف ئدة شلسيد س مي كمير عن 

طريق شلهبة.
 ( كمير  شيم ء  شلسيدة  فوت 
حصة لف ئدة شلسيد ششرف كمير عن 

طريق شلهبة.
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فوت شلسيدة صف ء كمير 8 حصة 
عن  ع يش  خديجة  شلسيد  لف ئدة 

طريق شلهبة.
 8 كمير  سكينة  شلسيدة  فوت 
حصة لف ئدة شلسيد خديجة ع يش 

عن طريق شلهبة.
شلتوزيع شلجديد لرشسم   شلشركة 

ك لت لي :
شلسيدة خديجة ع يش 8) حصة.

شلسيد س مي كمير 6و حصة.
شلسيد ششرف كمير 6و حصة.

كمير  محمد  شلسيد  شستق لة 
شلوطنية  شلتعريف  للبط قة  شلح مل 
بصفة نه ئية من   ،BK(66195 رقم 

مه م شلتسيير.
وأصبحت شلسيدة خديجة ع يش 

شملسير شلوحيد للشركة.
 7 ورقم   6 رقم  شمل دة  تعديل 
وكذلك رقم )1 من شلق نون شالس �سي 

للشركة.
شالس �سي  شلق نون  صي غة  شع دة 

للشركة.
لتعديل  شلق نوني  شلتسجيل 
 11 بت ريخ  تم  قد  شلتج ر4  شلسجل 

أكتوبر 1)0)، تحت رقم 7)7960.
شلسجل شلتج ر4 رقم 7و65وو.
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 CAFE TRAIN GRAND
  VITESSE

SARL
شركة ذشت مسؤولية محدودة

رشسم له  : 100.000 درهم
ش.م.م.،  شلسريع  شلقط ر  مقهى 
شملسؤولية،   محدودة  شركة 
ومقره   درهم   100.000 رشسم له  
زنقة سيجلم سة رقم   1 شالجتم عي  
شلع م  شلجمع  قرر  شلدشرشلبيض ء،   5
للشركة بت ريخ )) م رس 0)0)، تقرر  

م  يلي :
سمين  شلصمد  عبد  شلسيد  ب ع 
في  يمتلكه   شلتي  حصصه  جميع 
شلسريع  شلقط ر  مقهى  شلشركة 
وشملقدره ب 10.000 حصة شلى شلسيد 
لبط قة  شلح مل  مجد  شلرحيم  عبد 

.BE(850شلتعريف شلوطنية رقم )و

سمين  شلجليل  عبد  شلسيد  ب ع 
جميع حصصه شلتي يملكه  في شلشركة 
ب  وشملقدره  شلسريع  شلقط ر  مقهى 
 M شلشركة  شلى  حصة   10.000
PROD شملسجلة في شلسجل شلتج ر4 
تحت رقم 89787و وشملمثلة بمسيره  
مجد  شلرحيم  عبد  شلسيد  شلق نوني 
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 

.BE(850رقم )و
مجد  شلرحيم  عبد  شلسيد  تعيين 
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 
جديدش  مسيرش   ،BE(850و( رقم 
بد   شلسريع  شلقط ر  مقهى  لشركة 
شلسيد عبد شلجليل سمين شلذ4 قدم 
مسير  مه مه  من  شلنه ئية  شستق لته 

س بق للشركة.
لتعديل  شلق نوني  شلتسجيل 
 7 بت ريخ  تم  قد  شلتج ر4  شلسجل 

يوليو  0)0)،  تحت رقم 1))8و7.
شلسجل شلتج ر4 رقم 89757و..

496 P

 STE SALAH POUR LE
DEVELLEPEMENT

SARL
شركة محدودة شملسؤولية
رشسم له  : 100.000 درهم

ذشت  شركة  للتنيمة،  صالح 
رشسم له   محدودة،  مسؤولية 
شالجتم عي  ومقره   درهم   100.000
شملديوني  هللا  عبد  زنقة   6( تق طع 
شلدرشلبيض ء،   ( رقم  شالو   شلط بق 
 18 قرر شلجمع شلع م للشركة بت ريخ 

نونبر 1)0) م  يلي :
بمقدشر  شلشركة  رشسم    زي دة  
رشسم    لزي دة  درهم   5.000.000
مجموع  شلى  درهم   100.000 من 
شصدشر  خال   درهممن   5.100.000
 100 بقيمة  جديدة  حصة   50.000
ب لك مل  دفعه   تم  منه ،  لكل  درهم 
شلسيد  أسهم  من  عينية  بمس همة 
عبد شله د4 شلي قوتي شلذ4 يملك في 
PROJET BAT SARL كشريك  شركة 

وحيد، بمبلغ 5.000.000 درهم.

 5.100.000 شلشركة  رشسم   
شلشكل  على  مقسم   درهم سيصبح 

شلت لي :
شلسيد عبد شله د4 يقوتي 50950 

حصة.
شلسيدة سميرة حجي 50 حصة.

6 و7 من شلنظ م  تغيير شمل دة رقم 
شالس �سي.

تعديل شلق نون شألس �سي للشركة.
لتعديل  شلق نوني  شلتسجيل 
بت ريخ تم  قد  شلتج ر4،   شلسجل 
رقم  تحت   ،(0(1 ديسمبر   8

685و80.
شلسجل شلتج ر4 رقم و51619.
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CLINIQUE AL MASSIRA
SARL

شركة محدودة شملسؤولية
رشسم له  : 00.000).و درهم

ش.م.م.،   شملسيرة،  كلينيك 
ومقره   درهم  00.000).و  رشسم له  
شملقر4  شحمد  زنقة  و)  شالجتم عي  
شلع م  شلجمع  قرر  شلدشرشلبيض ء، 
 ،(0(1 يونيو   9 بت ريخ   للشركة 

م  يلي:
ب ع شلسيد شلعربي بطرس  شلح مل 
رقم  شلوطنية  شلتعريف  لبط قة 
شلتي  شلحصص  جميع   ،  B1(((8(
يملكه  في شلشركة كلينيك شملسيرة شلتي 
ع د   شلسيد  شلى  حصة   (66( تبلغ 
شلتعريف  لبط قة  شلح مل   شلغ ر4 

.BJ19شلوطنية رقم و95و
ب ع شلسيد حميد موفق   شلح مل 
رقم  شلوطنية  شلتعريف  لبط قة 
شلتي  شلحصص  جميع   ،  B1(1089
شملسيرة  كلينيك  شلشركة  في  يملكه  
شلتي تبلغ 669) حصة شلى شلسيد  عمر 
شلتعريف  لبط قة  شلح مل   مهدشو4 

.V(0981شلوطنية رقم و
مغفور    شملصطفى  شلسيد  ب ع 
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 
رقم B(66(0 ، جميع شلحصص شلتي 
شملسيرة  كلينيك  شلشركة  في  يملكه  
شلتي تبلغ 669) حصة شلى شلسيد عمر 
شلتعريف  لبط قة  شلح مل   مهرشو4 

.V(0981شلوطنية رقم و

مهدشو4  عمر  شلسيدين  قبو  
جديدين  شريكين  شلغ ر4  وع د  
ش.م.م  شملسيرة  كلينيك  شلشركة  في 
ويمتلك ن 5) %من رشسم   شلشركة.
تعديل شلق نوني شالس �سي للشركة.
لتعديل  شلق نوني  شلتسجيل 
بت ريخ تم  قد  شلتج ر4   شلسجل 
رقم  تحت    ،(0(1 يوليو   15  

.787176
شلسجل شلتج ر4 رقم 661)6).

498 P

 STE FOOD MASTERS
SARL  AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رشسم له  : 5.500.000 درهم
ذشت  ش.م.م.  مسترز،  فود 
رشسم له   شلوحيد،  شلشريك 
5.500.000 درهم ومقره  شالجتم عي 
شلط بق  شلزرقطونين  ش رع   (00
شلجمع  قرر  شلدشرشلبيض ء.  شالو ، 
شلع م للشركة بت ريخ 9 م رس 1)0)،  

م  يلي :
للشركة  شلوحيد  شلشريك  قرر 
توسيع نش ط شلشركة الض فة تخزين 

شملوشد شلغذشئية.
شالس �سي  شلق نون  صي غة  شع دة 

للشركة.
لتعديل  شلق نوني  شلتسجيل 
بت ريخ تم  قد  شلتج ر4،   شلسجل 
رقم  تحت    ،(0(1 أبريل   (7  

.7759((
شلسجل شلتج ر4 رقم 61657).

499 P

 STE EURO BOOKING
CARGO
SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رشسم له  : 10.000.000 درهم
ش.م.م.  كركو،  بوكينك  شورو 
رشسم له   شلوحيد  شلشريك  ذشت 
ومقره   درهم   10.000.000
شين  شلسفير  ش رع   178 شالجتم عي 
شلجمع  قرر  شلدشرشلبيض ء.  ع ئشة 
 (0(0 و  يونيو  شلع م للشركة بت ريخ 

م  يلي :
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فن ني     خديجة  شلسيدة  ب عت 
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح ملة 
شلحصص  جميع   ،  C7980)و رقم 
ب  شملقدرة  شلشركة  في  تمتلكه   شلتي 
 100.000 بقيمة  حصة   10.000
شيت  شلص دق  شلسيد عبد  شلى  درهم 
شلتعريف  للبط قة  شلح مل  عبد هللا 

.EE6((99شلوطينة رقم و
شلص يغ    كم    شلسيد  ب ع 
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 
شلحصص  جميع   ،  B(((6(8 رقم 
ب  شملقدرة  شلشركة  في  يمتلكه   شلتي 
 150.0000 بقيمة  حصة   15.000
شيت  شلص دق  شلسيد عبد  شلى  درهم 
شلتعريف  للبط قة  شلح مل  عبد هللا 

.BE6((99شلوطينة رقم و
 10.000.000 شلشركة  رشسم   
شلشكل  على  مقسم   درهم سيصبح 

شلت لي :
شلسيد عبد شلص دق شيت عبد هللا 
100.000 حصة بقيمة 10.000.000 

درهم.
للشركة  شلق نوني  شلشكل  تغيير 
شركة  شلى  ش.م.م.  شركة  من 

ش.م.م.ش.و.
شالس 4  شلق نون  صي غة  شع دة 
شالعتب ر  بعبن  شخذ  مع  للشركة 

شلتعديالت شلتي شقره  شلجمع شلع م.
لتعديل  شلق نوني  شلتسجيل 
بت ريخ  تم  قد  شلتج ر4،   شلسجل 
و)  يونيو 0)0)، تحت رقم 8)68و7.

شلسجل شلتج ر4 رقم و17))1.
500 P

STE LE TAMANOIR
شركة ذشت مسؤولية محدودة

رشسم له  : 100.000 درهم
مقره  شالجتم عي : ملتقى طريق 

غ ند4 وطريق شلق هرة شق مة شملنزه 
شقة رقم 0) شلرب ط

بمقت�سى عقد عرفي محرر بت ريخ 
على  شالتف ق  تم   ،(0(( م رس   (5
لشركة  شالس �سي  شلق نون  وضع 
شملميزشت  ذشت  شملسؤولية  محدودة 

شلت لية :

 LE   : شالجتم عي  شلتسمية 
شركة ذشت مسؤولية   TAMANOIR

محدودة.
شلشركة له  موضوع :

مطعم و ص لة.
طريق  ملتقى    : شالجتم عي  شملقر 
شملنزه  شق مة  شلق هرة  وطريق  غ ند4 

شقة رقم 0) شلرب ط.
من ت ريخ  سنة شبتدشء   99  : شملدة 

ت سيسه  شلنه ئي.
رشسم   : 100.000 درهم مقسمة 
درهم   100 1000 حصة من فئة  شلى 
للوشحدة محررة كلي   وموزعة ك التي :
شجل  من  س لم  شيت  علي  شلسيد 

0)و حصة.
أجل  من  سيرغيني  عمر  شلسيد 

0وو حصة.
0وو  شلسيد ع د  ته مي من شجل 

حصة.
شلتسيير : تم تعيين كمسير للشركة 

ملدة غير محدودة :
من  س لم،  شيت  علي  شلسيد 
 (1 بت ريخ  مزدشد  مغربية،  جنسية 
ين ير 1990، ح مل لبط قة شلتعريف 
ق طن   ،AA((055 رقم  شلوطينة 
ش رع شالمم شملتحدة   7 رقم  ب لرب ط، 

شكدش .
بكت بة  شلق نوني  شاليدشع  تم 
ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 
رقم  تحت   ،(0(( شبريل   18 بت ريخ 

)88و)1.
للخالصة وشلبي ن

501 P

STE PESCAMAK
شركة ذشت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
ت سيس شركة

تبع  للعقد شلعرفي بت ريخ 18 شبريل 
))0)، تم وضع قوشنين شلشركة ذشت 

شملميزشت شلت لية :
.STE PESCAMAK : شلتسمية

ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

: يتعلق نش ط شلشركة  شملوضوع 

سوشء ب ملغرب شو خ رجه :

جميع شالنشطة شملتعلقة ب لصيد 

وشلبحر.

شملقر شلرئي�سي : شلحي شلحجر4 زنقة 

شلخميس ت رقم 1) شلعيون.

شلرشسم   : حدد في مبلغ 100.000 

1000 حصة من  شلى  درهم مقسمة 

محمد  ملك  في  للوشحدة   100 فئة 

بنهد4.

شلسيد  : تسيير من طرف  شالدشرة 

محمد بنهد4.

بكت بة  شلق نوني  شاليدشع   تم 
شلضبط ب ملحكمة شالبتدشئية ب لعيون 

رقم  تحت   ،(0(( شبريل   (0 بت ريخ 

رقم  تج ر4  سجل  ))0)/)109ن 

.(1(55

502 P

 STE J & INTERNATIONAL

TRADING
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
شلق نون  وضع  تم   ،(0(( شبريل   8

مسؤولية  ذشت  لشركة  شالس �سي 

محدودة ذشت  شملوشصف ت شلت لية :

شنترن سيون    ز   & ج   : شلتسمية 

 J&Z ش.م.و  ش.م.م.  ترشيدينغ 

 INTERNATIONAL TRADING

.SARL AU

معدشت  بيع   : شالجتم ع  شلهدف 

ب لجملة  وشالتص الت  شملعلوم ت 

وشستيرشد وتصدير.

شملقر شالجتم عي : س/أ شركة أ& أ 
خدم ت رقم 5)15 رقم 5 حي شلسالم 

شك دير.

سنة   99  : شالجتم عية  شملدة 

شبتدشء من ت ريخ تسجيله  في شلسجل 

شلتج ر4 عدش شذش تم شلحل شملسبق شو 

شلتمديد.

يتكون من   : شلرشسم   شالجتم عي 

100.000 درهم.

تسيير شلشركة : عبد شلعزيز جمعي.

شلسجل  في  شلتقييد  تم   : شلتقييد 
 ،(0(( شبريل   (1 شك دير  شلتج ر4 
للسجل   ،109(89 رقم  تحت 

شلتحليلي رقم 09)51.
503 P

STE ASIL ORO
SARL AU

شركة  ذشت شملسؤولية شملحدودة
ذشت شلشريك شلوحيد

تم وضع   (0(( أبريل   15 بت ريخ 
ق نون منظم لشركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة ذشت شلشريك شلوحيد وذشت 

شملميزشت شلت لية :
ذشت   ،ASIL ORO  : شلتسمية 
شلشريك  ذشت  شملحدودة  شملسؤولية 

شلوحيد.
شلصيد  قوشرب  تموين   : شلهدف 

شلبحر4.
شلرشسم   : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 شلى  درهم مقسمة 
موزعة  للوشحدة  درهم   100 فئة 

ك التي :
 1000  ... شلصغير  ن فعي  شلسيد 

حصة.
شملسجد  حي   : شالجتم عي  شملقر 

شملسيرة 1 شلدشخلة.
شلسيد  طرف  من  تسير   : شالدشرة 

ن فعي شلصغير ملدة غير محددة.
بكت بة  شلق نوني  شاليدشع  تم 
شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلضبط 
 ،(0(( أبريل   19 بت ريخ  ب لدشخلة 
شلسجل   ،2022/675 رقم  تحت 

شلتج ر4 رقم 1)و1).
504 P

STE ORIGAMO
 SARL

شركة  ذشت شملسؤولية شملحدودة
ت سيس شركة 

بت ريخ عرفي  عقد   بموجب 
تم وضع محضر   ،(0(( فبرشير   1(  
لشركة  شلت سي�سي  شالجتم ع 
شركة ذشت مسؤولية   ،ORIGAMO

محدودة.
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شلهدف : سن ك شلوجب ت شلسريعة.
وحي  بلوك   67  : شالجتم عي  شملقر 

شلهدى شك دير.
شملدة : 99 سنة.

رشسم له  : 100.000 درهم.
شلتسيير : شلسيد محمد مومن رقم 
شلبط قة شلوطنية JM (9(85 شلس كن 
زنقة شملستشفى شيت   86 ببلوك رقم 

ملو .
ب ملحكمة  شلق نوني  شاليدشع  تم 
أبريل  ف تح  بت ريخ  ب ك دير  شلتج رية 
شلتج ر4  شلسجل  رقم  تحت   ،(0((

.51015
505 P

STE SOUFA FARMER
 SARL

شركة  ذشت شملسؤولية شملحدودة
مقره  شالجتم عي : 00) ش رع 

شلحسن II  شق مة )0-05 طبق ديور 
شلج مع شلرب ط

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،(0(( فبرشير   (5 بت ريخ  ب لرب ط، 
قد تم ت سيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة.
.SOUFA FARMER : شلتسمية

مق ولة غرس   : شلهدف شالجتم عي 
وصي نة شالشج ر.

شالستيرشد وشلتصدير.
رأسم   شلشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة شلوشحدة.
أحمد صوفة : 1000 حصة.

من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 
شلتأسيس شلنه ئي أ4 من ت ريخ وضع 

شلسجل شلتج ر4.
من ف تح ين ير شلى   : شلسنة شمل لية 
1و ديسمبر من كل سنة م عدش شلسنة 

شالولى تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل.
شملقر : 00) ش رع شلحسن II  شق مة 

05-)0 طبق، ديور شلج مع شلرب ط.
شملسير : شحمد صوفة.

 : شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  رقم 
.1596(5

506 P

STE IMMO TRAD
SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

بيع شسهم شلشركة
شلع د4  غير  شلع م  للجمع  تبع  
قرر   ،(0(1 نونبر   (5 شملنعقد بت ريخ 

 ،  IMMO TRAD لشركة  شلشرك ء 
رشسم له   وحيد،  بشريك  ش.م.م. 

100.000 درهم تقرر م  يلي :

شملوشفقة على نقل ملكية شالسهم 

بين شلسيد سربوت عبد شلحق شلذ4 

له  شلع ئدة  أسهمه  بتحويل  ق م 

لص لح  سهم   1000 ب  شلشركة  في 

شملتن ز  له عنهم : 

1000 سهم لص لح شلسيد شحمد 

شملقفع.

تحديث شلنظ م شالس �سي للشركة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شاليدشع  تم 

 ،(0(1 ديسمبر   ( شالبتدشئية ب سفي 

تحت رقم 059).
من أجل شالستخالص وشلبي ن

507 P

 STE DOUNIANA
 IMMOBILIERE

SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE : 1407 APPT N°5 1ER

 ETAGE LOTISSEMENT OULED

ZAIR AIN AOUDA TEMARA

تبع  ملدشوالت شلجمع شلع م شلغير 

))0) لشركة  )) م رس  شلع د4 يوم 

 DOUNIANA IMMOBILIERE

.SARL AU

محدودة  مسؤولية  ذشت  شركة 

 100.000 رأسم له   وحيد  بشريك 

درهم تم شالتف ق على م  يلي :

شلوف ق  من   : شلشركة  مقر  تغيير 

شلط بق  و  شقة  7و1)  رقم  عم رة 

شالو  تم رة.

 5 رقم  شقة   1(07 شلعم رة  شلى 

عين  زعير  والد  تجزئة  شالو   شلط بق 

عودة تم رة.

لقد تم شاليدشع شلق نوني ب ملحكمة 
شالبتدشئية بتم رة في )) أبريل ))0)، 

تحت رقم 7968.
508 P

  STE SAKANE FOR YOU
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE : IMM1407 AAPT N°5
 1ER ETAGE LOTISSEMENT
 OULED ZAIR AIN AOUDA

TEMARA
تبع  ملدشوالت شلجمع شلع م شلغير 
))0) لشركة  )) م رس  شلع د4 يوم 
 STE SAKANE FOR YOU SARL

.AU
محدودة  مسؤولية  ذشت  شركة 
 100.000 رأسم له   وحيد  بشريك 

درهم تم شالتف ق على م  يلي :
و  تغيير مقر شلشركة : من سكتور 

بلوك F رقم 5 حي شلري ض شلرب ط.
 5 رقم  شقة   1(07 شلعم رة  شلى   
عين  زعير  والد  تجزئة  شالو   شلط بق 

عودة تم رة.
لقد تم شاليدشع شلق نوني ب ملحكمة 
شالبتدشئية بتم رة في )) أبريل ))0)، 

تحت رقم 7967.
509 P

 STE CONSEILS ET ETUDES
TECHNIQUES - PILOTAGE

CEETP
شركة ذشت مسؤولية محدودة 

ملس هم وشحد
تأسيس شركة

خ ص  عقد  شروط  بموجب 
إنش ء  تم   ،(0(( فبرشير   8 بت ريخ 
شلنظ م شألس �سي للشركة ، بم  في ذلك 

شلخص ئص شلت لية:
 CONSEILS ET ETUDES شالسم: 
 ،TECHNIQUES - PILOTAGE

»CEETP« ب الختص ر
شلغرض: غرض شلشركة هو:

شالستش رشت شلهندسية ودرشس ت 

شلخ صة  وشألعم    شلبن ء  هي كل 

شألثر  ودرشس ت  شملسلحة  وشلخرس نة 

شلبيئي.

لألعم    تجريبي  تنسيق  جدولة 
وشلط ق ت  شملفوضة  شملش ريع  وإدشرة 

شملتجددة. وشلدعم شلفني
 - مكرر   10 قطعة  شملـقر شلرئي�سي: 

شملنطقة شلصن عية - سلوشن.
شملدة: 99 سنة من ت ريخ شلتأسيس
رأس شمل  : يبلغ رأس م   شلشركة 
 1000 مقسمة إلى  درهم،   100.000
درهم   1000 سهم بقيمة م ئة درهم 
للسهم ، مكتتب فيه  ب لك مل ومدفوع 
ب لك مل ومخصص ب لك مل للسيدة 

سمالني ف طمة شلزهرشء.
يتم ضم ن إدشرة شلشركة  شإلدشرة: 
شلسيدة  قبل  من  زمني  حد  دون 
سمالني ف طمة شلزهرشء ، وسيكون له  
في إط ر إدشرة شلشركة صالحي ت وفًق  
شلشركة  وستلزم  شألس �سي  للنظ م 

بتوقيعه  شلوحيد.
1و  ين ير إلى   1 من  شلسنة شمل لية: 

ديسمبر
من  شلخصم  بعد  شلفوشئد: 
شالحتي طي ت شلنظ مية ، سيتم توزيع 
شلرصيد على شلشرك ء بم  يتن سب مع 

مس هم تهم.
تم شإليدشع شلق نوني لدى شملحكمة 
1) فبرشير  شالبتدشئية ب لن ظور بت ريخ 

))0)، تحت شلرقم 98).
  ملقتطف ت وشذكر

510 P

STE  AMIN FRUITS
 SARL 

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 
رأسم له  :  00.000)  درهم

شملقر شالجتم عي: : حي شلث نوية 
شلجديدة بني شنص ر شلن ظور

R.C  N° : 12783
شلع د4  شلع م  شلجمع  بمقت�سى 
أبريل   ( بت ريخ  شملنعقد  للشرك ء 
 AMIN FRUITS لشركة    ،(0((

SARLحرر م  يلي :
شلحصص  تفويت  على  شملص دقة 
علي  أعرشب  شلسيد  بين  شالجتم عية 
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 
جهة  من  كمفوت    S(9((8(رقم
شلح مل  بنعي�سى  أعرشب  وشلسيد 

رقم       شلوطنية  شلتعريف  لبط قة 

56و68وS  كمفوت له.
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مالئمة شلق نون شألس �سي.
6 و7  من  وب لت لي تعديل شلفصل 

شلق نون شألس �سي للشركة ك لت لي :
حصص شلشرك ء موزعة كم  يلي :
 ...... محمد  أعرشب  شلسيد 

100.000 درهم.
 ..... بنعي�سى  أعرشب  شلسيد 

100.000 درهم.
شملجموع  ...  00.000) درهم   .

للشركة  شالجتم عي  شلرأسم   
محدد في 00.000) درهم  مقسمة إلى 
000) حصة من 100 درهم مقسمة 

ك لت لي: 
 ........... محمد  أعرشب  شلسيد 

1000 حصة.
 1000 شلسيد أعرشب بنعي�سى ...... 

حصة.
شملجموع .....  000) حصة                      .
شملوحد  شألس �سي  شلنظ م  شعتم د 

شلجديد.
شلضبط  كت بة  لدى  شإليدشع  تم 
ب ملحكمة شالبتدشئية ب لن ظور بت ريخ  

19 أبريل ))0)،   تحت  رقم 6)6.  .
ألجل شلنشر وشلتبليغ

511 P

» FIDUCIAIRE » FIRCOFISC NEW
 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA
TEL: 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41  

 STE GIMBA
  SARL

  شركة ذشت مسؤولية محدودة 
 تأسيس شركة

و1  بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ب ه   شيت  ب شتوكة   ،(0(( شبريل 
حررت قوشنين شركة ذشت مسؤولية 

محدودة خص ئصه  ك لت لي:
 SOCIETE GIMBA شإلسـم: شركة 

 .SARL
شملستخدمين  نقل  شألهدشف: 

لحس ب شلغير.
ب ه  شيت  دوشر  شالجتم عي:  شملقر 
 1 جم عة شنش دن طريق تزنيت رقم 

ششتوكة شيت ب ه .

ت ريخ  من  شبتدءش  سنة   99 شملــدة: 

شلتأسيس شلنه ئي.

شلرأسم   شالجتم عي: حدد في مبلغ 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة بثمن 100 درهم للوشحد موزع 

ك لت لي:

      .......... بوردشيم  مب رك  شلسيد   

00و حصة. 

         ...... شيكو  إبرشهيم  شلسيد   

50و حصة.

         ...... بلمودن  شلن جيم  شلسيد   

50و حصة.

شملجموع       ....  1000 حصة.                                        

ف تح  من  تبتدئ  شمل لية:  شلسنة 

ين ير وتنتهي في 1و دجنبر من كل سنة.

شلشركة  بتسيير  يقوم  شلتسيير: 

مب رك  شلسيد  محدودة  غير  وملدة 

بوردشيم و شلن جيم بلمودن.        

شإلمض ءشت  تكون   : شإلمض ءشت 

بين  مشتركة  وشالجتم عية  شلبنكية 

وشلن جيم  بوردشيم  مب رك  شلسيد 

بلمودن.

شإليدشع  تم  شلق نوني:  شإليدشع 

ب ملحكمة  شلضبط  بكت بة  شلق نوني 

أبريل   19 بت ريخ  بإنزك ن  شالبتدشئية 

))0)، تحت رقم9و7.
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FIDUCIAIRE ROCHDI » FIRCOFISC NEW

 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

 BAHA

TEL : 0528-81-96-40/ FAX : 0528-81-

96-(1

 STE CENTRE DE BEAUTE 
 FLEURA
SARL AU

 شركة ذشت مسؤولية محدودة 

بشريك وشحد 

MODIFICATION       
بمقت�سى عقد عرفي للجمع شلع م 

شلغير شلع د4 للمس همين في شلشركة 

بت ريخ  شملحدودة  شملسؤولية  ذشت 

21/02/2022 قرر م  يلي:

شالجتم عي  شلغرض  توسيع 

للشركة:

مركز تدليك.
إض فة غرض شجتم عي:

مركز تدليك.
تحيين شلنظ م شألس �سي .

شإليدشع  تم  شلق نوني:  شإليدشع 
ب ملحكمة  شلضبط  بكت بة  شلق نوني 
أبريل   (0 بت ريخ  بأك دير  شلتج رية 

))0)، تحت رقم شإليدشع 78)109.
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STE T.C.L NETTOYAGE
SARL AU

تأسيس شركة
 T.C.L  : شلشركة  شسم 

.NETTOYAGE SARL AU
شلهدف شالجتم عي : تنظيف وشجهة 
بستنة،  مق و   وشلشقق،  شملحالت 

ت جر.
شلتسيير : حليمة زروق.

شملقر شالجتم عي : عم رة 0و شلشقة 
زنقة موال4 شحمد شلوكيلي حس ن   8

شلرب ط.
رشسم   شلشركة : 100.000 درهم 

مقسمة ك لت لي :
درهم   100 1000 حصة من فئة 

حليمة زروق.
 : شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  رقم 

.159187
514 P

شألسـت ذ جم   شلدين شلعلمي

موثق بسال 
شلعنوشن: ش رع شلصحرشء سكتور 6، رقم: 7و11، 

حي شلسالم بسال

 FERME JALICE  شركة
ش.م.م

رأسم له  : 100.000.00 درهم 
مقره  شالجتم عي : ب لرششيدية، رقم 

09 س حة و0 م رس، بودنيب
عقد تفويت حصص شجتم عية

لتفويت  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
ومحضر  شالجتم عية  شلحصص 
شملبرم  شالستثن ئي  شلع م  شلجمع 
بمكتب شألست ذ جم   شلدين شلعلمي 
،(0(( أبريل   08 موثق بسال بت ريخ 

 FERME شركة  شرك ء  وبحضور 
مسؤولية  ذشت  شركة   JALICE
ألف  م ئة  رأسم له   محدودة، 
مقره   )100.000.00درهم)،  درهم 
 09 رقم  ب لرششيدية،  شالجتم عي 
شملسجلة  بودنيب،  م رس،  و0  س حة 
شملحكمة  لدى  شلتج ر4  ب لسجل 
عدد:  تحت  ب لرششيدية   شالبتدشئية 

09وو1، تقرر م  يلي: 
شلحصص  ك فة  -1تفويت 
حصة   (1000( وشلب لغة  شالجتم عية 
حصة   (950( حدود  في  شجتم عية 
عال   للسيد  ب لنسبة  شجتم عية 
حصة   (50( حدود  وفي  شسم عيلي 
كريم  للسيد  ب لنسبة  شجتم عية 
 ZAD شركة  لف ئدة  شسم عيلي   
شركة   AVOCADO AGRICULTRE
من  شملمثلة  ذشت مسؤولية محدودة 
طرف شلسيد خليل تركي ك ظم شمر.

شسم عيلي  عال   شلسيد  -)إق لة 
عن مه مه كمسير.

-وتعيين شلسيد خليل تركي ك ظم 
شمر كمسير وحيد للشركة.

-)تغيير شلشكل شلق نوني للشركة 
محدودة  مسؤولية  ذشت  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذشت  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
ب لسـجـل  شلقـ نـوني  شإليـدشع  تـم 
شالبتدشئية  شملحكمة  لـدى  شلتجـ ر4 
 (0(( أبريل   18 بتـ ريخ  ب لرششيدية 

تـحـت عــدد: 192/2022.
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 Ste 99 RENT CAR
 SARL AU

تأسيس شركة 
يوم  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلرب ط  في  مسجل  أبريل))0)   5
بت ريخ 11 أبريل))0) قد تم تأسيس 
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شلشركة 

بشريك وشحد. 
 شلهدف شالجتم عي.

-كرشء شلسي رشت بدون س ئق. 
 100.000.00  : رأس م   شلشركة 
درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100.00 درهم للحصة شلوشحدة.
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 1000 محمد  شمل طي  -شلسيد 

حصة.  

من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 

شلتأسيس شلنه ئي أ4 من ت ريخ وضع 

شلسجل شلتج ر4.

شلعنوشن : رقم )و) ح 4 م شلرب ط 

.Q أم   و بلوك

-شملسير: شلسيد شمل طي محمد.

تم شإليدشع شلق نوني في شملحكمة   

شلتج رية ب لرب ط تحت رقم 956و)1 

شلسجل  رقم  أبريل))0)   (0 بت ريخ 

شلتج ر4 و15959.
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SOTRA VRD

تأسيس شركة
شلع م  شلجمع  عقد  بمقت�سى 

))م رس  بت ريخ  شملنعقد  شلتأسي�سي 

 SOTRA شركة  تأسيس  تم   (0((

VRD ب ملوشصف ت شلت لية :

 .STE SOTRA VRD : شلتسمية

عنوشن شملقر شإلجتم عي : محل رقم 

7) تجزئة شلزيتون ) شلضحى ف س.

 : شلشركة  رأسم    مبلغ 

 1000 100.000.00 درهم مكون من 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

شلوشحدة.

ودغير4  للسيد  حصة   (50

8 بلوك  سعيد4 سكينة شلس كنة ب 

أ 1 شقة 6 تجزئة شلنور ف س.

50)حصة للسيد عبدلي شبرشهيم 

شلس كن ب شملجد 10 شلعم رة أ ) رقم 

8 ويسالن .

ودغير4  للسيد  حصة   (50

8 بلوك  سعيد4 سكينة شلس كنة ب 

أ 1 شقة 6 تجزئة شلنور ف س.

50)حصة للسيدة شبو شلعز مالك 

شلس كنة ب شملجد 10 شلعم رة أ ) رقم 

8 ويسالن.

غرض شلشركة : 

شألشغ   شملختلفة أو شلبن ء.

شإلستيرشد وشلتصدير.

شلتسيير : للسيد ودغير4 سعيد4 

نورشلدين وشلسيدة شبو شلعز مالك.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة شبتدشء من تقييده  

ب لسجل شلتج ر4.

كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 

بف س  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

رقم  تحت   (0(( أبريل   (0 بت ريخ 

)187 وتم تسجيل شلشركة ب لسجل 

شلتج ر4 تحت رقم 17و)7.

517 P

مكتب شالست ذ دين ر شلحسين

سنديك شلتصفية شلقض ئية لشركة حن ن كلوب

ش رع موال4 رشيد ورزشزشت

تسيير حر

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

فإن   ،(0(( أبريل  و1  بورزشزشت يوم 

شركة حن ن كلوب ش.م.م وشلج علة 

مقره  شإلجتم عي ب ملنطقة شلسي حية 

ش رع شملغرب شلعربي ورزشزشت وشملقيدة 

شملحكمة  لدى  شلتج ر4  شلسجل  في 

شإلبتدشئية بورزشزشت تحت رقم وو1.

جميع  حر  تسيير  بكرشء  عهدت 

كلوب  حن ن  لشركة  شلت بع  شلفندق 

ب ملنطقة شلسي حية ش رع  وشملتوشجد 

من  وشملمثلة  ورزشزشت  شلعربي  شملغرب 

طرف شلسنديك شلسيد دين ر شلحسين 

 STE. TIRIKA تيريك   شركة  لف ئدة 

محدودة  شركة  وهي   S.A.R.L AU

شلك ئن  وحيد  بشريك  شملسؤولية 

مقره  شإلجتم عي بدوشر ت لوين شكرن ن 

طرف  من  وشملمثلة  ورزشزشت  غس ت 

شلسيد بنيشو شبرشهيم.

شلتسيير  عقد  أس س  على  وذلك 
شلحر على مدى ثالث سنوشت وشبتدشء 
كم  هو موضح   (0(( أبريل   11 من 
وشاللتزشم ت  شلشروط  وحسب 
شلوشرد  شلعقد  في  عليه   شملنصوص 

أعاله.
ملخص قصد شلنشر

518 P

GHAIT ELEC
 Forme juridique

شلصفة شلق نونية: شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة بشريك وشحد

 (1 شلعرفي  شلعقد  تسجيل  ت ريخ 
سبتمبر1)0)   في  شلرب ط وشلتي تحمل 

شلخص ئص شلت لية :
شلهدف شالجتم عي:
 -1 بيع شلعق قير.

100.000 درهم  رأسم   شلشركة: 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 درهم للحصة شلوشحدة مملوكة 

للسيد عبد شلحكيم شنضريف. 
من  شبتدشء  سنة   99  : شملدة 
شلتأسيس شلنه ئي أ4 من ت ريخ وضع 

شلسجل شلتج ر4. 
إلى  ين ير  ف تح  :من  شمل لية  شلسنة 
1و ديسمبر من كل سنة م  عدش شلسنة 

شألولى تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل .
شلط بق شلسفلي،  شملقر شالجتم عي: 
قط ع شملجد،  تجزئة نجم،   ،:68 رقم 

لعي يدة، سال.
شلحكيم  عبد  شلسيد   : شملسير  

شنضريف.
   : شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  رقم 

5789و.
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 BASATINE CHARK
 SARL

 Société A Responsabilité
 Limitée

 Au Capital Social de :
100.000,00 DHS

 Siège social : OUJDA, 143 BD
 MED DERFOUFI

IMM. WIDAD 4ème ETAGE N°1
 R.C  N° : 39235
IF : 52427560 
تأســيــس شلشـــركة

بت ريخ  شلشرك ء  قرشر  بمقت�سى 

شلق نون  تم وضع    (0(( أبريل   1(

 BASATINE لشركة  شألس �سي  

شملسؤولية  ذشت  شركة    CHARK

شملحدودة تتمثل مميزشته  في م  يلي :

 BASATINE تسمية شلشركة:      

CHARK   ش د م م .

غرض شلشركة :

1.منعش عق ر4

شلشرك ء: شلس دة :

شرغيون شلحبيب.

 – شتوشني شلعربي.

ف طمي محمد أمين وشرغيون   –  

عبد شلحميد

ش رع  و)1  بوجدة،  مقر شلشركة: 

محمد شلدرفوفي عم رة ودشد شلط بق 

شلرشبع شلرقم 1.  

مبلغ  حدد  شلشركة:  م    رأس 

درهم     100.000،00 في   رأسم له   

فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسمة 

100  درهم شلحصة شلوشحدة  مقسمة 

كم  يلي :

 ( 0 0 شلسيد شرغيون عبد شلحميد 

حصة.

شلسيد شتوشني شلعربي70) حصة.

 (70 أمين  محمد  ف طمي  شلسيد 

حصة.

   60 شلحبيب  شرغيون  شلسيد 

حصة.

يتم تسيير شلشركة من   : شلتسيير 

طرف شلس دة :

شرغيون شلحبيب

 – شتوشني شلعربي.

ف طمي محمد أمين وشرغيون   –  

عبد شلحميد.

لدى كت بة  تم شإليدشع شلق نوني    

بوجدة   شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

تحت رقم   (0(( أبريل   (0 بت ريخ   

)و5.
 شإلمض ء 

520 P
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 SOCIETE TAROUAN
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
S.A.R.L

CAPITAL DE: 100.000.00  DHS
 SIEGE SOCIAL: DOUAR  TALAA

- TAROUDANT
        حــل شملسبــق للشـركــة                   
  -1 بمقتـضـى شلجـمـع شلـعـ م شلغيــر 
 (1 شلعــ د4 شملنعـقــد بتـــ رودشنت يــوم 
شلشـركــة  شركــ ء  قرر  فبرشير))0) 
 SOCIETE م.م   ش.ذ.  شملسـمـــ ة 

     .TAROUAN SARL
تقــرر فسـخ شلشـركـة وذلك لعـدم 
إمكـ نيـة تحقيق شألهدشف شملرشد منهــ .

 MM.  : شلـسـيــدة  تـعـيـيــن 
 BARITEAU CLAIRE, MARIE,

GENEVIEVE كـمـصـفي  للـشــركـة .
ب لقوشنين  تتصــرف  ســـوف  شلتي 
شملذكـورة ألجل تحقيق شألصو  وأدشء 

شلخـصـوم.   
شتخـــ ذ شلـمـقــر شالجتـمـ عـي للـشـركــة 

كــمــقــر للتـصفـيــة.
-تـــم شإليــدشع شلـقـ نــــونـي بـكـــتــ بــة   (
شالبـتــدشئـيــة  شملــحـكمـــة  لـــدى  شلــضبـــط 
م رس))0)   1( يـــوم  بـتـ رودشنت 

تـحـــت رقــم 1)1.
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 SOCIETE TAROUAN
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
S.A.R.L

CAPITAL DE: 100.000.00  DHS
 SIEGE SOCIAL: DOUAR  TALAA

- TAROUDANT
لقـرشرشت شلجمـع شلعــ م شالستـثـنـ ئـي 
فبرشير))0)    (( بـتــ ريخ  شملنـعـقــد 
محـدودة   مسـؤوليـة  ذشت  شـركـة 
 SOCIETE TAROUAN SARL
100.000.00 درهم مقـرهـ   رأسمـ لهـ  
شالجتمـ عي:دوشر شلط لعة   -تــ رودشنت-                                           

تقــرر شإلغالق شلنه ئي للشركة.

بكتـ بـة  شلقـ نـوني  شإليـدشع  -تـم 

شالبتـدشئـيـة  ب ملـحـكـمـة  شلضبـط 

م رس))0)   (( بتـ ريخ  بت رودشنت 

تحـت رقــم ))1 .
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 فراموطيل ماروك 
FRAMOTELMAROC

شركة مجهولة شالسم 

رأسم له  شالجتم عي: 5000000.00)

شملقر شالجتم عي : ش رع يعقوب شملريني 

إق مة ي سمين رقم 8

مرشكش - شملغرب

رقم شلسجل شلتج ر4 : 5781

إشع ر تخفيض رأس شمل   بإع دة 
شرشء وإلغ ء 15 ألف سهم

قررت شلجمعية شلع مة غير شلع دية 

شلس عة   (0(( ين ير   17 شملنعقدة في 

وبعد شالستم ع إلى   ، صب ًح    10:30

وتقرير  شإلدشرة  مجلس  تقرير  تالوة 

رأس  تخفيض   ، شلحس ب ت  مدقق 

درهم   2،850،000.00 بمبلغ  شمل   

وب لت لي تخفيضه من قيمته  شلح لية 

إلى  درهم   4،750،000.00 من 

طريق  عن  درهم   1،900،000.00

بقيمة  سهم   15،000 شرشء  إع دة 

 ، منه   لكل  شسمي  درهم   190.00

شلشرشء  إع دة  وقت  شلح لي  شلتمتع 

بسعر 190.00 درهم للسهم شلوشحد.

شألسهم  تلغى  شستردشده ،  بمجرد 

وشلحقوق  موضوعه   ستكون  شلتي 

شلخصوص  وجه  وعلى  به   شملرتبطة 

شلحق في شألرب ح للسنة شمل لية شلح لية.

أوسع  شإلدشرة  مجلس  ُيمنح 

إع دة  وتسجيل  لتنفيذ  شلصالحي ت 

تم  شلتي  شألسهم  عدد  وإلغ ء  شرشء 

تحديده .

غير  شلع مة  شلجمعية  تقرر 

سيكون   ، شلع دية أنه وفًق  للق نون 

للمس همين فترة ثالثين يوًم  من نشر 

هذش شإلشع ر لتقديم طلب شلشرشء إلى 

مجلس شإلدشرة.

غير  شلع مة  شلجمعية  قررت 
وفًق  لشرط إقرشر مجلس   ، شلع دية 
 15000 وإلغ ء  ب ستردشد   ، شإلدشرة 
إلى  ب إلض فة  عليه   شملنصوص  سهم 
شلتخفيض شملرتبط برأس شمل  ، سيتم 

تعديل شالرتب ط على شلنحو شلت لي:
تحديد  تم  شمل  :  رأس   (7( شمل دة 
 1،900،000.00 بمبلغ  شمل    رأس 
10000 سهم  درهم. وهي مقسمة إلى 
بقيمة 190.00 درهم شسمي لكل منه ، 

مدفوعة ب لك مل ومن نفس شلفئة.
بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم   (II
شلضبط للمحكمة شلتج رية بمرشكش 
تحت  وذلك  0)أبريل))0)  بت ريخ 

رقم  68)010))07111).
523 P

MAZERAGARI
SARL

شملقر شإلجتم عي : شقة 8 عم رة ))و 
وشحة ) قرب مسجد صنوبر

شزده ر مرشكش
رأسم   شلشركة : 100.000.00 

درهم
ملؤرخ  شلعرفي  شلعقد  بمقت�سى 
))0) قرر شلشرك ء  )) فبرشير  بت ريخ 

قبو  م  يلي :
تفويت شلحصص شإلجتم عية شلتي 
تمت بين كل من : شلسيد مزي ن رشيد 
إجتم عية  حصة   750 فوت  شلذ4 
شلسنتي�سي  صوفية  شلسيدة  لص لح 
حصة   750 قبلت  شلتي  شإلدري�سي 

إجتم عية.
فوت  شلذ4  رشيد  مزي ن  شلسيد 
50)حصة إجتم عية لص لح شلسيدة 
حصة   (50 شلتي قبلت  برشدة هش م 

إجتم عية.
شستق لة شلسيد مزي ن رشيد من 
هش م  برشدة  شلسيد  وتعيين  شلتسيير 
غير  ملدة  لشركة  شلوحيدة  شملسيرة 

محددة. 
لشركة  شلق نوني  شلشكل  تغيير 
محدودة  مسؤولية  ذشت  شركة  من 
بشريك وشحد لشركة ذشت مسؤولية 

محدودة.

تـــم شإليــدشع شلـقـ نــــونـي لـــدى كت بة 

بت ريخ  شلتج رية  ب ملــحـكمـــة  شلضبط 

10 م رس))0) تـحـــت رقــم 65و100.

524 P 

ALLIANCE EXPERTISE

مقر شلشركة : شملعرشج سنتر، 10و ش رع عبد 

شملومن مكتب رقم )6 شلدشرشلبيض ء

HALO CONSULTING
شركة محدودة شملسؤولية ذشت 

شريك وحيد

شلرأسم   : 10.000 درشهم.

مقره  شإلجتم عي : 6) ش رع 

شلزرقطوني شلط بق شلث لث شلرقم 6 

شلدشرشلبيض ء

إنش ء شركة محدود شملسؤولية ذشت 
شريك وحيد

 7 في  بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
شلق نون  تمت صي غة   (0(( فبرشير 

شلتأسي�سي لشركة محدودة شملسؤولية 

على  خص ئصه   وحيد  شريك  ذشت 

شلنحو شلت لي :

 HALO  : شلشركة  شسم 

.CONSULTING

هدف  يتجلى   : شلشركة  نش ط 

شلشركة في شملغرب أو في أ4 بلد آخر 

إن ك ن لحس به  أو من أجل شخص 

أخر في : 

شلتسويق  في  شالستش رشت 

وشإلتص   وشلعالق ت شلع مة.

وس ئل  عن  شإلعالن  إمك نية 

صوره   بك فة  وشإلعالن  شلدع ية 
رشديو،  تليفزيون،  من  شلح لية 

إعالنية،  لوح ت  سينم ،  صح فة، 

لطلب ت  شستج بة   .... إلخ  إنترنت، 

شملعلنين شملختلفة.

بشأن  للمعلنين  شملشورة  تقديم 

شالتص الت وشملشتري ت شلفض ئية.

وشملس عدة  وشلتدريب  شملشورة 

بإنت ج  يتعلق  فيم   للمعلنين 

شإلعتم دشت وشملقطورشت.

آخر  شكل  وأ4  وشلبيع  شلشرشء 

شملؤلف  بحق  شالنتف ع  أشك    من 

وشلحقوق شملج ورة.
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مج    في  وشلتدريب  شإلستش رشت 

شلتنظيمية  وشألنشطة  شلتسويق 

وجميع شألنشطة ذشت شلصلة.

وشلحمالت  شإلتص الت  إدشرة 

شإلعالنية بم  في ذلك شلتسويق شلرقمي 

وأ4  وشلفيديو  شلفتوغرشفي  وشلتصوير 

نش ط شتص  .

وشلعالق ت  شلصح فة  إدشرة 

شلع مة.

شملش ركة شملب شرة أو غير شملب شرة 

في جميع شلشؤون شلتج رية شملرتبطة 

خال   من  شلذكر  شلس لفة  ب ألشي ء 

إنش ء شرك ت جديدة أو وك الت كيفم  

ك ن نوعه  أو عن طريق شملس همة.

شلعملي ت  كل  ع مة  وبصفة 

شمل لية، شلعق رية، شلتج رية شملنقولة أو 

شلغير شملنقولة وشلتي له  عالقة مب شرة 

أو غير مب شرة بهدف شلشركة  وشلق بلة 

لتسهيل رقيه  وتحقيقه.

درهم   10.000 قيمته   : شلرأسم   

 100 حصة بقيمة   100 مقسمة إلى 

إلى  بك مله   مسددة  للوشحدة،  درهم 

شلسيدة ه لة شبن لحسن.

مقر شلشركة :6) ش رع شلزرقطوني 

شلط بق شلث لث شلرقم 6 شلدشرشلبيض ء.

99 سنة شنطالق  من ت ريخ   : شملدة 

تسجيله  ب لسجل شلتج ر4.

شلسيدة ه لة شبن   : هيأة شلتسيير 

غير  ملدة  وحيدة  كمسيرة  لحسن 

محدودة.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر .

شإلحتي طي شلق نوني : حو  شألرب ح 

تقتطع %5 ألجل صندوق شإلحتي طي 

شلق نوني.

ب ملحكمة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

بوشسطة  ب لدشرشلبيض ء  شلتج رية 

لوالية  لإلستثم ر  شلجهو4  شملركز 

شلدشرشلبيض ء.
هيئة شلتسيير

525 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر شلشركة : شملعرشج سنتر، 10و ش رع عبد 

شملومن مكتب رقم )6 شلدشرشلبيض ء

OVEN PROD
شركة محدودة شملسؤولية 

شلرأسم   : 10.000 درشهم.

مقره  شإلجتم عي : 6) ش رع 

شلزرقطوني شلط بق شلث لث شلرقم 6 

شلدشرشلبيض ء

إنش ء شركة محدود شملسؤولية 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

صي غة  تمت   (0(( 16ديسمبر 

شلتأسي�سي لشركة محدودة  شلق نون 

شلنحو  على  خص ئصه   شملسؤولية 

شلت لي :

.OVEN PROD : شسم شلشركة

هدف  يتجلى   : شلشركة  نش ط 

شلشركة في شملغرب أو في أ4 بلد آخر 

في :

شلسمعية  شلخدم ت  جميع 

وشلنشر  وشإلتص الت  وشلبصرية 

وشإلنت ج في جميع وس ئل شإلعالم.

إنت ج برشمج تلفزيونية وكبسوالت 

وجميع  تلفزيونية  وإعالن ت  إعالنية 
شملنتج ت شلسمعية شلبصرية شألخرى 

أطرشف  ولحس ب  شلخ ص  لحس به  

ث لتة.

وشلتأجير في شملغرب  شلبيع وشلشرشء 

وفي شلخ رج لجميع شلوس ئط شلسمعية 

وشلسينم   وشلفيديو،  وشلبصرية، 

وشالنترنت  وشإلعالن،  وشلتلفزيون 
أخرى  مغن طيسية  وسيلة  أ4  أو 

شملدمجة  وشألقرشص  )شألسطوشن ت، 

وم  إلى ذلك) شآلآلت شملوسيقية أو شملوشد 

لالستخدشم  شلالزمة  شملوشد  وجميع 

من وس ئل شإلعالم شملذكورة وكذلك 

شالتص الت وشلعالق ت شلع مة وإدشرة 

إعالنية  مس ح ت  وشرشء  شإلعالن ت 

شألحدشث  جميع  وتنظيم  وتصميم 

شإلعالنية،  أو  شملهنية  أو  شلخ صة 

وشملؤتمرشت،  وشإلستقب  ،  وشلتنظيم 

جميع  وإنت ج  وإنش ء  وشملؤتمرشت، 

شألنشطة  على  شلصلة  ذشت  شملوشد 

شملذكورة أعاله.

شملش ركة شملب شرة أو غير شملب شرة 
في جميع شلشؤون شلتج رية، شملرتبطة 
خال   من  شلذكر  شلس لفة  ب ألشي ء 
إنش ء شرك ت جديدة أو وك الت كيفم  

ك ن نوعه  أوعن طريق شملس همة.
شلعملي ت  كل  ع مة  وبصفة 
شمل لية، شلعق رية، شلتج رية شملنقولة أو 
شلغير شملنقولة وشلتي له  عالقة مب شرة 
أو غير مب شرة بهدف شلشركة وشلق بلة 

لتسهيل رقيه  وتحقيقه.
درهم   10.000 قيمته   : شلرأسم   
 100 بقيمة  100حصة  إلى  مقسمة 
درهم للوشحدة، مسند منه  50 حصة 
إلى شلسيد أنور طوشع و50 حصة إلى 

شلسيد ي سين مج لي.
مقر شلشركة : 6) ش رع شلزرقطوني 
شلط بق شلث لث شلرقم 6 شلدشرشلبيض ء.
99 سنة شنطالق  من ت ريخ   : شملدة 

تسجيله  ب لسجل شلتج ر4.
شلسيد أنور طوشع   : هيأة شلتسيير 
وشلسيد ي سين مج لي كمسيرين ملدة 

غير محدودة.
من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر .
شإلحتي طي شلق نوني : حو  شألرب ح 
تقتطع %5 ألجل صندوق شإلحتي طي 

شلق نوني.
ب ملحكمة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
بوشسطة  ب لدشرشلبيض ء  شلتج رية 
لوالية  لإلستثم ر  شلجهو4  شملركز 

شلدشرشلبيض ء.
هيئة شلتسيير
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ALLIANCE EXPERTISE

مقر شلشركة : شملعرشج سنتر، 10و ش رع عبد 

شملومن مكتب رقم )6 شلدشرشلبيض ء

AVENIR PRENEUR
شركة محدودة شملسؤولية 
شلرأسم   : 10.000 درشهم.

مقره  شإلجتم عي : 6) ش رع 
شلزرقطوني شلط بق شلث لث شلرقم 6 

شلدشرشلبيض ء
إنش ء شركة محدود شملسؤولية

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 و م رس ))0) تمت صي غة شلق نون 
شلتأسي�سي لشركة محدودة شملسؤولية 

خص ئصه  على شلنحو شلت لي :

 AVENIR  : شلشركة  شسم 

.PRENEUR

هدف  يتجلى   : شلشركة  نش ط 

شلشركة في :

وشإلدشرة  شلتدريب  شلتسويق 

وشلتدريب.

وشلتدريب  شالستش رشت  خدم ت 

وشلشرك ت  لألفرشد  وشلدعم 

أو  شلع مة  وشلهيئ ت  وشملجتمع ت 

شلخ صة شألخرى.

شالسترشتيجية  في  شالستش رشت 

شملعلوم ت  ونظم  وشإلدشرة  وشلتنظيم 

وشملوشرد شلبشرية وشلتسويق وشإلتص  .

شلتدريب شلشخ�سي.

إنش ءوإدشرة مرشكز شلتدريب.

وشلتدريب  شالستش رشت  تسويق 

شلتصميم  شلهندسة  يخص  فيم  

وتنفيذ شلتدريب ت.

وإع رة  شلتوظيف  في  شلوس طة 

في  شالندم ج  على  وشملس عدة  شألفرشد 

سوق شلعمل.

شملش ركة شملب شرة أو غير شملب شرة 

في جميع شلشؤون شلتج رية شملرتبطة 

خال   من  شلذكر  شلس لفة  ب ألشي ء 

إنش ء شرك ت جديدة أو وك الت كيفم  

ك ن نوعه  أو عن طريق شملس همة.

شلعملي ت  كل  ع مة  وبصفة 

شمل لية، شلعق رية، شلتج رية شملنقولة أو 

شلغير شملنقولة وشلتي له  عالقة مب شرة 

أو غير مب شرة بهدف شلشركة وشلق بلة 

لتسهيل رقيه  وتحقيقه.

درهم   10.000 قيمته   : شلرأسم   

 100 بقيمة  100حصة  إلى  مقسمة 

درهم للوشحدة، مسند منه  50 حصة 

إلى شلسيدة ه جر شلكغ ط و50 حصة 

إلى شلسيدة كوثر بوعريش.

مقر شلشركة : 6) ش رع شلزرقطوني 

شلط بق شلث لث شلرقم 6 شلدشرشلبيض ء.

99 سنة شنطالق  من ت ريخ   : شملدة 

تسجيله  ب لسجل شلتج ر4.

ه جر  شلسيدة   : شلتسيير  هيأة 

بوعريش  كوتر  شلسيدة  أو  شلكغ ط 

كمسيرتين ملدة غير محدودة.
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من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 
1و ديسمبر .

شإلحتي طي شلق نوني : حو  شألرب ح 
تقتطع %5 ألجل صندوق شإلحتي طي 

شلق نوني.
ب ملحكمة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
بوشسطة  ب لدشرشلبيض ء  شلتج رية 
لوالية  لإلستثم ر  شلجهو4  شملركز 

شلدشرشلبيض ء.
هيئة شلتسيير

527 P

ALLIANCE EXPERTISE
مقر شلشركة : شملعرشج سنتر، 10و ش رع عبد 

شملومن مكتب رقم )6 شلدشرشلبيض ء

 BEAUTY NEGOTIATION
GROUP

شركة محدودة شملسؤولية ذشت 
شريك وحيد

شلرأسم   : 10.000 درشهم.
مقره  شإلجتم عي : 6) ش رع 

شلزرقطوني شلط بق شلث لث شلرقم 6 
شلدشرشلبيض ء

إنش ء شركة محدودة  شملسؤولية 
ذشت شريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
صي غة  تمت   (0(( فبرشير   8 في 
شلتأسي�سي لشركة محدودة  شلق نون 
شملسؤولية بشريك وحيد خص ئصه  

على شلنحو شلت لي :
 BEAUTY  : شلشركة  شسم 

.NEGOTIATION GROUP
هدف  يتجلى   : شلشركة  نش ط 

شلشركة في شملغرب أو في أ4 بلد آخر.
وشلتصدير،  وشستيرشد  وبيع  شرشء 
وشألجهزة  شملنتج ت  وتصنيع  وإعدشد 
شبه  شلطبية،  وشبه  شلطبية 
ومستحضرشت  وشلطبية  شلصيدالنية 
شلتجميل وشلعطور وجميع شملشتق ت 

أو م  ش به ذلك.
وشملس عدة  وشالستش رشت  تعزيز 
شملنتج ت  جميع  لتسويق  شلتقنية 
وشبه  شلطبية  شلصيدالنية،  وشملوشد 
شلتجميل  ومستحضرشت  شلطبية 
وشلعطور وجميع شملشتق ت أو م  ش به 

ذلك.

شملديرين  وتوظيف  شختي ر 
شلتنفيذيين وشملتخصصين وتدريبهم في 

مج   شلتسويق وشلترويج له.
إجرشء جميع شلدرشس ت وشألحدشث 
وشلحلق ت  وشلندوشت  وشإلجتم ع ت 
على  وشإلجتم ع ت  شلدرشسية 
شلصعيدين شلوطني وشلدولي من أجل 

شلتق رب بين شملنتجين وشملستهلكين.
شلوك الت  جميع  وتشغيل  إنش ء 

وشلفروع.
بجميع أشك له،  شلخلق وشالقتن ء 
شملس همة، شلتب د ، شإليج ر، شلتحو .
تمثيل شلعالم ت شلتج رية شألجنبية 

وشلشرك ت.
شملش ركة شملب شرة أو غير شملب شرة 
في جميع شلشؤون شلتج رية شملرتبطة 
خال   من  شلذكر  شلس لفة  ب ألشي ء 
إنش ء شرك ت جديدة أو وك الت كيفم  

ك ن نوعه  أو عن طريق شملس همة.
شلعملي ت  كل  ع مة  وبصفة 
شمل لية، شلعق رية، شلتج رية شملنقولة أو 
شلغير شملنقولة وشلتي له  عالقة مب شرة 
أو غير مب شرة بهدف شلشركة وشلق بلة 

لتسهيل رقيه  وتحقيقه.
درهم   10.000 قيمته   : شلرأسم   
 100 بقيمة  100حصة  إلى  مقسمة 
إلى  بك مله   مسند   للوشحدة،  درهم 

شلسيد خ لد دويب .
مقر شلشركة : 6) ش رع شلزرقطوني 
شلط بق شلث لث شلرقم 6 شلدشرشلبيض ء.
99 سنة شنطالق  من ت ريخ   : شملدة 

تسجيله  ب لسجل شلتج ر4.
هيأة شلتسيير : شلسيد خ لد دويب 

كمسير وحيد ملدة غير محدودة.
من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر .
شإلحتي طي شلق نوني : حو  شألرب ح 
تقتطع %5 ألجل صندوق شإلحتي طي 

شلق نوني.
ب ملحكمة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
بوشسطة  ب لدشرشلبيض ء  شلتج رية 
لوالية  لإلستثم ر  شلجهو4  شملركز 

شلدشرشلبيض ء.
هيئة شلتسيير
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ALLIANCE EXPERTISE

مقر شلشركة : شملعرشج سنتر، 10و ش رع عبد 

شملومن مكتب رقم )6 شلدشرشلبيض ء

SOUL KITCHEN
شركة محدودة شملسؤولية 

شلرأسم   : 100.000 درشهم.

مقره  شإلجتم عي : 11 زنقة عين 

 JAV1 شسردون شلط بق شلسفلي عم رة

شلحي شلحسني شلدشرشلبيض ء

إنش ء شركة محدود شملسؤولية 
 19 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
شلق نون  صي غة  تمت   (0(( ين ير 

شلتأسي�سي لشركة محدودة شملسؤولية 

خص ئصه  على شلنحو شلت لي :

.SOUL KITCHEN : شسم شلشركة

هدف  يتجلى   : شلشركة  نش ط 

شلشركة في شملغرب أو في أ4 بلد آخر.

شلسمعية  شلخدم ت  جميع 

وشلنشر  وشإلتص الت  وشلبصرية 

وشإلنت ج في جميع وس ئل شإلعالم بيع 

شملنتج ت شملطبوخة وشملجمدة.

شلط زجة،  شلطع م،  وجب ت  بيع 

لألكل أو للوجب ت شلخ رجية.

منتج ت  شلرهيفة،  منتج ت  بيع 

شستثن ئية.

شملطبخ  ومعدشت  شألوشني  بيع 

وأدوشت شمل ئدة.

شملشورة وشلتدريب في مج   تقديم 

شلطع م.

تنظيم شلعروض وأ4 حدث خ ص 

أوع م أو خ ص ب لشرك ت ب إلض فة 

إلى تأجير شملعدشت ذشت شلصلة.

شلغذشئية  شملوشد  وتصدير  شستيرشد 

للمط عم وشلفن دق.

شملش ركة شملب شرة أو غير شملب شرة 

في جميع شلشؤون شلتج رية شملرتبطة 

خال   من  شلذكر  شلس لفة  ب ألشي ء 

إنش ء شرك ت جديدة أو وك الت كيفم  

ك ن نوعه  أو عن طريق شملس همة.

شلعملي ت  كل  ع مة  وبصفة 

شمل لية، شلعق رية، شلتج رية شملنقولة أو 

شلغير شملنقولة وشلتي له  عالقة مب شرة 

أو غير مب شرة بهدف شلشركة وشلق بلة 

لتسهيل رقيه  وتحقيقه.

 100.000 قيمته   : شلرأسم   

100حصة بقيمة  درهم مقسمة إلى 

منه   مسند  للوشحدة،  درهم   1.000

شيريك ش ر   شلسيد  إلى  حصة   (00

شلسيدة  إلى  حصة  و00و  شرنوكس 

شنجيل سيلست دوالردن و00و حصة 

إلى شلسيد جون فرونسوش س لت.

زنقة   JAV1 11 11  : مقر شلشركة 

عين شسردون شلط بق شلسفلي عم رة 

شلدشرشلبيض ء.

99 سنة شنطالق  من ت ريخ   : شملدة 

تسجيله  ب لسجل شلتج ر4.

جون  شلسيد   : شلتسيير  هيأة 

غير  ملدة  كمسير  س لت  فرونسوش 

محدودة.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر .

شإلحتي طي شلق نوني : حو  شألرب ح 

تقتطع %5 ألجل صندوق شإلحتي طي 

شلق نوني.

ب ملحكمة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

بوشسطة  ب لدشرشلبيض ء  شلتج رية 

لوالية  لإلستثم ر  شلجهو4  شملركز 

شلدشرشلبيض ء.

529 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر شلشركة : شملعرشج سنتر، 10و ش رع عبد 

شملومن مكتب رقم )6 شلدشرشلبيض ء

DOMAINE STM
شركة محدودة شملسؤولية 

شلرأسم   : 10.000 درشهم

مقره  شإلجتم عي : 105 ش رع 

بوركون شلدشرشلبيض ء

شملرقم ب لسجل شلتج ر4  9)809و

شلتعريف شلضريبي : 8)8110))

تفويت حصص
نقل شملقر شلشركة
تعيين مسير جديد

في  شملؤرخ  شلع م  شلجمع  عى   بن ءش 

تم  شلشركة  بمقر   (0(( ين ير   (7

تقريرم  يلي :
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إلى  شلط هر4  محمد  شلسيد  ب ع 

وو حصة  شلسيد عبد شلحميد بوكير 

 100 درهم للحصة من   100 بقيمة 

حصة شلتي يملكه  من رأسم   شركة 

.DOMAINE STM

إلى  شلط هر4  محمد  شلسيد  ب ع 

حصة  وو  بوكير  رضوشن  شلسيد 

 100 درهم للحصة من   100 بقيمة 

حصة شلتي يملكه  من رأسم   شركة 

.DOMAINE STM
شلط هر4  محمد  شلسيد  ب ع 

حصة  )و  بوكير  محمد  شلسيد  إلى 

 100 درهم للحصة من   100 بقيمة 

حصة شلتي يملكه  من رأسم   شركة 

.DOMAINE STM

شستق لة شلسيد شلط هر4 كمسير 

للشركة.

تغيير شلشكل شلق نوني للشركة.

تعيين شلسيد عبد شلحميد بوكير 

وشلسيد رضوشن بوكير كمسيرين ملدة 

غير محدودة.

شلعنوشن  إلى  شملقر شإلجتم عي  نقل 
17 زنقة خليقين بلجي سنتر متجر رقم 

7 شلدشرشلبيض ء.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

للدشرشلبيض ء بت ريخ 18 فبرشير ))0) 

تحت شلرقم 79)و81.
شلتج ر4  ب لسجل  شلتسجيل  تم 

تحت شلرقم   (0(( فبرشير   18 بت ريخ 

6686 من شلسجل شلترتيبي.
شملسير
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Y SCHOOL
SARL

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة

بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شلق نون  تم وضع   ،(0(( م رس   7  

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

محدودة، مميزشته  ك لت لي :

شلتسمية : Y SCHOOL ش ذ م م.

شلهدف : تهدف شلشركة أس س .

تطوير،  إنت ج،  تصميم،  درشسة، 

تكنولوجي   حلو   وتوفير  تسويق 

شملعلوم ت وشملنص ت شلرقمية.

شملب ني  وتأجير  تجهيز  إقتن ء، 

وشملمتلك ت من أجل تقديم خدم ت 

مس ح ت  وتوفير  شملشترك  شلعمل 

شلعمل وشلخدم ت ذشت شلصلة.

شلعملي ت  جميع  ع مة،  وبصفة 

شمل لية،  شلصن عية،  شلتج رية، 

ترتبط  قد  شلتي  وشلعق رية  شملنقولة 

مب شرة أو بصفة غير مب شرة ب ألشي ء 

شملذكورة أعاله، أو شألشي ء شملش بهة أو 

شملرتبطة به  بمقدوره  شملس عدة على 

شلتنمية بجميع أشك له .

شملقر شالجتم عي : )1 زنقة موريس 

بلفيدير،  زشوية زنقة فيرد4،  الفيل، 

شلدشر شلبيض ء.

من تقييد  سنة شبتدشء   99  : شملدة 

شلشركة ب لسجل شلتج ر4.

حدد   : شالجتم عي  شلرأسم   

 1(0.000 مبلغ  في  شلشركة  رأسم   

حصة   1.(00 إلى  مقسمة  درهم، 

درهم   100 بقيمة  شجتم عية 

ومقسمة  ك ملة،  سددت  للوشحدة، 

على شلشرك ء ك لت لي :

شملنعم  عبد  للسيد  حصة   800

شلبيض ء،  ب لدشر  شلس كن  فوز4، 

فيال  شلجميل،  شملنظر  حدشئق  إق مة 

رقم 15، طريق أزمور شلحي شلحسني.

شملنعم  عبد  للسيد  حصة   (00

 9 شلبيض ء،  ب لدشر  شلس كن  فوز4، 

إق مة  شملطلب،  عبد  بن  زنقة حمزة 

عبد شملومن، شلط بق )، شلشقة 7.

شلشركة،  تسيير  سيتم   : شلتسيير 

من طرف شلسيد  ملدة غير محدودة، 

عبد شملنعم فوز4.

شلسجل  في  شلشركة  تسجيل 

شلتج ر4 تم لدى شملركز شلجهو4 لوالية 

)1 أبريل  شلدشر شلبيض ء شلكبرى، يوم 

))0)، تحت شلرقم 7))0)5.
للخالصة وشلبي ن

شملسير
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أنترفيد م روك

و7)، ش رع محمد شلخ مس، شلدشر شلبيض ء

A.B. REALISATION شركة
شركة ذشت مسؤولية محدودة
برشسم   : 1.000.000 درهم

شملقر شلرئي�سي : شلدشر شلبيض ء، 
شملنطقة شلصن عية تجزئة 61 

بوسكورة
شلسجل شلتج ر4 رقم 5و).)15

شالستثن ئي  شلع م  شلجمع  قرر 
 (0(1 نوفمبر   (8 بت ريخ  شملنعقد 

تسجيل :
مع ينة تبرع شلسيد ج ك بيرنجر ب 

17 حصة البنه أرنو بيرينجر.
شلنظ م  من   7 شمل دة  تعديل 

شالس �سي.
تحيين شلنظ م شألس �سي.

تم شإليدشع شلق نوني بكت بة ضبط 
شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية  شملحكمة 
1)0)، تحت رقم  0) ديسمبر  بت ريخ 

.80(98(
عن موجز وإش رة
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أنترفيد م روك

و7)، ش رع محمد شلخ مس، شلدشر شلبيض ء

 GE STEAM POWER شركة
MAROC LTD
شركة مس همة

برشسم   : 01.500).70 درهم
شملقر شلرئي�سي : شلدشر شلبيض ء، 

0190) عم رة »لو ش دو« تجزئة 
شلتوفيق، سيد4 معروف

شلسجل شلتج ر4 عدد 7)96.9)
قرر شلجمع شلع م شلع د4 شملجتمع 
0) سبتمبر  شستثن ئي  شملنعقد بت ريخ 

1)0)، تسجيل :
شستق لة شلسيد يوسف ص بر4، 

كمتصرف ورئيس مدير ع م.
تعيين متصرف جديد، شلسيد أرنو 

ويستريلين.
تم شإليدشع شلق نوني بكت بة ضبط 
شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية  شملحكمة 
1)0)، تحت رقم  0) ديسمبر  بت ريخ 

.80(980

قرر مجلس شإلدشرة شملنعقد بت ريخ 

تعيين  تسجيل   ،(0(1 سبتمبر   (0

شلسيد أرنو ويستريلين كرئيس مدير 

شلصالحي ت  جميع  مع  جديد  ع م 

شلسيد  لتعويض  وذلك  شلق نونية، 

يوسف ص بر4.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ب لدشر  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

 ،(0(1 ديسمبر   (0 بت ريخ  شلبيض ء 

تحت رقم 981)80.
عن موجز وإش رة
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 SOCIETE GENERALE DES

TRAVAUX DU MAROC
»SGTM« ب ختص ر

تأسيس تجّمع مصلحة شقتص دية
بموجب عقد عرفي مبرم في شلدشر 

 ،(0(( فبرشير   7 بت ريخ  شلبيض ء 

ّسس بين:
ً
أ

 SOCIETE GENERALE DES

TRAVAUX DU MAROC، ب ختص ر 

»SGTM«، شركة مس همة برأسم   

شلك ئن مقره   درهم،  00.000.000و 

ش رع   ( شلبيض ء،  شلدشر  في  شلرئيس 

شلسجل  في  شملسجلة  شلزرقطوني، 

رقم  تحت  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج ر4 

1.587و.

رئيسه  ومديره   شملمثلة من قبل 

شلع م: شلسيد محمد قب ج.

 SOCIETE DE TRAVAUXو

 ،AGRICOLES MAROCAINS

ب ختص ر »STAM«، شركة مس همة 

درهم،   (10.000.000 برأسم   

شلدشر  في  شلرئيس  مقره   شلك ئن 

عالف،  هديل  أبو  زنقة  شلبيض ء، 

شلسجل  في  شملسجلة  بيلير،  س حة 

رقم  تحت  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج ر4 

.67.607

رئيسه  ومديره   شملمثلة من قبل 

شلع م شلسيد لو4 رشيموند بودرشن.

يتميز  شقتص دية  مصلحة  تجّمع 

بم  يلي :
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 GROUPEMENT  : شسم شلشركة 
.SGTM STAM GIE
غرض شلشركة :  

شملصلحة  تجّمع  من  شلغرض 
على  تأسيسه  تم  شلذ4  شالقتص دية 
من أجل تسهيل نش ط  هذش شلنحو، 

أعض ئه، هو :
وشألشغ    شلدرشس ت  إنج ز 
موضوع شلصفقة، وكذلك أدشء جميع 
شملذكور  للغرض  شلالزمة  شلعملي ت 

وعلى وجه شلخصوص :
تطوير وإبرشم شلعقود من شلب طن 
أو عقود شلتوريد أو أ4 عقود أخرى 

ضرورية لتنفيذ شلعقد.
وشالتف قي ت  شلعقود  إبرشم جميع 
وتنفيذ ك فة شألعم   شلالزمة لتحقيق 
شلتي  شلحدود  ضمن  شلغرض  هذش 

يتضمنه .
وشملشرفين  شلعم    وتنظيم  إدشرة 
في  شلعقد،  لتنفيذ  شلالزمين 
سيحّدده   شلتي  شلشروط  ظل 
شملصلحة  لتجّمع  شلدشخلي  شلنظ م 

شالقتص دية؛
أ4  وإدشرة  وشستئج ر  شقتن ء 
شلعقد،  لتنفيذ  ضرورية  معدشت 
سيحّدده   شلتي  شلشروط  ظل  في 
شملصلحة  لتجّمع  شلدشخلي  شلنظ م 

شالقتص دية؛
إنج ز جميع شلدرشس ت أو شلخدم ت 
شلغرض من  لتنفيذ  شلالزمة  شلفكرية 
تجّمع شملصلحة شالقتص دية، وكذلك 
شلخدم ت  أو  شلدرشس ت  شستخدشم 

شلفكرية شلتي تم تنفيذه  ب لفعل؛
عملية  أ4  تنفيذ  ع م،  وبشكل 
أو فكرية  م لية  أو  ق نونية  أو  تقنية 
عق رية  غير  أو  عق رية  أو  تج رية  أو 
متعلقة بشكل مب شر أو غير مب شر 
هذش  تحقيق  في  مفيدة  تكون  قد  أو 
تسهل  أن  شملحتمل  من  أو  شلغرض 

تحقيقه.
شملقر شلرئيس :

لتجّمع  شلرئيس  شملقر  يوجد 
شلدشر  في  شالقتص دية  شملصلحة 
شلزرقطوني،  ش رع   59 شلبيض ء، 

شلط بق 6، رقم 18.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و دجنبر. وتنتهي شلسنة شمل لية شألولى 

في 1و دجنبر ))0).

شملدة :  غير محددة .

شإلدشرة :

ملدة  إدشرة  مجلس  شلشركة  يدير 

ثالث سنوشت :

شملجموعة 1 :

مغربي  شلقب ج،  شمحمد  شلسيد 

شلجنسية، شملقيم في كلم 8600، طريق 

مكة، ك ليفورني ، شلدشر شلبيض ء،

مغربي  شلقب ج،  حمزة  شلسيد 

شلقب ج،  فيال  في  شملقيم  شلجنسية، 

9)10، سيد4 معروف، شلدشر  طريق 

شلبيض ء،

شلسيد محمد علي شلقب ج، مغربي 

شلجنسية، شملقيم في كلم 8600، طريق 

مكة، ك ليفورني ، شلدشر شلبيض ء.

شملجموعة ):

شلسيد لو4 لورشن بودرشن، فرن�سي 

)A طريق  شلجنسية، شملقيم في  بلوك 

أزمور، عين شلدي ب، شلدشر شلبيض ء،

مغربي  شلرشجي،  شملصطفى  شلسيد 

علي  ش رع   18 في  شملقيم  شلجنسية، 

بئر  زشوية ش رع   1 شلرشزق شقة  عبد 

أنزرشن، شملع ريف، شلدشر شلبيض ء.

شلعلمي،  شمشيش  رشيد  شلسيد 

تجزئة  في  شملقيم  شلجنسية،  مغربي 

)6)، سيد4 معروف،  رقم  منظرن ، 

شلدشر شلبيض ء.

شلقب ج  شمحمد  شلسيد  تعيين  تم 

 ملجلس شإلدشرة.
ً
رئيس 

سيتم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 

شلتج رية ب لدشر شلبيض ء.

سيتم تسجيل شلشركة في شلسجل 

ب لدشر  شلتج رية  ب ملحكمة  شلتج ر4 

شلبيض ء.
عن موجز وإش رة
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ديوشن شألست ذ عبد شملجيد برك ش

موثق

شلرب ط، أكدش ، 11 ش رع عقبة

STE AYADA CIVILE 

ET IMMOBILIERE

SARL

رشسم له  : 150.000 درهم

شملقر شالجتم عي : شلرب ط، حي يعقوب 

شملنصور، تجزئة شلشب ن ت، و6

بيع حصص شجتم عية
تلق ه شألست ذ عبد  بموجب عقد 

شملجيد برك ش، موثق ب لرب ط، بت ريخ 

8 ديسمبر 1)0)، ق م شلسيد يوسف 

50) سهم  من أصل  بن سعيد ببيع 

 STE شركة  في  يملكه   سهم   1000

 AYADA CIVILE ET IMMOBILIERE

رشسم له   شملحدودة  شملسؤولية  ذشت 

حي  شلرب ط،  مقره   درهم   150.000

شلشب ن ت،  تجزئة  شملنصور،  يعقوب 

ليصبح  ن دم،  شلسيد خ لد  إلى  و6، 

توزيع شلحصص ك لت لي :

 550 سعيد  بن  يوسف  شلسيد 

حصة.

 500 ن دم  شلعزيز  عبد  شلسيد 

حصة.

شلسيد خ لد ن دم 50) حصة.

شملجموع : 1500 حصة.

تلق ه شألست ذ عبد  بموجب عقد 

موثق ب لرب ط بت ريخ  شملجيد برك ش، 

بمحضر  شملتعلق   (0(1 ديسمبر   8

غير  شلعمومية  شلجمعية  شجتم ع 

وص دقوش  شلشرك ء  سجل  شلع دية، 

بن  يوسف  شلسيد  شستق لة  على 

وحيد  كمدير  مه مه  من  سعيد 

 STE AYADA شملذكورة  للشركة 

وتعيين   CIVILE ET IMMOBILIERE

شلسيد عبد شلعزيز ن دم كمسير وحيد 

مع جميع شلصالحي ت وشلسلط ألجل 

من   1( شمل دة  بموجب  مسمى  غير 

شلنظ م شألس �سي للشركة شملذكورة.

تلق ه شألست ذ عبد  بموجب عقد 
موثق ب لرب ط بت ريخ  شملجيد برك ش، 
في  شلشرك ء  قرر   ،(0(( م رس   15
 STE AYADA شملذكورة  شلشركة 
شعتم د   CIVILE ET IMMOBILIERE
نظ م أس �سي جديد كبديل وتحديت 
للقوشنين  وفق   شلقديمة  للقوشنين 

شملعمو  به .
تم شإليدشع شلق نوني لدى شملحكمة 
 (0(( أبريل   6 في  ب لرب ط  شلتج رية 

تحت مرجع 59)).
مقتطف وبي ن

شالست ذ عبد شملجيد برك ش
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DIGISERV
STE ANONYME SIMPLIFIEE
CAPITAL : 1.000.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : LOTISSEMENT
 ATTAWFIK, RUE 1 ET BO 63

 AIN CHOCK, SIDI MAAROUF,
CASABLANCA

 REGISTRE DE COMMERCE DE
CASABLANCA N°432.259

شلع م  شلجمع  مدشوالت  بموجب 
 ،(0(1 ديسمبر   7 شالستثن ئي بت ريخ 

قرر شلشرك ء م  يلي :
بمبلغ  نقدش  شمل    في رشس  شلزي دة 
من  لرفعه  درهم  600.000.)و 
600.000.وو  إلى  درهم   1.000.000
درهم من خال  إصدشر 600.)و سهم 

جديد بقيمة 1000 للسهم.
شلصالحي ت  جميع  شلرئيس  منح 
وإنج ز  شألس �سي  شلق نون  لتعديل 

شلزي دة في رأس شمل  .
لح مل  شلصالحي ت  جميع  منح 
لغرض  شملحضر  من  نسخة  أو  أصل 
شإليدشع  إجرشءشت  جميع  إتم م 

وشإلعالن وغيره .
بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلضبط لدى شملحكمة شلتج رية ب لدشر 
 ،(0(( أبريل   11 بت ريخ  شلبيض ء 

تحت رقم 0815)8.
بمث بة مقتطف

536 P
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STE CENTER PLAGES
SARL

بمقت�سى محضر شجتم ع شملنعقد 

لشركة   (0(( م رس   (( بت ريخ 
رأسم له    ،CENTER PLAGES

 : مقره   شلك ئن  درهم   (.500.000

ش رع  شلرشبع  شلط بق  مرحب   إق مة 

ت لبرجت  فبرشير شلشيخ شلسعد4   (9

أك دير تقرر م  يلي :

شلعنوشن  إلى  شلشركة  مقر  تحويل 

 N° 138 J PLAGE AGLOU شلت لي 

.TIZNIT, TIZNIT TNINE AGLOU

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

بأك دير  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

رقم  تحت   ،(0(( أبريل   8 بت ريخ 

.109(81
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GBS PROMOTION
ش م م

شلرشسم   شالجتم عي : 10.000 درهم

شملقر شالجتم عي : مرشكش، ش رع 

مسلم، تجزئة بوك رن شلط بق 

شلث لث، شقة رقم )1 ب ب دك لة

سجل  موثق  عقد  بمقت�سى 

))0)، تم  18 م رس  بمرشكش بت ريخ 

 GBS وضع شلق نون شالس �سي لشركة 

PROMOTION ش م م على شلشكل 

شلت لي :

 GBS شركة   : شلشركة  تسمية 

PROMOTION ش م م.

 : للشركة  شالجتم عي  شلهدف 

منعش عق ر4.

شملقر شالجتم عي للشركة : مرشكش، 

شلط بق  بوك ر،  تجزئة  مسلم،  ش رع 

شلث لث، شقة رقم )1 ب ب دك لة.
رأسم    حدد   : شلشركة  رشسم   

درهم   10.000 مبلغ  في  شلشركة 

مقسمة إلى 100 حصة شجتم عية من 

فئة 100 درهم للحصة شلوشحدة، من 

قبل شلشرك ء وبشكل ك مل.

شلسيدة ليلى لغرشر4 شلزوك ر4 50 

حصة شجتم عية.

حصة   50 شلبردعي  غ لي  شلسيد 
شجتم عية.

مجموع : 100 حصة شجتم عية.
في  شلشركة  مدة  حددت   : شملدة 
تقييده   ت ريخ  من  شبتدشء  سنة   99

ب لسجل شلتج ر4 بمرشكش.
: تسير شلشركة من  تسيير شلشركة 
طرف شلسيدة ليلى لغرشر4 شلزوك ر4 
بصفتهم   شلبردعي  غ لي  وشلسيد 

مسيرشن للشركة ملدة غير محدودة.
شلسنة شالجتم عية : تبتدئ شلسنة 
شالجتم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

1و ديسمبر من كل سنة.
وقد تم شإليدشع شلق نوني للشركة 
شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط  بكت بة 
 ،(0(( أبريل   11 بت ريخ  بمرشكش 
رقم  وتحت  676)و1  رقم  تحت 

67)))1 من شلسجل شلتج ر4.
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DELTA SERV
SARL AU

بمقت�سى قرشر شلجمع شلع م شلغير 
بت ريخ  ب لرب ط  شملنعقد  شلع د4 
15 م رس ))0) قرر شلشريك شلوحيد 

.DELTA SERV SARL AU لشركة
مقره  شالجتم عي : رقم 1) س حة 
 ،8 رقم  شقة  شلصديق،  بكر  أبو 

أكدش ، شلرب ط م  يلي :
شلتصديق على بيع 800 حصة شلتي 
يمتلكه  شلسيد هش م حم مي لف ئدة 
شلسيدة أسم ء عمور طيبة وشلح ملة 
 A558(1و رقم  شلوطنية  للبط قة 

.DELTA SERV SARL AU بشركة
شلتصديق على بيع 00) حصة شلتي 
يمتلكه  شلسيد هش م حم مي لف ئدة 
وشلح مل  زي ن  بن  محمد  شلسيد 
 A50(858 رقم  شلوطنية  للبط قة 
 DELTA SERV SARL AU بشركة 
وب لت لي يصبح توزيع شلحصص على 

شلشكل شلت لي :
 800 عمور طيبة  شلسيدة أسم ء 

حصة.
شلسيد محمد بن زي ن 00) حصة.

شملجموع : 1000 حصة.
للشركة  شلق نوني  شلشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذشت  شركة  من 

وذشت شريك وحيد إلى شلشركة ذشت 

مسؤولية محدودة.

حم مي  هش م  شلسيد  شستق لة 

رقم  شلوطنية  للبط قة  شلح مل 

9708وA7 من منصبه كمسير وحيد.

تسيير شلشركة من طرف شلسيدة 

أسم ء عمور طيبة وشلح ملة للبط قة 

شلسيد  أو   A558(1و رقم  شلوطنية 

للبط قة  وشلح مل  زي ن  بن  محمد 

غير  ملدة   A50(858 رقم  شلوطنية 

محدودة.
تغيير شلبنود 1، 6، 7، وو1 للق نون 

شالس �سي.

كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

رقم  تحت   ،(0(( أبريل   11 بت ريخ 

697و)1.

سجل تج ر4 رقم و158و1.

539 P

KANEGAY CONSULTING
SARL AU

تأسيس شركة
بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  وضع  تم   ،(0(( 6 أبريل 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شالس �سي 

شلوحيد  شلشريك  وذشت  محدودة 

وذلك تحت شملعطي ت شلت لية :

 KANEGAY شركة   : شلتسمية 

.CONSULTING SARL AU

غرض شلشركة :

شستش رة في شلتدبير.
شلط بق   ،8( رقم   J بلوك   : شملقر 

يعقوب  شلحومر،  ديور  شلث لث، 

شملنصور، شلرب ط.

شملدة : حددت مدة شلشركة ب 99 

في  تسجيله   ت ريخ  من  شبتدشءش  سنة 

شلسجل شلتج ر4.
رشسم   شلشركة :

حدد بمبلغ 0.000) درهم مقسمة 

إلى 00) حصة ب 100 درهم للوشحدة 

موزعة ك لت لي :

شلسيد كريم شنك 4 00) حصة.

شملجموع : 00) حصة.

للشركة  وحيد  تسيير   : شلتسيير 

من طرف شلسيد كريم شنك 4 شلح مل 

للبط قة شلوطنية رقم A(195(6 ملدة 

غير محدودة.

شإليدشع  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

ب ملحكمة  شلشركة  لنظ م  شلق نوني 

 18 بت ريخ  وذلك  ب لرب ط  شلتج رية 

أبريل ))0)، تحت شلرقم 901و)1.

سجلت شلشركة ب لسجل شلتج ر4 

تحت رقم و)1595.
مقتطف قصد شالشه ر
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KAWTAR LIVE

SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب لرب ط   (0(( م رس   (8 بت ريخ 

شملسؤولية  ذشت  شركة  تأسيس  تم 

شملحدودة تحمل شلخص ئص شلت لية :

.KAWTAR LIVE : شلتسمية

شلهدف : نقل شلبض ئع.

إق مة جوهرة   : شلعنوشن شلتج ر4 

سال   8 رقم  أ  عم رة  ب  بلوك  سال 

شلجديدة.

شلرشسم   : حدد رشسم   شلشركة 

في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

شلتسيير : تم تعيين شلسيد بنعي�سى 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  شلبورشبي 

محدودة.

99 سنة  : مدة عمر شلشركة  شملدة 

من ت ريخ شلتأسيس شلنه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر من كل سنة م  عدش شلسنة 

شألولى تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل.

شلتج ر4  شلسجل  في  شلتقييد  تم 

ب ملحكمة شالبتدشئية بسال تحت رقم 

و579و بت ريخ )1 أبريل ))0).
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JAD ESTER GABI
ش م م ش و

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،(0(( أبريل   6 بت ريخ  ب لرب ط 
شلخص ئص  ذشت  شركة  تأسيس 

شلت لية :
 JAD ESTER شركة   : شلتسمية 

.GABI
شلصفة شلق نونية : شركة محدودة 

شملسؤولية ذشت شلشريك شلوحيد.
إدشرة شألعم     : شلهدف شالجتم عي 

إستغال  شملق هي.
ت جر.

شلرشسم   للشركة :
في  شلشركة  م    رأس  حدد 
سهم   1000 بقيمة  درهم   100.000
في ملك  درهم للسهم،   100 من فئة 
سع د  شلسيدة  شلوحيدة  شلشريكة 

توكيل.
شبن  ش رع   59  : شالجتم عي  شملقر 

سين  شقة رقم 11 أكدش ، شلرب ط.
سع د  شلسيدة  عين   : شلتسيير 
غير  للمدة  شلشركة  مسيرة  توكيل 

محدودة.
من ت ريخ  سنة شبتدشء   99  : شملدة 
شلتسجيل في شلسجل شلتج ر4 إال إذش 

حصل فسخ أو شمتدشد.
من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 
1و ديسمبر من كل سنة م  عدش شلسنة 
شلتسجيل  ت ريخ  من  تبتدئ  شألولى 
1و  في  وتنتهي  شلتج ر4  شلسجل  في 

ديسمبر ))0).
تم شإليدشع شلق نوني للشركة بت ريخ 
19 أبريل ))0)، تحت رقم 6و9و)1.
شلسجل  في  شلشركة  تسجيل  وتم 
شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلتج ر4 
ب لرب ط تحت رقم 159565 من نفس 

شليوم.
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IMMO ZOHOUR GROUP
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ  ب لدشر 
))0)، تم  11 فبرشير  شلبيض ء بت ريخ 

تأسيس شركة ب ملوشصف ت شلت لية :

 IMMO ZOHOUR  : شالسم 
.GROUP

شحمد  ش رع   7  : شالجتم عي  شملقر 
10، شلدشر  طوكي شلط بق شلث ني شقة 

شلبيض ء.
تطوير   : شالجتم عي  شلهدف 
شلعق رشت وتطويره  لسح به  شلخ ص 
أو  تقسيم  سيم   وال  وسيلة  وبأ4 
أو تب د  أو بيع جميع  تحويل أو بن ء 

شألرش�سي شلع رية أو شملبنية.
شملق و  شلع م، ب ألص لة عن نفسه 
أعم    لجميع  شلغير  عن  ني بة  أو 
وأعم    شملدنية،  وشلهندسة  شلبن ء، 
شلحفر، وشلخرس نة شملسلحة وشلطرق 
وشألعم    شلصن عي  وشلطالء  وشلبن ء 
وجميع  وشلتوريدشت  شلكهرب ئية 
وكذلك  ع م،  بشكل  وشلبن ء  شلحرف 

كأعم   ع مة أو خ صة من أ4 نوع.
حي زة وبيع وتأجير وتشغيل وإدشرة 
أ4 مب ني أل4 ملكية أو حقوق ملكية، 
أو أ4 مجمع ت سي حية أو منتجع ت 

س حلية.
ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

شملسؤولية شملحدودة.
شلرشسم   : 100.000 درهم.

 MAZOUZI شلسيد   : شلحصص 
ABDERRAHIM 50) حصة.

 (50  MAZOUZILARBI شلسيد 
حصة.

 MAZOUZI FATIHA  : شلسيدة 
50) حصة.

 MAZOUZI MARIAMA شلسيدة
50) حصة.

شلسيد  تعيين  تم   : شلتسيير 
 MAZOUZI ABDERRAHIM
 MAZOUZI MARIAMA وشلسيدة 

مسيرشن للشركة ملدة غير محددة.
من  تبتدئ   : شالجتم عية  شلسنة 

ف تح ين ير إلى 1و ديسمبر.
شملدة : تم تحديده  في 99 سنة.

ب ملحكمة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
 17 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 
 ،818055 رقم  تحت   ،(0(( م رس 

وشلسجل شلتج ر4 رقم 7و66و5.
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 STE ATLAS AT
SARL

ت سيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ ب لدشر 
تم   ،(0(( أبريل   7 بت ريخ  شلبيض ء 

تأسيس شركة ب ملوشصف ت شلت لية :
.STE ATLAS AT SARL : شالسم

 11 ش رع   75  : شالجتم عي  شملقر 
ين ير شلط بق شألو  شلشقة 169 شلدشر 

شلبيض ء.
شلهندسة   : شالجتم عي  شلهدف 
ووك لة  شملعلوم تية  شملعدشت  وبيع 

لإلعالن ت.
ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

شملسؤولية شملحدودة.
شلرشسم   : 100.000 درهم.

شلحصص : شلسيد حس م لسالمي 
500 حصة.

 500 شلسب عي  س مية  شلسيدة 
حصة.

: تم تعيين شلسيد حس م  شلتسيير 
شلوطنية  للبط قة  شلح مل  لسالمي 
س مية  وشلسيدة   BE76و0)و رقم 
شلوطنية  للبط قة  شلح ملة  شلسب عي 
رقم وAA(008 مسيرشن للشركة ملدة 

غير محددة.
من  تبتدئ   : شالجتم عية  شلسنة 

ف تح ين ير إلى 1و ديسمبر.
شملدة : تم تحديده  في 99 سنة.

ب ملحكمة  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 
19 أبريل ))0)، تحت رقم )159)8 

وشلسجل شلتج ر4 رقم 0605)5.
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COPARCHIM
SARL

181 BDAI MASSIRA AL 
KHADRA CASABLANCA - 

REGISTRE DE COMMERCE 
971)و

شلع م  شلجمع  قرشر  بموجب 
شلشركة  شالستثن ئي شملختلط لشرك ء 
قرر شالجتم عي   ،(0(( م رس   18 في 

بشكل خ ص :

شلنظ م  من   6 شمل دة  تعديل 

شألس �سي للشركة.

شلسيد  شستق لة  على  شملص دقة 

حسن بنيس من مه مه كمسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

1و م رس ))0) برقم ))8198.

لإلعالم وشلنشر

545 P

PROMINDUS

SARL

82 RUE IBN BATOUTA 

CASABLANCA - REGISTRE DE 

COMMERCE 30901

بموجب قرشر شلجمع شلع م شملختلط 

 ،(0(( 18 م رس  لشرك ء شلشركة في 

قرر شالجتم عي بشكل خ ص :

من شلنظ م  و7   6 تعديل شمل دتين 

شألس �سي للشركة.

شلسيد  شستق لة  على  شملص دقة 

حسن بنيس من مه مه كمسير.

بسجل  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية  ب ملحكمة 

برقم   (0(( أبريل   1( بت ريخ 

.8(1(7(

لإلعالم وشلنشر

546 P

PROMINDUS

SARL

 RUE IBN BATOUTA 8(

 CASABLANCA - REGISTRE DE

COMMERCE 30901

بموجب قرشر شلجمع شلع م شملختلط 

لشرك ء شلشركة في 9) أكتوبر 1)0)، 

قرر شالجتم عي بشكل خ ص :
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شلس دة  تحويل  على  شملص دقة 

كميل بنيس وسليم ن بنيس لص لح 

لجميع   KSBEN HOLDING شركة 

شلحصص شلتي يمتلكونه  في شلشركة.

شألس �سي  شلق نوني  شلتعديل 

للشركة.

شلع م  شلجمع  قرشر  على  بن ء 

شلشركة  شالستثن ئي شملختلط لشرك ء 

قرر شالجتم ع   ،(0(1 ديسمبر   6 في 

بشكل خ ص :

شلسيد  تحويل  على  شملص دقة 

 KSBEN شركة  لص لح  بنيس  فريد 

شلتي  شلحصص  لجميع   HOLDING

يمتلكه  في شلشركة.

تعديل شلق نون شالس �سي للشركة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

)1 أبريل ))0) برقم 71)1)8.
لإلعالم وشلنشر

547 P

EMERGE TRADING

SOCIETE ANONYME

 CAPITAL SOCIAL : 300.000

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : 5 RUE

 DES TILLEULS, VILLA N°2

ROOSEVELT, CASABLANCA

 CORRECTION DE L›AVIS DE

CONSTITUTION

شستدرشك خطأ

إعالن  في  أخط ء  مالحظة  بعد 

تأسيس شلشركة شلص در في شلجريدة 

8) يوليو  )567 بت ريخ  شلرسمية رقم 

شلع م  شلجمع  ت ريخ  يكون   ،(0(1

وليس   ،(0(1 أبريل  0و  شلع د4 هو 

و م 4 1)0) وت ريخ أو  مجلس إدشرة 

م 4  و  وليس   (0(1 أبريل  0و  هو 

.(0(1

سجل  في  شلشركة  تسجيل  تم 

برقم  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج ر4 

و0)510 في 8 يوليو 1)0).

548 P

EQUITY INVEST
SA

 SIEGE SOCIAL : 200, BD

GHANDI, CASABLANCA

R.C : 219277

شلع م  شلجمع  قرشر  بموجب 

قرر   ،(0(1 ) سبتمبر  شالستثن ئي في 

شملس همون شعتم د شلنظ م شألس �سي 

شلجديد للشركة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (( في  شلبيض ء،  ب لدشر  شلتج رية 

فبرشير ))0)، تحت رقم 09))81.
لإلعالم وشلنشر

549 P

HDID CONSULTANTS

شلدشر شلبيض ء - )، زنقة شملعطي جزولي )زنقة 

فريو  س بق )، أنف 

ADDOHA ESSALAM
شركة ذشت مسؤولية محدودة 

رسم له  : 000.)1.76 درهم

شلك ئن مقره  : شلدشر شلبيض ء - كلم 

7، طريق شلرب ط، عين شلسبع

شلسجل شلتج ر4 : و)07.9)

شلزي دة في رسم   شلشركة
بت ريخ عرفي  عقد   بموجب 

في  شلزي دة  تقررت   ،(0(( ين ير   1(

رسم   شلشركة بمبلغ 8.000.000)1 

مع  شملق صة  طريق  عن  درهم 

على  ومستوجبة  س ئلة  مستحق ت 

ع تق شلشركة لرفعه من 000.)1.76 

درهم إلى 000.)9.76)1 درهم.

تم شلقي م ب إليدشع شلق نوني بكت بة 

شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلضبط 

م رس   18 بت ريخ  للدشر شلبيض ء، 

))0) تحت رقم )81816.

550 P

ANOUAL PET SCAN

شركة مدنية مهنية

رأسم له  : 00).)70.) درهم

شلك ئن مقره  : شلدشر شلبيض ء - 111، 

ش رع أنوش 

تفويت حصص شركة
تحويل شلشكل شلق نوني وتعيين 

مدبرين جدد 
غير  شلع مة  شلجمعية  بموجب 

شلع دية للشرك ء شملنعقدة في 1و ين ير 

))0)، تمت مع ينة م  يلي :

حصة شركة شلتي   (.705 تفويت 

بنوحود،  محمد  شلدكتور  يمتلكه  

يمتلكه   شلتي  شركة  حصة  و)18.و 

87و.)  شلدكتور عبد شلعزيز زوشو4 و 

شلدكتور  يمتلكه   شلتي  شركة  حصة 

محمد شملرشد لف ئدة شلدكتور جعفر 

حصة  87و.)  وتفويت  بنوحود 

شللطيف  عبد  شلدكتور  يمتلكه   شلتي 

بن ني  شكيب  شلدكتور  لف ئدة  بويه 

سميرس.

للشركة  شلق نوني  شلشكل  تحويل 

إلى شركة ذشت مسؤولية محدودة ؛

جديد  أس �سي  نظ م  شعتم د 

ب لشكل شلق نوني شلجديد ؛

محمد  شلدكتور  مه م  توقف 

بنوحود من مه مه كمدبر ؛

حمدوش  محمد  شلدكتور  تعيين 

بصفتهم   بنوحود  جعفر  وشلدكتور 

غير  ملدة  للشركة  جديدين  مدبرين 

محدودة.

تم شلقي م ب إليدشع شلق نوني بكت بة 

شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلضبط 

أبريل  ف تح  بت ريخ  للدشر شلبيض ء 

))0) تحت رقم 819577 ؛

تم قيد شلشركة ب لسجل شلتج ر4 

أبريل  ف تح  بت ريخ  شلبيض ء  للدشر 

))0) تحت رقم 8.655و5.

551 P

BABY NEST
شركة مس همة

رأسم ره  : 00.000و درهم
شلك ئن مقره  : شلدشر شلبيض ء - )9)، 
ش رع يعقوب شملنصور فض ء أنف ، 

شلط بق شلرشبع رقم 15
شلسجل شلتج ر4 : 60.071)
شلزي دة في رسم   شلشركة

ونقل مقره 
شلع مة  شلجمعية  بموجب 
في  شملنعقدة  للمس همين  شملختلطة 
)) فبرشير ))0)، تمت مع ينة وإقرشر 

م  يلي :
شلزي دة في رأسم   شلشركة بمبلغ 
نضية،  بتقدمة  درهم   70.(00.00
 (.1(9.600 بمبلغ  بزي دة  متبوعة 
مك فأة  شستدم ج  طريق  عن  درهم 
شلذ4 نتج عنه رفع  شل�سيء  شإلصدشر، 
00.000.00و درهم إلى  شلرسم   من 

500.000.00.) درهم ؛
شلدشر  إلى  شلشركة  مقر  نقل 
شلبيض ء - 7)، زشوية ش رع أنف  وش رع 
شلشقة  كوتيي،  حي  يوسف،  موال4 

6)، شلط بق شلس دس.
للنظ م  شلتالزمي  شلتعديل 

شألس �سي.
تم شلقي م ب إليدشع شلق نوني بكت بة 
شلتج رية شملحكمة  لدى   شلضبط 

للدشر شلبيض ء بت ريخ 0و م رس ))0) 
تحت رقم 6)8195.

552 P

 LES ATELIERS GENERAUX
DE FABRICATION

- AGEFAB - 
شركة ذشت مسؤولية محدودة في 

طور شلتصفية
رسم له  : 0.000و) درهم

شلك ئن مقره  : شلدشر شلبيض ء - كلم 
9.600

طريق شلجديدة - ليس سفة
شلسجل شلتج ر4 : 70.567

شلتعريف شلجب ئي : وو11)))
إقف   شلتصفية
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شلع مة  شلجمعية  بموجب 

في شملنعقدة  للشرك ء  شلع دية   غير 

10 فبرشير ))0)، تقرر إقف   تصفية 

شلشركة وتم إعط ء شإلبرشء للمصفي.

تم شلقي م ب إليدشع شلق نوني بكت بة 

شلتج رية شملحكمة  لدى   شلضبط 

 (0(( أبريل   ( بت ريخ  للدشر شلبيض ء 

تحت رقم 819770.

553 P

 MAROC VILLAGES ET

RESIDENCES
شركة مس همة

رسم له  : 00.000و درهم

شلك ئن مقره  : شلدشر شلبيض ء - كلم 

7 طريق شلرب ط - عين شلسبع

 شلسجل شلتج ر4 ب لدشر شلبيض ء

رقم : 155.575

إقف   شلتصفية
غير  شلع مة  شلجمعية  بموجب 

في شملنعقدة  للمس همين   شلع دية 

10 فبرشير ))0)، تقرر إقف   تصفية 

شلشركة وتم إعط ء شإلبرشء للمصفي.

تم شلقي م ب إليدشع شلق نوني بكت بة 

شلتج رية شملحكمة  لدى   شلضبط 

 (0(( أبريل   ( بت ريخ  للدشر شلبيض ء 

تحت رقم 819769.

554 P

ASK GRAS SAVOYE FES
شركة ذشت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رسم له  : 100.000 درهم

شلك ئن مقره  : فض ء رح ب - ف س، 

ش رع عال  بن عبد هللا - ف س

شلسجل شلتج ر4 : 8.697)

شستق لة وتعيين مدبر شقترشني جديد
بموجب قرشرشت شلشريك شلوحيد 

بت ريخ 0و م رس ))0)، تمت مع ينة 

وإقرشر م  يلي :

شستق لة شلسيدة دني  شملكر4 من 

مه مه  كمدبرة شقترشنية.

من  تعيين شلسيد عمر إبن زهير، 

لبط قة  شلح مل  مغربية،  جنسية 

 BE51971( رقم  شلوطنية  شلتعريف 

بصفته مدبرش شقترشني  جديدش وممثل 

مسؤو  ملدة غير محددة.

للنظ م  شلتالزمي  شلتعديل 

شألس �سي.

تم شلقي م ب إليدشع شلق نوني بكت بة 

شلتج رية شملحكمة  لدى   شلضبط 

لف س بت ريخ 8 أبريل ))0) تحت رقم 

.17(0

555 P

 ASK GRAS SAVOYE

MARRAKECH
وسيط تأمين ت خ ضع للق نون 17-

99 شملصدر ملدونة شلتأمين ت

شركة ذشت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رسم له  : 100.000 درهم

شلك ئن مقره  : مرشكش - 8، عم رة 

شلتيسير، زنقة شلكبير بن بوعزة حي 

يوسف بن ت شفين - جيليز

شلسجل شلتج ر4 : 091.)7

شلتعريف شلجب ئي : 8و8)8)15

شستق لة وتعيين مدبر شقترشني جديد
بموجب قرشرشت شلشريك شلوحيد 

بت ريخ 0و م رس ))0)، تمت مع ينة 

وإقرشر م  يلي :

شستق لة شلسيد عمر إبن زهير من 

مه مه كمدبر شقترشني ؛

شلورن ز4،  سلمى  شلسيدة  تعيين 

من جنسية مغربية، شلح ملة لبط قة 

 EE78(((6 رقم  شلوطنية  شلتعريف 

جديدة،  شقترشنية  مدبرة  بصفته  

ممثلة مسؤولة ملدة غير محددة.

للنظ م  شلتالزمي  شلتعديل 

شألس �سي.

تم شلقي م ب إليدشع شلق نوني بكت بة 

شلتج رية شملحكمة  لدى   شلضبط 

تحت   (0(( أبريل   7 ملرشكش بت ريخ 
رقم 575)و1.

556 P

JOBMEDIAIRE
شركة ذشت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رسم له  : 00.000و درهم

شلك ئن مقره  : شلدشر شلبيض ء - )و، 

زنقة مصطفى شملنفلوطي كوتيي - 

سيد4 بليوط

شلسجل شلتج ر4 : 71.907)

شستق لة مدبر وتعيين مدبر جديد
بموجب قرشرشت شلشريك شلوحيد 

بت ريخ ) ديسمبر 1)0)، تمت مع ينة 

وإقرشر م  يلي :

كم    محمد  شلسيد  شستق لة 

بوعي د من مه مه كمدير ؛

من  بصر4،  ع د   شلسيد  تعيين 

لبط قة  شلح مل  مغربية،  جنسية 

 D(71865 رقم  شلوطنية  شلتعريف 

ملدة  شقترشنية جديدش،  بصفته مدبرش 

ثالث )و) سنوشت.

تم شلقي م ب إليدشع شلق نوني بكت بة 

شلتج رية شملحكمة  لدى   شلضبط 

للدشر شلبيض ء بت ريخ و1 أبريل ))0) 

تحت رقم 1159)8.

557 P

HDID CONSULTING

شلدشر شلبيض ء، )، زنقة شملعطي جزولي

)زنقة فريو  س بق )، أنف 

UNIVERS DARNA
شركة ذشت مسؤولية محدودة

رأسم له  : 1.000.000 درهم

شلك ئن مقره  : بنسليم ن، فيال رج ء

ش طئ تال  شملنصورية

شلسجل شلتج ر4 : و07)

شلزي دة في رأسم   شلشركة
بت ريخ عرفي  عقد   بموجب 

6 أغسطس 018)، تقررت شلزي دة في 

000.000.و  بمبلغ  شلشركة  رأسم   

مع  شملق صة  طريق  عن  درهم 

على  ومستوجبة  س ئلة  مستحق ت 

ع تق شلشركة لرفعه من 1.000.000 

درهم إلى 000.000.) درهم.

تم شلقي م ب إليدشع شلق نوني بكت بة 
شالبتدشئية  شملحكمة  لدى  شلضبط 
أغسطس   (7 بت ريخ  لبنسليم ن 

018) تحت رقم )111.
558 P

HDID CONSULTING

شلدشر شلبيض ء، )، زنقة شملعطي جزولي

)زنقة فريو  س بق )، أنف 

AWAL SAKANE
شركة ذشت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسم له  : 0.000.000) درهم
شلك ئن مقره  : شلدشر شلبيض ء

كلم 7، طريق شلرب ط، عين شلسبع
شلسجل شلتج ر4 : 171.885
شلزي دة في رأسم   شلشركة

بت ريخ عرفي  عقد   بموجب 
شلزي دة  تقررت   ،(0(( م رس   ((
بمبلغ  شلشركة  رأسم    في 
طريق  عن  درهم   180.000.000
س ئلة  مستحق ت  مع  شملق صة 
شلشركة  ع تق  على  ومستوجبة 
إلى  درهم   (0.000.000 من  لرفعه 

00.000.000) درهم.
تم شلقي م ب إليدشع شلق نوني بكت بة 
شلضبط لدى شملحكمة شلتج رية للدشر 
تحت   (0(( أبريل   6 بت ريخ  شلبيض ء 

رقم )6و0)8.
559 P

HDID CONSULTING

شلدشر شلبيض ء، )، زنقة شملعطي جزولي

)زنقة فريو  س بق )، أنف 

AL MAKANE AL JAMIL
شركة ذشت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسم له  : 10.000.000 درهم
شلك ئن مقره  : شلدشر شلبيض ء

كلم 7، طريق شلرب ط، عين شلسبع
شلسجل شلتج ر4 : 9)95.5)
شلزي دة في رأسم   شلشركة

بت ريخ عرفي  عقد   بموجب 
في  شلزي دة  تقررت   ،(0(( ين ير   1(
 10.000.000 رأسم   شلشركة بمبلغ 
مع  شملق صة  طريق  عن  درهم 
ومستوجبة  س ئلة  مستحق ت 
من  لرفعه  شلشركة  ع تق  على 
10.000.000 درهم إلى 0.000.000) 

درهم.
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تم شلقي م ب إليدشع شلق نوني بكت بة 

شلضبط لدى شملحكمة شلتج رية للدشر 

شلبيض ء بت ريخ 18 م رس ))0) تحت 

رقم و81816.

560 P

NABTA

SARL

شركة محدودة شملسؤولية

رأسم له  : 500.000 درهم

شملقر شالجتم عي : شلدشر شلبيض ء

و)، زنقة شلجياللي ت ج شلدين 

شملع ريف س بق  زنقة روين

RC : 15643

بمقت�سى محضرين للجمع شلع م 

طرف  من  شملنجزين  شالستثن ئي 

شألست ذ كم   شوت غني موثق ببرشيد 

 (011 أكتوبر   (6 بت ريخ  شملؤرخين 

محدودة  شركة   NABTA لشركة 

على شالتف ق  تم  ولقد   شملسؤولية 

م  يلي :

شلشرك ء  أحد  بوف ة  شإلشع ر 

شلسيد شلط هر نيت بحم دن.

شملوشفقة على عقد شلهبة لحصص 

شجتم عية من طرف شلسيدة ف طمة 

نيت  شلسيد عص م  لف ئدة  شوح ضر 

بحم دن - شلسيد حمزة نيت بحم دن 

 - بحم دن  نيت  عثم ن  شلسيد   -

شلسيدة ف طمة شلزهرشء نيت بحم دن 

- شلسيدة مريم نيت بحم دن.

تعيين شلسيد عص م نيت بحم دن 

- شلسيد حمزة نيت بحم دن - شلسيد 

محمد نيت بحم دن - شلسيد إبرشهيم 

جدد  مسيرين  بمث بة  بحم دن  نيت 

للشركة.

كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 

للدشر  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

تحت   (011 يونيو  و  بت ريخ  شلبيض ء 

رقم )7681و.
للنسخة وشإلش رة

561 P

 SETTAT CONSTRUCTION

SARL
 AVIS DE CLOTURE DE

LIQUIDATION
إغالق شلتصفية

شالستثن ئي  شلع م  شلجمع  قرر 

 SETTAT CONSTRUCTION لشركة

محدودة،  مسؤولية  ذشت  شركة 
)و  درهم مقره    1(0.000 رأسم له  

مسجلة  سط ت  ع ئشة  لال  ش رع 

 1(7 رقم  تحت  شلتج ر4  ب لسجل 

شلقرشرشت   (0(1 ديسمبر  1و  بيوم 

شلت لية :

شملوشفقة على تقرير شملصفي وعلى 

وشلذ4  للتصفية  شلنه ئي  شلحس ب 

بقيمة  سلبية  تصفية  رصيد  يظهر 

1.467.019,12 درهم.

لحس ب ت  جزئي  شلسدشد  قرشر 

 4.595,57 بمبلغ  للشرك ء  شلج رية 

درهم.

قرشر إبرشء ذمة شملصفي من مهمته 

في تصفية شلشركة.

تصفية  إنه ء  بإثب ت  شلقرشر 

شلشركة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لسجل شلتج ر4 لسط ت 

رقم  تحت   (0(( أبريل   18 بت ريخ 

.116/22
بمقت�سى مقتطف وبي ن

شملصفي

562 P

عقد تسيير تجاري حر
حرر  عرفي  حر  عقد  بمقت�سى 

ب لصويرة في 1و م رس ))0) تم عقد 

شملميزشت  ذشت  تج ر4  سجل  تسيير 

شلت لية :

للسجل  شلحر  شلتسيير  عقد 

شلتج ر4 بين :

 VILLABEST MOGADOR شركة

SARL شملمثلة من طرف شلسيد محمد 

شملنصور4.

من   KASBAH D›EAU شركة 

طرف شلسيد محمد شملنصور4.

بمقت�سى هذش شلعقد أبرم شلطرفين 
شلتج ر4  لألصل  شلحر  شلتسيير  عقد 

ك وكي  سيد4  تغ نمين  بدوشر  شلك ئن 

ب لسجل  شملسجل  شلصويرة.  تمن ر 

شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلتج ر4 

شلسجل   7(7 رقم  تحت  ب لصويرة 

شلتحليلي.

شملدة :

 15 في  شلعقد  هذش  مدة  حددت 

سنة شبتدشء من ف تح أبريل ))0).

شلكرشء :

على  شلطرفين  بين  شالتف ق  تم 

 1.000 بمبلغ  شهرية  كرشئية  سومة 

درهم.

ب ملحكمة  شإليدشع  تم  وقد 

في شلصويرة  بمدينة   شالبتدشئية 

0) أبريل ))0) تحت رقم 9.

563 P

SOCIETE SOMMA STONE
ش رع عبد شلكريم شلخط بي عم رة بن 

مو�سى شلكوشش ط بق ) ف س

 Constitution d’une société
 S.A.R.L-AU

بمقت�سى عقد عرفي بف س بت ريخ 

شركة  تأسيس  تم   01/04/2022

ذشت مسؤولية محدودة بشريك وشحد  

تتميز ب لخص ئص شلت لية :

 SOMMA  : شلشركة  تسمية 

محدودة  مسؤولية  ذشت   STONE

بشريك وشحد.

شلهدف شالجتم عي :  

شلرخ م،  وتبليط  شلتوريد  أعم   

شلزليج وشلحجر شملنقوش.

أعم   مختلفة.

شستيرشد وتصدير.

شملقر شالجتم عي : ش رع عبد شلكريم 

شلكوشش  مو�سى  بن  عم رة  شلخط بي 

ط بق ) ف س.

سنة شبتدءش من ت ريخ    99  : شملدة 

شلتأسيس شلنه ئي.

إلى    1/1 من   : شلسنة شملح سب تية 

31/12 من كل سنة.

مبلغ   في  محددة   : شلرأسم   
 1000 إلى  مجزأة  درهم    100.000
درهم لكل حصة   100 حصة بقيمة 

موزعة ك لت لي :
رشيد جم   1000 سهم.

مجموع شألسهم 1000 سهم.
من  مسيرة  شلشركة   : شلتسيير 

طرف : شلسيد رشيد جم  .
للشركة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
ب ملحكمة شلتج رية بف س تحت رقم 
شلسجل   21/04/2022 بت ريخ   1901
شلتج ر4 رقم 57و)7 شلضريبة شملهنية 

رقم و58)60و1.
564 P

شركة سوجيفيكوم

STE KAJO
SARL

شلجمعية شلع مة  قرشر  بمقت�سى 
يوم   شملنعقدة  شلع دية  شلغير 
 STE KAJO لشركة   25/02/2022
شوالد  دوشر  شالجتم عي  ومقره    SARL

حمو شوالد شلطييب ف س.
قبل  للشركة  شلنه ئية  شلتصفية 

أوشنه .
وف ء  مصب حي  شلسيدة  تعيين 

لتصفية شلشركة.
لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 
رقم  تحت  بف س  شلتج رية  شملحكمة 

1705/2022 بت ريخ 07/04/2022.
565 P

OUMOSYS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شريك وحيد
رأسم له  : 100.000 درهم

شملقر شالجتم عي : 6 زنقة ض ية عوش
شلط بق شلرشبع، شقة رقم 16، أكدش 

شلرب ط
بت ريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 
تم وضع شلق نون   ،(0(( م رس   10
شألس �سي لشركة محدودة شملسؤولية 

خ صيته  ك لت لي :
شألهدشف للشركة   :  شلهدف 

شلت لية :
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شللوشزم وشملوشد وشألث ث  بيع وشرشء 

شملك تب.

أشغ   شلطب عة.

تركيب شبكة شإللكترونية.

شملدة : 99 سنة.

فيم   محدد   : شلشركة  رأسم   

شلى  مقسم  درهم   100.000 قدره 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للسيد  ممنوحة  كله   للوشحدة 

شومو�سي شلحسن.

شلتسيير : تسيير شلشركة من طرف 

شريك  شلحسن،  شومو�سي  شلسيد 

وحيد.

شلق نوني  شإليدشع  تم   : شإليدشع 

شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط  بكت بة 

تحت   ،(0(( أبريل   19 ب لرب ط يوم 

رقم 1)9و)1.

 : شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  رقم 

و15957.
بمث بة مقتطف وبي ن

566 P

ALHAMBRA TOURS
شركة ذشت مسؤولية محدودة 

رأسم له  : 100.000 درهم

شملقر شالجتم عي : عم رة ))، زنقة 

جبل شلعي �سي، شلط بق شلرشبع

شقة رقم 9، أكدش ، شلرب ط

شلجمع  محضر  ملدشولة  تبع  

بت ريخ  شملنعقد  شإلستثن ئي  شلع م 

 ALHAMBRA 12/01/2022، لشركة

TOURS ش.م.م تقرر م  يلي :

بيع شلحصص :

من شلسيد وس م غ ز4 سروجي إلى 

شلسيد عمر حرشكي : 00) حصة.

من شلسيد مقبل ي سر سليم ن إلى 

شلسيد عمر حرشكي : 00) حصة.

بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

رقم  تحت   ،2021/04/14 يوم 

8و8و)1.
بمث بة مقتطف وبي ن

567 P

SHEMCO

شركة ذشت مسؤولية محدودة

رأسم له  : 100.000 درهم

شملقر شالجتم عي : 6 زنقة ض ية 

عوش، شلط بق شلرشبع، شقة رقم 16، 

أكدش ، شلرب ط

بت ريخ   بمقت�سى عقد عرفي حرر 

شلق نون  وضع  تم   (0(( م رس   16

شألس �سي لشركة محدودة شملسؤولية 

خ صيته  ك لت لي : 

شلشرك ء :

شلبحرشو4 سيد4 محمد شملهد4 ؛

مزشت ه جر.

شلهدف : للشركة شألهدشف شلت لية :

شلبن ء وشألشغ   شملختلفة.

شملدة : 99 سنة.

رأسم   شلشركة : محدد فيه  قدره 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

للوشحدة  درهم   100 حصة من فئة 

شلشكل  على  شملس همين  بين  موزعة 

شلت لي :

شملهد4  محمد  سيد4  شلبحرشو4 

500 حصة بمبلغ 50.000 درهم ؛

بمبلغ  حصة   500 ه جر  مزشت 

50.000 درهم ؛

بمبلغ  حصة   1000 شملجموع 

100.000 درهم.

من  شلشركة  تسيير   : شلتسيير 

طرف شلسيد شلبحرشو4 سيد4 محمد 

شملهد4 وشلسيدة مزشت ه جر.

شلق نوني  شإليدشع  تم   : شإليدشع 

شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط  بكت بة 

تحت   ،(0(( أبريل   (1 ب لرب ط يوم 

رقم و01))1.

شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  رقم 

.1596(9
بمث بة مقتطف وبي ن

568 P

DOT STUDIO
 شركة ذشت مسؤولية محدودة 

ذشت شريك وشحد
رأسم له  : 50.000 درهم

شملقر شالجتم عي : ش رع توبق  ، 

إق مة هشمية 8 مكرر، رقم )، 

أكدش ، شلرب ط

بت ريخ   بمقت�سى عقد عرفي حرر 
شلق نون  وضع  تم   (0(( ين ير   ((

شألس �سي لشركة محدودة شملسؤولية 

خ صيته  ك لت لي : 

شلهدف : للشركة شألهدشف شلت لية :

شلهندسة شملعم رية.

شملدة : 99 سنة.
رأسم   شلشركة : محدد فيه  قدره 

50.000 درهم مقسم إلى 500 حصة 

كله   للوشحدة  درهم   100 فئة  من 

ممنوحة لآلنسة يسرش بويريك.

شلتسيير : تسيير شلشركة من طرف 

شآلنسة يسرش بويريك شريكة وحيدة.

شلق نوني  شإليدشع  تم   : شإليدشع 

شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط  بكت بة 

تحت   ،(0(( أبريل   19 ب لرب ط يوم 
رقم و)9و)1.

شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  رقم 

.159575
بمث بة مقتطف وبي ن

569 P

TASSHILAT ZABIR
 شركة ذشت مسؤولية محدودة 

ذشت شريك وشحد
رأسم له  : 100.000 درهم

شملقر شالجتم عي : بلوك TI، رقم و)، 

 شلط بق شلسفلي، رج ء في هللا، 

حي يعقوب شملنصور، شلرب ط

بت ريخ   بمقت�سى عقد عرفي حرر 
شلق نون  وضع  تم   (0(( م رس   (5

شألس �سي لشركة محدودة شملسؤولية 

خ صيته  ك لت لي : 

 TASSHILAT ZABIR  : شلتسمية 

ش.م.م ذشت شريك وشحد.

شلهدف : للشركة شألهدشف شلت لية :

مق و  خدم ت ؛

خدم ت شلدفع شملتعددة.

شملدة : 99 سنة.
رأسم   شلشركة : محدد فيه  قدره 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

للوشحدة  درهم   100 حصة من فئة 

كله  ممنوحة للسيدة زبير خديجة.

شلتسيير : تسيير شلشركة من طرف 

شلسيدة زبير خديجة مسيرة وحيدة.

شلق نوني  شإليدشع  تم   : شإليدشع 

شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط  بكت بة 

تحت   ،(0(( أبريل   15 ب لرب ط يوم 
رقم 878و)1.

شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  رقم 

و15951.
بمث بة مقتطف وبي ن

570 P

LINA ADAM IMMOBILIER
تأسيس شركة

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   ،(0(( فبرشير   (( بت ريخ  تم رة 

شملسؤولية  ذشت  شركة  تأسيس  تم 

شملحدودة بشريك وحيد :

 LINA ADAM  : شلتسمية 

.IMMOBILIER SARL AU

شلهدف شالجتم عي : منعش عق ر4.

شملدة : 99 سنة.

ف تح  من  تبتدئ  شمل لية  شلسنة 

ين ير إلى 1و ديسمبر.
رأسم   شلشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

شلسيد  شلوشحدة  درهم للحصة   100

ط رق شلرحم ني 1000 حصة.

GH)و   ،( ششرف  تجزئة   : شملقر 

شلدشر  شلولفة،   ،1( شقة   ( عم رة 

شلبيض ء.

شملسير : شلسيد ط رق شلرحم ني.
 : شلتج ر4  ب لسجل  شلتقييد  رقم 

.5(0655

ب لسجل  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلدشر  شلتج رية  للمحكمة  شلتج ر4 

 شلبيض ء بت ريخ 19 أبريل ))0) تحت 
رقم 065)1.

571 P
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BNB INVEST
شركة ذشت مسؤولية محدودة

رأسم له  : 100.000 درهم
شملقر شالجتم عي : ) زنقة وشد زيز، 

شلط بق شلث لث، شقة رقم 7، أكدش  
 شلرب ط 

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مسجل بت ريخ 
شلق نون  تم إنش ء   ،(0(( أبريل   1(
 BNB INVEST لشركة  شلس �سي 
شركة ذشت مسؤولية محدودة وشلتي 

تتصف كم  يلي : 
.BNB INVEST :  شسمه

ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 
مسؤولية محدودة.

شلط بق  زنقة وشد زيز،   (  : مقره  
شلث لث، شقة رقم 7، أكدش ، شلرب ط.

هدفه  : 
إدشرة شملح فظ وشملش ركة في رأس 
بشكل مب شر أو غير مب شر في  شمل  ، 
جميع شلعملي ت أو شألعم   شلتج رية 
خال   من  غرض  وأل4  شكل  بأ4 
إنش ء شلشرك ت أو شملش ركة في تكوينه  
أو في زي دة رأسم   شلشرك ت شلق ئمة 
شألورشق  شرشء  أو عن طريق شلرع ية، 
شمل لية أو شلحقوق شالجتم عية أو غير 
ذلك وعلى وجه شلخصوص في جميع 

شملش ريع ؛
شلعملي ت  جميع  ع م،  وبشكل 
شمل لية وشلتج رية وشلصن عية وشملنقولة 
وشلتي يمكن ربطه  بشكل  وشلعق رية، 
مب شر أو غير مب شر ب لك ئن شملذكور 
شملم ثلة شألشي ء  بجميع  أو   أعاله 
أو ذشت شلصلة مثل تعزيز تطويره    

 أو تمديده .
سنة تبتدئ من يوم   99  : أمده  
تسجيل شلشركة في شلسجل شلتج ر4.

شلشرك ء  تعيين  يتم   : شلتسيير 
شلشركة ملدة  في  كمسيرين مش ركين 

غير محدودة :
بنيعيش،  ف ضل  محمد  شلسيد 
 مغربي شلجنسية، موشليد 7 يوليو )196 
ش رع   1 في  مقيم  ت زة،  ب ملغرب، 
شلسوي�سي  ب ينة،  محمد  شلرشيس 
شلتعريف  بط قة  ويحمل  شلرب ط 

شلوطنية رقم A(1(017 ؛

شلجنسية،  مغربي  بلعزيز،  كريم 
ب لرب ط،   1971 م رس   10 في  ولد 
 Résidence les jardins في  مقيم 
دشر بوعزة،  9و1،  رقم   ،de l’Océan
شلنوشصر، شلدشر شلبيض ء، ح مل بط قة 

.A596558 شلتعريف شلوطنية رقم
ق نوني   شلشركة  تلتزم   : شإلمض ء 
لجميع شألعم   شملتعلقة به ، ب لتوقيع 
في  شملش ركين  للمسيرين  شملشترك 

شلشركة وهي :
مغربي  بلعزيز،  كريم  شلسيد 
 1971 م رس   10 في  ولد  شلجنسية، 
 Résidence les في  مقيم  ب لرب ط، 
jardins de l’Océan، رقم 9و1، دشر 
شلبيض ء،  شلدشر  شلنوشصر،  بوعزة، 
ح مل بط قة شلتعريف شلوطنية رقم 

A596558 ؛
بني ش،  ف ضل  محمد  وشلسيد 
 مغربي شلجنسية، موشليد 7 يوليو )196 
ش رع   1 في  مقيم  ت زة،  ب ملغرب، 
شلسوي�سي  ب ينة،  محمد  شلرشيس 
شلتعريف  بط قة  ويحمل  شلرب ط 

.A(1(017 شلوطنية رقم
رأسم له  : 100.000 درهم موزعة 
بقيمة  شجتم عية  حصة   1000 إلى 

100 درهم للوشحدة، كم  يلي :
شلنور  عبد  للسيد  حصة   1000

بنيعيش.
شإليدشع  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلق نوني 
ب لرب ط بت ريخ 1) أبريل ))0)  تحت 

سجل تج ر4 رقم 159655.
للتلخيص وشلنشر

شملسيرين

572 P

AKA CARRIERE
SARL AU

 شركة ذشت مسؤولية محدودة 
ذشت شريك وحيد

رأسم له  : 100.000 درهم
شملقر شالجتم عي : ) زنقة وشد زيز، 

شلط بق شلث لث، شقة رقم 7، أكدش ، 
شلرب ط

تأسيس شركة

إنش ء  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 AKA لشركة  شألس �سي  شلق نون 

ذشت  شركة   CARRIERE SARL AU

مسؤولية محدودة ذشت شريك وشحد 

شلتي تتصف كم  يلي :

.AKA CARRIERE :  شسمه

ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
مقره  شالجتم عي : ) زنقة وشد زيز، 

شلط بق شلث لث، شقة رقم 7، أكدش ، 

شلرب ط.

هدفه  : 

شستغال  شملح فر ؛

أشغ   شلبن ء ؛

تسويق ح�سى شملح جر وشملنتج ت 

شملشتقة.

سنة تبتدئ من يوم   99  : أمده  

تسجيل شلشركة في شلسجل شلتج ر4.

شلسيد  شلشركة  تسير   : شلتسيير 

ح مل للبط قة  عبد شلنور بنيعيش، 

وشلذ4   A((1905 رقم  شلوطنية 
يقطن ب 1 زنقة شلرشيس محمد ب ينة، 

شلسوي�سي، شلرب ط.

كل  في  شلشركة  تلتزم   :  شإلمض ء 

م  يخص مع مالته  ب إلمض ء للمسير 

شلسيد عبد شلنور بنيعيش.
رأسم له  : 100.000 درهم موزعة 

بقيمة  شجتم عية  حصة   1000 إلى 

100 درهم للوشحدة كم  يلي :
شلنور  عبد  للسيد  حصة   1000

بنيعيش.

شلسنة شملح سبية : تبتدئ في ف تح 

كل  من  ديسمبر  1و  في  وتنتهي  ين ير 

شلسنة  ب ستثن ء  مح سبية،  سنة 

شألولى شلتي تبتدئ من ت ريخ تأسيس 

من  ديسمبر  1و  في  وتنتهي  شلشركة 

شلسنة شلص رمة.

شإليدشع  تم   : شلق نوني  شإليدشع 

شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلق نوني 

ب لرب ط بت ريخ 1) أبريل ))0) تحت 

سجل تج ر4 رقم 159657.
للتلخيص وشلنشر

شملسير

573 P

 EMPEZAR

CONSTRUCCIONES

شركة محدودة شملسؤولية

رأسم له  : 100.000 درهم

شملقر شالجتم عي : فيال رقم ) زنقة 

عن بية، سكتور 11، حي شلري ض، 

شلرب ط 

بمقت�سى  شلجمع شلع م شالستثن ئي 

قرر   (0(( م رس  ف تح  بت ريخ 

 EMPEZAR شركة  شرك ء 

ذشت  شركة   CONSTRUCCIONES

شملسؤولية شملحدودة م  يلي :

 1000 تفويت  على  شملص دقة 

حصة في ملكية شلسيد عبد شلسالم 

شلصعف�سي  صفوشن  وشلسيد  ص لح 

 BADR ASAFA شركة  لف ئدة 

وجميع   PROMOTION SARL

وتغيير  ب لشركة  شلج رية  حس ب تهم  

شلضم ن شلشخ�سي ببنك شلصف ء.

تعديل شلفصو  6 و7 من شلق نون 

شألس �سي للشركة.

تغيير شلشكل شلق نوني للشركة من 

شركة محدودة شملسؤولية إلى شركة 

شلشريك  ذشت  شملسؤولية  محدودة 

شلوشحد.

فيال  من  شلشركة  عنوشن  تغيير 

 ،11 سكتور  عن بية،  زنقة   ،( رقم 

حي شلري ض، شلرب ط إلى شمللك شملسمى 

عم لة شلصخيرشت،  لحسن هرهورة، 

تم رة.

شلبرني�سي  محمد  شلسيد  تعيين 

كمسير للشركة ملدة غير محددة.

شملص دقة على شلصيغة شلجديدة 

للق نون شألس �سي.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية ب لرب ط بت ريخ )1 أبريل ))0) 

تحت رقم 6009و1.

574 P
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ديوشن شألست ذ محمد رشيد شلتدالو4

موثق ب لدشر شلبيض ء
67/69 ش رع موال4 شدريس شألو ، شلط بق شألو 

05(( 8( 18 99 /05(( 8( (5 88

شلف كس : )) 15 )8 ))05

FT BAT
 شركة محدودة شملسؤولية

تأسيس شركة
تلق ه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
شألست ذ محمد رشيد شلتدالو4 شملؤرخ 
في 9) م رس ))0) تم وضع شلق نون 
شألس �سي للشركة محدودة شملسؤولية 

ب ملزشي  شآلتية :
شلتسمية : FT BAT شركة محدودة 

شملسؤولية.
شلهدف شالجتم عي : هدف شلشركة 

دشخل شملغرب :
وشستيرشد  تصدير  شرشء،  بيع، 

شلخشب بجميع شألنوشع وشألشك   ؛
صن عة شلخشب.

شلبيض ء  شلدشر   : شالجتم عي  شملقر 
إق مة  شملج طي،  شحمد  زنقة  و1 

شأللب، شلط بق 1، رقم 8.
شلرأسم   شالجتم عي : يحدد رأسم   
درهم   100.000 مبلغ  في  شلشركة 
حصة شجتم عية   1000 مقسمة إلى 
درهم حررت   100 كل حصة  قيمة 
على  شلشرك ء  على  جميعه   ووزعت 

شلشكل شلت لي :
 51.000 ط و4  عثم ن  شلسيد 

درهم ؛
شلسيد محمد فاللي 9.000) درهم ؛

شملجموع 100.000 درهم.
حصص  قسمت   : شلحصص 
حصة شجتم عية   1000 إلى  شلشركة 

موزعة على شلشكل شآلتي :
شلسيد عثم ن ط و4 510 حصة ؛
شلسيد محمد فاللي 90) حصة ؛

شملجموع 1000 حصة.
: يقسم شلربح شلص في بعد  شألرب ح 
وشألس سية  شلق نونية  شالقتط ع ت 
على شلشرك ء كل حسب مس همة كل 

وشحد منهم .
شلسنة شالجتم عية : من ف تح ين ير 

إلى 1و ديسمبر.

: تسير شلشركة من طرف  شلتسيير 
عثم ن  وشلسيد  فاللي  محمد  شلسيد 

ط و4.
شلعقود  جميع  في  شلشركة  تلتزم 

بتوقيع شملشترك ملسيريه .
تم شإليدشع شلق نوني شملركز شلجهو4 
تم  حيث  شلبيض ء  للدشر  لالستثم ر 
شلتسجيل ب لسجل شلتج ر4 ب ملحكمة 
شلتج رية  للدشر شلبيض ء يوم )1 أبريل 

))0) تحت رقم 9907و5.
شألست ذ محمد رشيد شلتدالو4

575 P

ديوشن شألست ذ محمد رشيد شلتدالو4

موثق ب لدشر شلبيض ء
67/69 ش رع موال4 شدريس شألو ، شلط بق شألو 

05(( 8( 18 99 /05(( 8( (5 88

شلف كس : )) 15 )8 ))05

LIDER
SARL 

شركة محدودة شملسؤولية
رأسم له  شالجتم عي : 500.000.)1 

درهم
8) زنقة غضفة، شلط بق شألر�سي، 
مكتب 1، شملع ريف، شلدشر شلبيض ء

شلسجل شلتج ر4 : 67861و
شلتعريف شلضريبي : 9107)07)

تفويت حصص شجتم عية
تلق ه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
شألست ذ محمد رشيد شلتدالو4 موثق 
 ب لدشر شلبيض ء بت ريخ 1و م رس ))0) 
شلط و4  شلق در  عبد  شلسيد  فوت 
من   %33 شلط و4  شدريس  وشلسيد 
حصصهم شالجتم عية شلتي يمتلكونه  
في شركة LIDER SARL وذلك لف ئدة 

كل من :
شلسيد سليم شلط و4 بنسبة 12% ؛
شلسيد أمين شلط و4 بنسبة 11% ؛

بنسبة  شلط و4  صوفي   وشآلنسة 
.%10

ب لسجل  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلتج ر4 ب لدشر شلبيض ء بت ريخ 7 أبريل 

))0) تحت رقم 0856)8.
للخالصة وشلبي ن

شألست ذ محمد رشيد شلتدالو4

576 P

ديوشن شألست ذ محمد رشيد شلتدالو4
موثق ب لدشر شلبيض ء

67/69 ش رع موال4 شدريس شألو ، شلط بق شألو 
05(( 8( 18 99 /05(( 8( (5 88

شلف كس : )) 15 )8 ))05

LA PRAIRIE IMMOBILIERE
SARL 

شركة محدودة شملسؤولية
رأسم له  شالجتم عي : 00.000و درهم
مقره  شالجتم عي : 75 زشوية زنقة 
ج ن جوريس وش رع أنف ، شلط بق 
شلث من، شلرقم )10، شلدشر شلبيض ء

شلسجل شلتج ر4 : و8)9)و
تفويت حق شالنتف ع لجميع 

شلحصص شالجتم عية
تلق ه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
شألست ذ محمد رشيد شلتدالو4 موثق 
 ب لدشر شلبيض ء بت ريخ 8 م رس ))0) 
شلبق ء  شبو  سميرة  شلسيدة  فوتت 
شلحصص  لجميع  شالنتف ع  حق 
شركة  في  تمتلكه   شلتي  شالجتم عية 
 LA PRAIRIE IMMOBILIERE SARL
لف ئدة  شملسؤولية  محدودة  شركة 

شلسيد عبد شملولى رتيب.
ب لسجل  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلتج ر4 ب لدشر شلبيض ء بت ريخ )1 أبريل 

))0) تحت رقم 0990)8.
للخالصة وشلبي ن

شألست ذ محمد رشيد شلتدالو4

577 P

شألست ذ محمد رشيد شلتدالو4
موثق ب لدشر شلبيض ء

69/67 ش رع موال4 شدريس شألو 
شلط بق شألو  شلشقة رقم و

 05.((.8(.18.99 / 05.((.8(.(5.(5.88
شلف كس )).15.)8.)).05

  GRP CONSTRUCTION
SARL AU

شركة محدودة شملسؤولية
 ذشت شريك وحيد 

رأسم   شجتم عي 100.000 درهم
مقره  شالجتم عي زنقة ركركة شق مة 

ال كوغنيش شقة رقم 1 شلط بق 
شالر�سي شلعم رة رقم ) شلدشر شلبيض ء

شلسجل شلتج ر4 1و))9و
تفويت حق شالنتف ع لجميع 

شلحصص شالجتم عية 

تلق ه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
شألست ذ محمد رشيد شلتدالو4 موثق 
ب لدشر شلبيض ء بت ريخ 8 م رس ))0) 
شلبق ء   شبو  سميرة  شلسيدة  فوتت 
شلحصص  لجميع  شالنتف ع  حق 
شركة  في  تمتلكه   شلتي  شالجتم عية 
 GRP CONSTRUCTION  SARL
شركة محدودة شملسؤولية دشت   AU
عبد  شلسيد  لف ئدة  وحيد  شريك 

شملولى رتيب  
ب لسجل  شلق نوني  شإليدشع  تم 
بت ريخ شلبيض ء  ب لدشر   شلتج ر4 
)1 شبريل ))0) تحت  رقم )099)8

للخالصة وشلبيـ ن     
شألست ذ محمد رشيد شلتدالو4

578 P

LEVEL X
ش.م.م. 

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إنش ء  تم   02/03/2022
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة له  شملميزشت شلت لية :
شلشرك ء  : زكري ء شملرشبط

هدى بودبزة
 شلتسمية:  LEVEL X  ش.م.م.

غرض شلشركة : تأجير ق ئم
تنظيم شألحدشث و شإلحتف الت

 شلتف وض شلتج ر4
شقة  0و  عم رة   : شلرئي�سي  شملقر 
زنقة موال4 أحمد لوكيلي حس ن   8

شلرب ط.
مدة شلشركة : 99 سنة شبتدءش من 

يوم تأسيسه .
في   حدد   : شلشركة  رأسم   
 500 إلى   

َ
مقسم  درهم   50000.00

حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
50) حصة بقيمة  شملرشبط  زكري ء 

5000) درهم.
بقيمة  حصة   (50 بودبزة  هدى 

5000) درهم.
إدشري   مسيرة  شلشركة   : شلتسيير 
و ملدة غير محددة من طرف زكري ء 

شملرشبط و هدى بودبزة.
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شلسنة شالجتم عية : من ف تح  ين ير 
إلى 1و ديسمبر من كل سنة.

تسجيل  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
شلشركة ب لسجل شلتج ر4 للمحكمة 
شلتج رية ب لرب ط يوم 21/04/2022 

رقم شلسجل شلتج ر4 159669.
579 P

LIT MOROCCO
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رأسم له  : 10.000
11، زنقة شلخطوشت شقة 6 أكدش  

شلرب ط
شلسجل شلتج ر4 : 1)1595

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   (0(( م رس  و  بت ريخ 

شركة ذشت شلخص ئص شلت لية :
ذشت  شركة   : شلق نونية  شلصفة 

شملسؤولية شملحدودة.
.LIT MOROCCO : شسم شلشركة

شلنش ط شلتج ر4 : شلبنية شلتحتية 
شملعدشت  للزبن ء  توفير   : كخدمة 
شملعلوم تية وجميع شلخدم ت شملتعلقة 
وشلربط  وشلحس ب  )شلتخزين  به  

شلشبكي وشلصي نة).
شملقر شلتج ر4 : 11 زنقة شلخطوشت 

شقة 6 أكدش  شلرب ط.
شلتسيير : تم تعيين شلسيد روبرت 

م لكوم كوفلر مسير للشركة.
شإليدشع  تم   : شلق نوني  شإليدشع 
شلق نوني ب ملحكمة شلتج رية ب لرب ط 
تحت رقم شلسجل شلتج ر4 1)1595.

لإليدشع وشلنشر

شلتسيير

580 P

ORCHIS CONSULTANCY
SARL AU

شركة محدودة شملسؤولية بشريك 
وحيد

رأسم له  100.000 درهم
15، ش رع شألبط   شلشقة ) أكدش  

شلرب ط
بت ريخ عرفي  عقد   بموجب 
شلع م  شلجمع  قرر   (0(1 ديسمبر   8
 ORCHIS لشركة  شالستثن ئي 

CONSULTANCY SARL AU م يلي :

شلتصفية شملسبقة للشركة.

بتينة  بودح يم  شلسيدة  تعيين 

مصفية لحس ب ت شلشركة.

تحديد مقر شلتصفية ب 15 ش رع 

شألبط   شلشقة ) أكدش  شلرب ط.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  وتم 

 1((( شلتج رية في شلرب ط تحت رقم 

بت ريخ 1) فبرشير ))0).

581 P

BCE PLUS
SARL

شركة محدودة شملسؤولية بشريك 

وحيد
رأسم له  100.000 درهم

تجزئة خ لد رقم 16 سيد4 يحيى 
زعير تم رة

بت ريخ عرفي  عقد   بموجب 

شلع م  شلجمع  قرر   (019 يوليو  و)   

 BCE PLUS SARL شالستثن ئي لشركة

م يلي :

شلتصفية شملسبقة للشركة.

تعيين شلسيد مخت ر ورشق مصفي  

لحس ب ت شلشركة.

بتجزئة  شلتصفية  مقر  تحديد 

خ لد رقم 16 سيد4 يحيى زعير تم رة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  وتم 

و760  شلتج رية في شلرب ط تحت رقم 

بت ريخ ) ديسمبر 019).

582 P

RG FACTORY
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

أوال بمقت�سى عقد عرفي ب لرب ط 

بت ريخ 7 فبرشير ))0) تم وضع شلنظ م 

شملسؤولية  ذشت  للشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب لخص ئص شلت لية :

.RG FACTORY : شلتسمية

ذشت  شركة   : شلق نونية  شلصيغة 

شملسؤولية شملحدودة.
رقم  شلرب ط،    : شالجتم عي  شملقر 

0و، شقة رقم 8 ش رع أحمد شلوكيلي 

حس ن.

منتج ت  تصنيع   : شلشركة  غ ية 

شملخ بز.

رأسم   شلشركة : 100.000 درهم 

مقسمة على شلشرك ء ك آلتي :

 1000  : لغورفي  ح تم  شلسيد 

أنصبة.

شملجموع : 1000 أنصبة.

شلتسيير : تسيير شلشركة من طرف 

مسير  بصفته  لغورفي  ح تم  شلسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.
ث ني  : تم شلتقييد ب لسجل شلتج ر4 

ب ملحكمة شلتج رية ب لرب ط تحت رقم 

99981 بت ريخ 9 فبرشير ))0).
بمث بة بي ن ومقتطف

583 P

ORIGINALESSENCES
SARL

سجل تج ر4 رقم و175و1 تم رة

حل مسبق للشركة

شالستثن ئي  شلع م  شلجمع  قرر 

شملنعقد بت ريخ 17/03/2022 تصفية 

شلشركة وم  يلي:

شلحل شملسبق للشركة.

شللطيف  عبد  شلسيد  تعيين 

شلصروخ » مصفي« للشركة.

كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 

بتم رة  شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلضبط 

بت ريخ 19/04/2022 تحت رقم و)8.

584 P

GTETRAV
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب ملحمدية   (0(( م رس   (( بت ريخ 

شملسؤولية  ذشت  شركة  تأسيس  تم 

شملحدودة بشريك وشحد.

.GTETRAV : شلتسمية

 / شلتج رة في موشد شلبن ء   : شلهدف 

شلتج رة في معدشت شلح سوب.

تجزئة   (  : شلتج ر4  شلعنوشن 

حورية 1 شلط بق شلث ني شقة و ش رع 

فلسطين شملحمدية.

شلرأسم   : حدد رأسم   شلشركة 

في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

للسيد حسن فوز4.

تم تعيين شلسيد حسن   : شلتسيير 

غير  ملدة  شلشركة  مسير  فوز4 

محدودة.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر من كل سنة م عدش شلسنة 

شألولى تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل.

شلتج ر4  شلسجل  في  شلتقييد  تم   

بت ريخ  71و0و  رقم  تحت  ب ملحكمة 

19 أبريل ))0).

585 P

ZIDCON
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب لرب ط   (0(( م رس   (( بت ريخ 

شملسؤولية  ذشت  شركة  تأسيس  تم 

شملحدودة بشريك وشحد.

.ZIDCON : شلتسمية

شإلدشرية  شالستش رشت   : شلهدف 

وشلخدم ت.

زنقة   ،(0  : شلتج ر4  شلعنوشن 

 ( رقم  شقة  علي  سيد4  شكلم ن 

أكدش  شلرب ط.

شلرأسم   : حدد رأسم   شلشركة 

في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

للسيد كريم زيدشن.

تم تعيين شلسيد كريم   : شلتسيير 

غير  ملدة  شلشركة  مسير  زيدشن 

محدودة.

من ف تح ين ير إلى   : شلسنة شمل لية 

1و ديسمبر من كل سنة م عدش شلسنة 

شألولى تبتدئ من ت ريخ شلتسجيل.

شلتج ر4  شلسجل  في  شلتقييد  تم   

بت ريخ  5و1596  رقم  تحت  ب لرب ط 

0) أبريل ))0).

586 P
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WOC TRANSPORT
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
شملقر شالجتم عي : 6)، ش رع عمر 

شبن شلخط ب شلشقة رقم 8 أكدش ، 
شلرشبط

سجل تج ر4 شلرب ط رقم و))110
تعديل

شلوحيد  شملس هم  قرشر  على  بن ء 
بت ريخ 9) م رس ))0)، تقرر م يلي :

تحويل شملقر شالجتم عي إلى شلعنوشن 
شلث ني،  ش رع شلحسن   ،(00  : شلت لي 
شقة 5، شلط بق شلث ني، ديور شلج مع، 

شلرب ط.
كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 
ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 
رقم  تحت   (0(( أبريل   (1 بت ريخ 

9و0))1.
587 P

موروكو هلت كير سوبليي
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رأسم له  : 100.000 درهم
شملقر شالجتم عي : 8و، ملتقى زنقة

أبو شعيب شلدوكلي وش رع ب ستور 
شلدور شلسفلي حي شلليمون، شلرب ط

رفع رأسم   شلشركة من 100.000 
درهم إلى 1.000.000 درهم

شملنعقد  شلع م  شلجمع  بمقت�سى 
 (0(1 سبتمبر   (9 بصفة غير ع دية 

ق م شملس همون للشركة بم  يلي :
رفع رأسم   شلشركة من 100.000 
درهم إلى 1.000.000 درهم أ4 بزي دة 
درهم وذلك ب لرفع   900.000 قدره  
من  شالجتم عية  شلحصص  عدد  من 
تم  وقد  حصة.   10000 إلى   1000

تحريره  بأكمله  نقدش.
من  و)1   7  ،6 شلفصل  تعديل 
مل   طبق   للشركة  شألس �سي  شلق نون 

سبق.
كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 
ب لرب ط  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 
رقم  تحت   ،(0(( أبريل   (0 يوم 

)99و)1.
من أجل شلنشر وشإلخالص

شإلدشرة

588 P

داخلة منين

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رأسم له  : 100.000 درهم

شملقر شالجتم عي : 8و، ملتقى زنقة

أبو شعيب شلدوكلي وش رع ب ستور 

شلدور شلسفلي حي شلليمون، شلرب ط

تأسيس شركة
بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   (0(( ين ير   18

ذشت  شملحدودة  شملسؤولية  ذشت 

شلخص ئص شلت لية :

شلتسمية : دشخلة منين.

8و، ملتقى زنقة   : شملقر شالجتم عي 

ب ستور  وش رع  شلدوكلي  شعيب  أبو 

شلدور شلسفلي حي شلليمون، شلرب ط.

نش ط شلشركة :

شستغال  شملق لع وشملح جر.

شستخرشج شملع دن.

أشغ   شلبن ء.

شلعملي ت  جميع  ع مة  وبصفة 

شلتج رية شملرتبطة بصفة مب شرة أو 

وشلتي  أعاله  ب ملوضوع  مب شرة  غير 

ستس هم في تنمية شلشركة.

لقد تم تحديد   : رأسم   شلشركة 

درهم   100.000 رأسم   شلشركة في 

حصة شجتم عية   1000 مقسمة إلى 

ذشت شلقيمة شلوشحدة 100 درهم.

تم تعيين شلسيد   : تسيير شلشركة 

محمد غن م كمسير للشركة.

من  تبتدئ   : شالجتم عية  شلسنة 

ف تح ين ير وتنتهي في 1و ديسمبر.

تم وضع وث ئق شلتأسيس ب ملحكمة 

شلتج رية ب لرب ط يوم 0) أبريل ))0) 

وعليه حصلت  969و)1  رقم  تحت 

رقم  شلتج ر4  شلسجل  على  شلشركة 

.159607
من أجل شلنشر وشإلخالص

مسير شلشركة

589 P

 SOCIETE SDH
RECOUVREMENENT
شركة شس د هش روكوفرمو

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
بشريك وحيد

رأسم له  100.000 درهم
شملقر شالجتم عي : مكن س، ش رع 

موال4 يوسف، عم رة و)، شقة رقم 
6 م.ج

شلسجل شلتج ر4 رقم 9))50
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
تغيير شلنظ م شألس �سي للشركة

شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 
بت ريخ  شلوحيد  للشريك  شلع د4  غير 
د  »شس  لشركة   (0(( فبرشير   15
 SOCIETE SDH روكوفرمو«  هش 
RECOUVREMENENT تقرر م  يلي :
للشركة  شالجتم عي  شملقر  تحويل 
ش رع موال4 يوسف،  مكن س،   : من 
 : إلى  م.ج   6 رقم  شقة  و)،  عم رة 
علي  أبو  ش رع   ،1( عم رة  مكن س، 

شبن رح  ، م.ج.
شألس �سي  شلنظ م  بنود  تغيير 
للشركة شلتي له  عالقة بهذه شلتغيرشت 
لظهير  96-5 رقم  لق نون   )طبق  

و1 فبرشير 1997).
بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلضبط 
 ،(0(( فبرشير  و)  بت ريخ  بمكن س 
تحت رقم )76 ورقم شلسجل شلتج ر4 

.50((9
للخالصة وشلنشر

590 P

شركة أتيكوترانس
شركة ذشت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسم له  510.000 درهم

مقره  شالجتم عي : مكن س، رقم )و، 
شلشطر )، تجزئة شلزيتون، شلط بق 

شألو ، شلبس تين
شلسجل شلتج ر4 رقم : 5)59)

فسخ مسبق للشركة
شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 
 (0(( م رس   1( بت ريخ  شلغير ع د4 

بمكن س تقرر م يلي :

)شركة  للشركة  مسبق  توقيف 

أتيكوترشنس).

شلشركة  بفسخ  شملكلف  تسمية 

شلح مل    شلع تي  محمد  شلسيد 
.C 1(050( ب.ت.و. رقم

وتحديد شملقر شالجتم عي في فسخ 

شلشطر  )و،  رقم  بمكن س  شلشركة 

شالو ،  شلط بق  شلزيتون،  تجزئة   ،(

شلبس تين.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 109.

591 P

شركة لو�سي ترانس

STE LOUSSI TRANS
شركة ذشت مسؤولي ت محدودة 

بشريك وحيد
رأسم له  500.000 درهم

شملقر شالجتم عي : مكن س، شقة 6 

إق مة أيوب تجزئة طه
رقم شلسجل شلتج ر4 1769)

تفويت شلحصص شالجتم عية
شستق لة مسير شلشركة

تعيين مسير جديد للشركة
تغيير شلنظ م شألس �سي للشركة

شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 

 (0(( أبريل  و1  بت ريخ  ع د4  شلغير 
تقرر  بمكن س  ترشنس  لو�سي  لشركة 

م يلي :

شلحصص  جميع  تفويت 

شالجتم عية شلتي بحوزة شلسيد محمد 
رقم  ب.ت.و.  شلح مل    شندلو�سي 

 5.000 ب  تقدر  وشلتي   D 68و50و

شلسيد  لص لح  شجتم عية  حصة 

ب.ت.و.  شلح مل    شلبخ ر4  يونس 
كل ذلك من خال    D و)5))و رقم 

قيمة 100 درهم للحصة شالجتم عية 

بيعت  درهم   500.000 بقيمة  أ4 

وسددت نقدش.

شندلو�سي  شلسيد محمد  شستق لة 
 D68و50و رقم  شلح مل   ب.ت.و. 

من منصبه كمسير للشركة.
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شلبخ ر4  يونس  شلسيد  تعيين 
 D و)5))و رقم  شلح مل   ب.ت.و. 

غير  وملدة  للشركة  وحيد  مسير 

محدودة.

شألس �سي  شلنظ م  بنود  تغيير 

للشركة شلتي له  عالقة بهذه شلتغييرشت 

و1  لظهير   96-5 لق نون رقم  )طبق  

فبرشير 1997).

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (1 بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1568 ورقم شلسجل 

شلتج ر4 1769).
للخالصة وشلنشر

592 P

شركة أزرو اكسشنج

STE AZROU EXCHANGE
شركة ذشت مسؤولي ت محدودة

رأسم له  000.000.) درهم

شملقر شالجتم عي : أزرو، مرشب 

ب لط بق شلسفلي رقم 589 أحدشف 

شالرز 5
رقم شلسجل شلتج ر4 1107

تفويت شلحصص شالجتم عية
تغيير شلبند 6 و 7 من شلنظ م 

شألس �سي للشركة
تحويل شلشكل شلق نوني للشركة

شستق لة مسير شلشركة
تعيين مسير جديد للشركة

تغيير شلنظ م شألس �سي للشركة
شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 

 (0(( فبرشير   (8 شلغير ع د4 بت ريخ 
تقرر  بأزرو  شكسشنج  أزرو  لشركة 

م يلي :

شلحصص  جميع  تفويت 

شالجتم عية شلتي بحوزة شلسيد إنتص ر 
 R رقم  ب.ت.و.  شلح ملة    جح ح 

 10.000 ب  تقدر  وشلتي  ))0و19 

شلسيد  لص لح  شجتم عية  حصة 

ب.ت.و.  شلح مل    ششخلف  مولود 
خال   من  ذلك  كل   R 9(79( رقم 

قيمة 100 درهم للحصة شالجتم عية 

بيعت  درهم   1.000.000 بقيمة  أ4 

وسددت نقدش.

شلنظ م  من   7 و   6 شلبند  تغيير 

شألس �سي للشركة.

شلحصص  جميع  تفويت  نتيجة 

شلسيدة  بحوزة  شلتي  شالجتم عية 

شنتص ر جح ح لص لح شلسيد مولود 

ششخلف تم تحويل شلشكل شلق نوني 

شملسؤولية  ذشت  شركة  من  للشركة 

إلى شركة ذشت شملسؤولية  شملحدودة 

شملحدودة بشريك وحيد.

جح ح  وليد  شلسيد  شستق لة 
 RC 175(و رقم  شلح مل   ب.ت.و. 

من منصبه كمسير للشركة.

شلعب �سي  محسن  شلسيد  تعيين 
 D 7(71و( رقم  شلح مل   ب.ت.و. 

غير  وملدة  للشركة  وحيد  مسير 

محدودة.

شألس �سي  شلنظ م  بنود  تغيير 

للشركة شلتي له  عالقة بهذه شلتغييرشت 

و1  لظهير   96-5 لق نون رقم  )طبق  

فبرشير 1997).

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس   16 بت ريخ  بأزرو  شالبتدشئية 

)10 ورقم شلسجل  ))0) تحت رقم 

شلتج ر4 1107.
للخالصة وشلنشر

593 P

STE OMEGACLUB
شركة أوميك  كلوب

شركة ذشت مسؤولية محدودة 

بشريك وشحد
رأسم له  : 100.000 درهم

شملقر شالجتم عي : شلحسيمة، دوشر 

أزغ ر، ج.ق شيت يوسف أوعلي
رقم شلسجل شلتج ر4 : 01))

تفويت شلحصص شالجتم عية
شستق لة مسير شلشركة

تعيين مسير جديد للشركة
تغيير شلنظ م شألس �سي للشركة

شلع م  شلجمع  محضر  بمقت�سى 

 (0(( 1و م رس  شلغير شلع د4 بت ريخ 

ذشت  شركة  كلوب«  »أوميك   لشركة 

وشحد  بشريك  محدودة  مسؤولي ت 

ب لحسيمة تقرر م  يلي : 

تفويت جميع شلحصص شالجتم عية 
شلتي بحوزة شلسيد منير بنعي د، شلح مل 
 .ب.ت.و رقم R1(5010 وشلتي تقدر ب 
1000 حصة شجتم عية لص لح شلسيد 
نجيب برحوتي، شلح مل  .ب.ت.و رقم 
كل ذلك من خال  قيمة   R(9(05(
أ4  شالجتم عية  للحصة  درهم   100
بقيمة 100.000 درهم بيعت وسددت 

نقدش.
بنعي د،  منير  شلسيد  شستق لة 
شلح مل  .ب.ت.و رقم R1(5010 من 

منصبه كمسير للشركة.
برحوتي،  نجيب  شلسيد  تعيين 
 R(9(05( رقم  شلح مل  .ب.ت.و 
مسير وحيد للشركة وملدة غير محدودة.

شألس �سي  شلنظ م  بنود  تغيير 
للشركة شلتي له  عالقة بهذه شلتغيرشت 
لظهير   5.96 رقم  لق نون   )طبق  

و1 فبرشير 1997).
) - تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 
شالبتدشئية ب لحسيمة بت ريخ )1 أبريل 
106 ورقم شلسجل  ))0) تحت رقم 

شلتج ر4 01)).
للخالصة وشلنشر

594 P

STE PERLE DE SFIHA
شركة بر  دوصفيحة

تأسيس شركة
1 - بمقت�سى عقد عرفي ب لحسيمة 
تأسيس  تم   ،(0(( م رس   1( يوم 
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 

مميزشته  ك لت لي : 
شركة بر  دوصفيحة   : شلتسمية 

.STE PERLE DE SFIHA
شلخدم ت  محطة   : شلهدف 

للسي رشت شملتنقلة.
شلحسيمة،   : شالجتم عي  شملقر 

بوفسوس، حي شبلوقن، أجدير.
حدد   : شالجتم عي  شلرأسم   
في  للشركة  شالجتم عي  شلرأسم   
إلى  مقسمة  درهم   1.000.000
فئة  من  شجتم عية  حصة   10.000
درهم حرة نقدش في ربع رأسم     100

شلشركة ليكون 50.000) درهم.

شلح مل  برحوتي،  محمد  شلسيد 

 5000 ب   R6680و رقم   .ب.ت.و 

حصة شجتم عية ؛

شلح مل  سم ر4،  حكيم  شلسيد 

 5000 ب   R1(((90  .ب.ت.و رقم 

حصة شجتم عية.

شلسيد  شلشركة  يدير   : شإلدشرة 
محمد برحوتي وشلسيد حكيم سم ر4 

ملدة غير محدودة.

شلتوقيع  رهن  شلشركة   : شلتوقيع 

محمد  للسيدشن  شملنفرد  أو  شملزدوج 

رقم  شلح مل  .ب.ت.و  برحوتي، 

شلح مل  سم ر4،  وحكيم   R6680و

.R1(((90 ب.ت.و رقم. 

من ت ريخ  سنة شبتدشء   99  : شملدة 

تسجيله .

شألرب ح  من   %5 تقتطع   : شألرب ح 

شلق نوني  شالحتي ط  صندوق  لف ئدة 

ويوزع شلف ئض على شلشرك ء حسب عدد 

شلحصص شململوكة لكل وشحد منهم.

) - تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 

أبريل   (1 في  ب لحسيمة  شالبتدشئية 

9وو ورقم شلسجل  ))0) تحت رقم 

شلتج ر4 715و.
للخالصة وشلنشر

595 P

STE MS AGENCY
شركة شم شس أجون�سي

تأسيس شركة
1 - بمقت�سى عقد عرفي بمكن س 

تأسيس  تم   ،(0(( ين ير   17 يوم 

شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 

مميزشته  ك لت لي : 

: شركة شم س أجون�سي  شلتسمية 

.STE MS AGENCY

شلهدف : 

مق و  شإلعالن ت ؛

مستغل مختبر أو ورشة لتطوير، 

شألفالم  وصوت  تحرير  طب عة، 

شلسينم ئية ؛

شملن قشة.

ر،   (( مكن س،   : شملقر شالجتم عي 

سرب بريمة.



عدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0))الجريدة الرسمية   7868

حدد   : شالجتم عي  شلرأسم   

في  للشركة  شالجتم عي  شلرأسم   

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

100 درهم  حصة شجتم عية من فئة 

حرة نقدش مقسمة ك لت لي :

 500 ب  كدشر4  هش م  شلسيد 

حصة شجتم عية ؛

شلسيد عم ر برزوق ب 500 حصة 

شجتم عية.

شلسيدشن  شلشركة  يدير   : شإلدشرة 

هش م كدشر4 وعم د برزوق ملدة غير 

محدودة.

شلتوقيع  رهن  شلشركة   : شلتوقيع 
كدشر4  هش م  للسيدشن  شملزدوج 

وعم د برزوق.

من ت ريخ  سنة شبتدشء   99  : شملدة 

تسجيله .

شألرب ح  من   %5 تقتطع   : شألرب ح 

شلق نوني  شالحتي ط  صندوق  لف ئدة 

ويوزع شلف ئض على شلشرك ء حسب عدد 

شلحصص شململوكة لكل وشحد منهم.

) - تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 

 (0(( م رس  و  شلتج رية بمكن س في 
تحت رقم و86 ورقم شلسجل شلتج ر4 

.55601
للخالصة وشلنشر
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 STE POLYCLINIQUE 

AL BARAKA
شركة بوليكلينيك شلبركة

تأسيس شركة
1 - بمقت�سى عقد عرفي بمكن س 

تأسيس  تم   ،(0(( م رس   1( يوم 

شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 

مميزشته  ك لت لي : 

بوليكلينك  شركة   : شلتسمية 

 STE POLYCLINIQUE AL شلبركة 

.BARAKA

أو  شملختلفة  شألشغ     : شلهدف 

شلبن ء.
 شملقر شالجتم عي : مكن س، رقم 18، 

ش رع يعقوب شملنصور، إق مة شيم ء، 

م.ج.

حدد   : شالجتم عي  شلرأسم   
في  للشركة  شالجتم عي  شلرأسم   
إلى  مقسمة  درهم   1.000.000
فئة  من  شجتم عية  حصة   10.000
درهم حرة نقدش في ربع رأسم     100

شلشركة ليكون 50.000) درهم.
بومزبرة،  شلدين  نور  شلسيد 
ب   U16)8و شلح مل  .ب.ت.و رقم 

9500 حصة شجتم عية ؛
شحس ن،  شبني  ربيعة  شلسيدة 
ب   U75و(( شلح ملة  .ب.ت.و رقم 

500 حصة شجتم عية.
يدير شلشركة شلسيد نور   : شإلدشرة 
شلح مل  .ب.ت.و  بومزبرة،  شلدين 
شبني  ربيعة  وشلسيدة   U16)8و رقم 
رقم  شلح ملة  .ب.ت.و  شحس ن، 
ق بلة  سنوشت  ثالث  ملدة   U75و((

للتجديد.
شلتوقيع  رهن  شلشركة   : شلتوقيع 
شملزدوج أو شملنفرد للسيد نور شلدين 
رقم  شلح مل  .ب.ت.و  بومزبرة، 
6)8وU1 وشلسيدة ربيعة شبني شحس ن، 

.U7شلح ملة  .ب.ت.و رقم ))5و
من ت ريخ  سنة شبتدشء   99  : شملدة 

تسجيله .
شألرب ح  من   %5 تقتطع   : شألرب ح 
شلق نوني  شالحتي ط  صندوق  لف ئدة 
ويوزع شلف ئض على شلشرك ء حسب عدد 

شلحصص شململوكة لكل وشحد منهم.
) - تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 
 شلتج رية بمكن س يوم )1 أبريل ))0) 
شلسجل  ورقم   1(09 رقم  تحت 

شلتج ر4 1)559.
للخالصة وشلنشر
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  SOCIETE TANHIRT MAROC
SARL AU

شركـــــــــــــــة ذشت شملسؤوليــــــــــــــة 
شملحــــــــــــــدودة بشريـــــــــــك وشحـــــــــــــد 
رأسم لهــــــــ  100.000,00 درهـــــم

مقره  شالجتم عي: شـــ رع معركـــة 
أنـــوش  رقـــم  16 شلط بـــق شألرضـــي رقـــم 

-و  تطـــوشن.
عقــــــــــد شلتأ سيــــــــــس

عرفــــي  عقـــــد  ملقتضيـــــ ت  طبقــــ  

شملــــؤرخ فــــي: 31/03/2022 بتطـــوشن، 

شألس ســـي  شلق نـــون  تأسيـــــس  تـــــم 

شملحـــدودة  شملسؤوليـــة  ذشت  لشركـــة 

بشريـــك وشحـــد ب ملوشصفـــ ت شلت ليــــة:

 TANHIRT  : شلشركـــــة  تسميــة 

 MAROC

شلشركـــة   : شلشركـــة  أغــرشض 

تأسســـت لألغـــرشض شلت ليـــة :     

تسويـــق  وشلتخزيـــن،  شالستيـــرشد   -

وشألغذيـــة  شلغذشئيـــة  شملنتجـــ ت 

شلزرشعيـــة

- وبشكــل عــ م شلعمليــ ت شلتج ريـة 

شألغــرشض  بأحــد  شملرتبطــة  شمل ليــة 

شملذكــورة.   

معركـــة  شـــ رع   : شالجتم عي  شملقر 

أنـــوش  رقـــم  16 شلط بـــق شألرضـــي رقـــم 

و - تطـــوشن.

شلرأسمــــــــــــ   :  لقــــد تحــــدد رأسمــــ   

 100.000 قــــدره  مبلـــغ  فــــي  شلشركــــة 

درهــــــم مقســـم  إلى 1000  حصـــة مــــن 

درهـــم لكـــل حصـــة مفوتـــة   100 فئـــة 

كـــم  يلـــي : 

تنحيـــــرت  شلديـــــن  عـــــز   : شلسيـــد   -

يصـــل شلى 1000 حصة مرقمـــة مـــن 1 

شلـــى 1000.

شلشركــــــة  مــــــدة  حــــــددت   : شملـــــدة 

ت ريــــخ  مــــــن  شبتـــــــدشء  سنـــــــة   99 فــــــي 

تأسيسهــــــ .
شألو   يبـــدأ  شملح سبي:  شلع م 

شلوشحــد  فـــي  وينتهــي  ين يـــر  شهـــر  مـــن 

وشلثالثيــن مــن شهــر دجنبـــر.

شلتسييــــــــــــر: لقـــد أسنـــدت صالحيــــة 

عـــز  شلسيـــــد:  إلـــى  شلشركـــة  تسييــــر 

شلديـــن تنحيـــرت كمسيـــر وشحـــد ملــــدة 

غيـــــــر محـــــــددة.

تـــم شإليـــدشع شلق نونـــي لـــدى كت بـــة 

شالبتدشئيـــة  ب ملحكمـــة  شلضبـــط 

بتطـــوشن بت ريـــخ: 13/04/2022 

وتقييــد   1159 رقــــم:  تحــت 

بت ريـــخ:  شلتجــ ر4  ب لسجــل  شلشركـــة 

13/04/2022  تحــت رقـــم: 1019
مقتطـــف مـــن أجـــل شلبيـــ ن وشلنشـــر 

1 C

شملركز شلجهو4 لالستثم ر 

جهة شلدشر شلبيض ء- سط ت

  BATICONSTRAV RAYHANA 

SARL AU
عليه  مص دق  عقد  بمقت�سى 

تم  ب لدروة     04/04/2022 بت ريخ  

ذشت  لشركة  شألس �سي  شلنظ م  وضع 

وحيد  لشريك  شملحدودة  شملسؤولية 

وشلتي تحمل شلخص ئص   شلت لية :

شلتسمية  :    

  BATICONSTRAV RAYHANA

SARL AU

ذشت  شركة  شلق نونية:  شلصفة 

شملسؤولية شملحدودة لشريك وحيد

شلهدف شالجتم عي: أعم   شلبن ء

رأس شمل  : حدد رأسم   شلشركة 

بمبلغ 100.000   درهم في يد 

- فريد حبيب 100.000 درهم 

من  شبتدشء  سنة   99 شملدة: 

شلتأسيس شلنه ئي.

1و  ين ير إلى   1 من  شلسنة شمل لية: 

ديسمبر من كل ع م.

ن يت  تجزئة  شالجتم عي:  شملقر 

شلرقم 85 شلط بق ) دروة برشيد 

شلتسيير  حق  أعطي  شلتسيير: 

للسيد:  فريد حبيب  ملدة غير محددة.

شإليدشع  تم  شلق نوني:  شإليدشع 

شلق نوني ب ملحكمة شالبتدشئية ببرشيد 

تحت رقم 385/2022 كم  تم تسجيل 

بت ريخ  شلتج ر4  ب لسجل  شلشركة 

14/04/2022 تحت عدد   و1651 .    

2 C

 STE GOOD & TASTY SARL

AU
شلعنوشن : حي شالمل بلوك 8 رقم و) 

بني مال .
رقم شلتقييد ب لسجل شلتج ر4

1(565

بت ريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

))0)-و0-)0 تم شنش ء شركة  ذشت 

شلشريك  ذشت  شملحدودة  شملسؤولية 

شلوحيد  تحمل  شلخص ئص شلت لية :
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GOOD & TASTY : شلتسمية

رقم   8 حي شالمل بلوك   : شلعنوشن 

و) بني مال .

رأس شملــ   : 100.000 درهم 

 شلغرض :

• مخبزة وحلوي ت

• مطعم.

شلسنة  شملـ لية : شلسنة شمليالدية

مدة شلشركة: 99 سنة

شملسير :

بوزكر4 بنعطية

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

)0و  شالبتدشئية بني مال   تحت رقم  

ت ريخ ))-و0-و).

3 C

 STE AREA COFIROUTE

 SARL

شلعنوشن : في شلحي شالدشر4 تجزئة 

شلعثم نية شلط بق شلث لث بني مال ..

رقم شلتقييد ب لسجل شلتج ر4  

1(615

بت ريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة   شنش ء  تم  ))0)-و11-0 

تحمل   شملحدودة    شملسؤولية  ذشت 

شلخص ئص شلت لية :

AREA COFIROUTE :   شلتسمية

في شلحي شالدشر4 تجزئة   : شلعنوشن 

شلعثم نية شلط بق شلث لث بني مال .

رأس شملــ   : 100.000 درهم .

شلغرض :

مطعم فض ء   - للوقود  محطة   •

للترفيه. 

شلسنة  شملـ لية : شلسنة شمليالدية.

مدة شلشركة: 99 سنة.

شملسير : خ لد هوشزن.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية بني مال   تحت رقم   )وو.

4 C

 STE M-LEAD SARL
شلعنوشن : تجزئة   نعيمة رقم  و) بني 

مال   
رقم شلتقييد ب لسجل شلتج ر4 

و61)1

بت ريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة   شنش ء  تم  ))0)-و15-0 

تحمل   شملحدودة  شملسؤولية  ذشت 

شلخص ئص شلت لية :

M-LEAD  : شلتسمية

و)  تجزئة نعيمة رقم    : شلعنوشن 

بني مال  شم م شلحم م شلتركي.

رأس شملــ   : 100.000 درهم 

شلغرض :

شلنفيسة وغيره   إنت ج شملع دن   •

من شملع دن غير شلحديدية

شلسنة  شملـ لية : شلسنة شمليالدية

مدة شلشركة: 99 سنة

شملسير :

• محسن شلط ئر.

• توفيق عبد شله د4.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية بني مال   تحت رقم   ووو

5 C

LUXE MUR  SARL
1) بلوك )و حي شلسالم شلط بق 

شلسفلي - بني مال  

رشس شمل   100.000 دهم 

شلسجل شلتج ر4 رقم 1)90

بمقت�سى شلقرشر شالستتن ئي للشرك ء 

تم  15/03/2022 بت ريخ     شلشركة 

 م  يلي  :

- قفل شلتصفية.  

- شملص دقة على حس ب شلتصفية  

و تقرير شملصفي.

- شعالن نه ية تصفية شلشركة. 

- شبرشء دمة شملصفي. 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   -

عدد     تحت  مال   ببني  شالبتدشئية 

)7و بت ريخ 12/04/2022.

6 C

SASSKA SARLAU

بلوك )و حي ري ض شلسالم شلط بق 

شلسفلي بني مال  

رشس شمل   100.000 دهم .

شلسجل شلتج ر4 رقم 7971.

شالستتن ئي  شلقرشر   بمقت�سى 

بت ريخ    شلشركة   للشرك ء  

15/03/2022 تم م  يلي :

- قفل شلتصفية.  

- شملص دقة على حس ب شلتصفية  

و تقرير شملصفي.

- شعالن نه ية تصفية شلشركة .

- شبرشء دمة شملصفي .

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   -

عدد     تحت  مال    ببني  شالبتدشئية 

و7و بت ريخ 14/04/2022.

7 C

 STANIM SARLAU

بلوك )و حي ري ض شلسالم شلط بق 

شلسفلي بني مال  

رشس شمل   50.000 دهم 

شلسجل شلتج ر4 رقم 09)7

شالستتن ئي  شلقرشر  بمقت�سى 

بت ريخ   شلشركة  للشرك ء 

14/03/2022 تم م  يلي :

- قفل شلتصفية  

- شملص دقة على حس ب شلتصفية  

و تقرير شملصفي-

- شعالن نه ية تصفية شلشركة. 

- شبرشء دمة شملصفي .

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   -

عدد     تحت  مال    ببني  شالبتدشئية 

71و بت ريخ 14/04/2022.

8 C

STE

 RIFIMINE TRAVAUX
 SARL

شلعنوشن :

شلشقة رقم ) شلعم رة 6 تجزئة أسم ء 

بني مال .
رقم شلتقييد ب لسجل شلتج ر4

1(609 

بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة   شنش ء  تم   (0(( م رس   8

تحمل   شملحدودة  شملسؤولية  ذشت 

شلخص ئص شلت لية :

RIFIMINE TRAVAUX  : شلتسمية

شلعنوشن : شلشقة رقم ) شلعم رة 6 

تجزئة أسم ء بني مال .

رأس شملــ   100000 درهم.

شألشغ  .   - شلثلج  بيع  شلغرض :   

شلع مة وشلبن ء شلتج رة.

شلسنة  شملـ لية : شلسنة شمليالدية.

مدة شلشركة : 99 سنة.

شملسير : شمين ريفي بلح ج.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

رقم    تحت  مال    بني  شالبتدشئية 

609)1 ت ريخ ) أبريل ))0).

9 C

شستدرشك خطإ وقع ب لجريدة 

 شلرسمية عدد 5709 بت ريخ

 0و م رس ))0) صفحة 7)55 

6(P شالعالن رقم

 STE MAGHREB

 CONSTRALU METAUX

SARL
 STE MAGHREB  : من  بدال 

CONSTRALU METAUX SARL

رقم شلسجل شلتج ر4 5)1578

شملسؤولية  ذشت  شركة  تكوين 

شملحدودة ذشت شلشريك شلوحيد

......................................................

...........................................................
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يقرأ :

 STE MAGHREB CONSTRALU

METAUX SARL

رقم شلسجل شلتج ر4 5)1578

شملسؤولية  ذشت  شركة  تكوين 

شملحدودة .

.....................................................

...........................................................

شلب قي بدون تغيير.

ouatik auditing

ALLEE AUX CHAUSSURES
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

حل شركة

ouatik auditing

 RUE ENNAHASS 1((

 ENNAHOUI MAARIF ، 20370،

casablanca maroc

 ALLEE AUX CHAUSSURES

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد)في طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

) م رس زنقة محمد شلي زيد4 رقم 

9 مكرر - 70و0) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و16679.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تقرر   (0(1 دجنبر  و1  في  شملؤرخ 

ذشت مسؤولية محدودة  حل شركة 

 ALLEE AUX شلوحيد  شلشريك  ذشت 

رأسم له   مبلغ   CHAUSSURES

مقره   وعنوشن  درهم   100.000,00

شإلجتم عي ش رع ) م رس زنقة محمد 

70و0)   - مكرر   9 رقم  شلي زيد4 

: حل  شلدشر شلبيض ء شملغرب نتيجة   

شلشركة وتصفيته  قبل شألجل.

 ( و حدد مقر شلتصفية ب ش رع 

 9 رقم  شلي زيد4  محمد  زنقة  م رس 

مكرر - 70و0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

 و عين:

بعيش  محمد  شلسيد)ة) 
تجزئة  ليزير  زنقة   165 وعنوشنه)ش) 

شلدشر شلبيض ء   (0((0 بك طيل بولو 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم )957.

1I

NEW R.R.S

NEW R.R.S
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

NEW R.R.S

 N (و LOT MABROUKA

 TIFLET TIFLET، 15400، TIFLET

Maroc

NEW R.R.S شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي برج 
زمور 1 رقم 6) تيفلت تيفلت 

00)15 تيفلت شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4  

: 1(15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير  و) 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 NEW  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.R.R.S

مق و    : بإيج ز  شلشركة  غرض 
أعم   أو إنش ءشت متنوعة / ت جرة أو 
وسيطة تقوم ب الستيرشد وشلتصدير / 

ت جرة.
عنوشن شملقر شالجتم عي : برج زمور 
 15(00 تيفلت  تيفلت   (6 رقم   1

تيفلت شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : كنو  رشيدة  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيدة رشيدة كنو : 1000 بقيمة 

100 درهم.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيدة رشيدة كنو عنوشنه)ش) رقم 
7 زنقة عبدة بط نة سال 11000 سال 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيدة رشيدة كنو عنوشنه)ش) رقم 
7 زنقة عبدة بط نة سال 11000 سال 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   15 بت ريخ  بتيفلت  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم و6و.
(I

FLASH ECONOMIE

AGRI BIRGANDOUZ
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة
FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces

 armées royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AGRI BIRGANDOUZ شركة 
ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي 
موال4 رشيد رقم وو1 - 000و7 

شلدشخلة شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4:   

(05(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   (1
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 AGRI  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.BIRGANDOUZ
تج رة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شلخ م  شلزرشعية  للمنتج ت  شلجملة 

وشلحيوشن ت شلحية.
عنوشن شملقر شالجتم عي : حي موال4 
شلدشخلة  000و7   - وو1  رقم  رشيد 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد سيد4 محمد شلبيكم : 5) 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد حمود بوسيف : 50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
5) حصة   : شلسيد سويليمة بك ر 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلبيكم  محمد  سيد4  شلسيد 
شملغرب  حي شملسجد ش رع  عنوشنه)ش) 

شلعربي 000و7 شلدشخلة شملغرب.
شلسيد حمود بوسيف عنوشنه)ش) 
000و7  وو1  رقم  رشيد  موال4  حي 

شلدشخلة شملغرب.
عنوشنه)ش)  بك ر  سويليمة  شلسيدة 
و1 000و7  1 رقم  بلوك   ( حي شالمل 

شلدشخلة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلبيكم  محمد  سيد4  شلسيد 
شملغرب  حي شملسجد ش رع  عنوشنه)ش) 

شلعربي 000و7 شلدشخلة شملغرب
شلسيد حمود بوسيف عنوشنه)ش) 
000و7  وو1  رقم  رشيد  موال4  حي 

شلدشخلة شملغرب
عنوشنه)ش)  بك ر  سويليمة  شلسيدة 
و1 000و7  1 رقم  بلوك   ( حي شالمل 

شلدشخلة شملغرب.
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ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (1 بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

ين ير ))0) تحت رقم 111.

Iو

شبح ر للبحث وشلتطوير

 IBTIKAR ابتكار ديكو بانتور

DECO PEINTURE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

شبح ر للبحث وشلتطوير

رقم 5و حي شلبهجة ، و)01)، 

مرشكش شملغرب

 IBTIKAR DECO شبتك ر ديكو ب نتور

PEINTURE شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر 

حرك ت رقم )70 تسلط نت مرشكش 

- 0000) مرشكش شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1و1و)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   01

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

شبتك ر   : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

 IBTIKAR DECO ب نتور  ديكو 

.PEINTURE

غرض شلشركة بإيج ز : - مق و  في 

شلصب غة

) - مق و  في شالشغ   شملختلفة.

دوشر   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

تسلط نت مرشكش   70( حرك ت رقم 

- 0000) مرشكش شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 50.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 500  : شلحيل  شلركرشكي  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد شلركرشكي شلحيل عنوشنه)ش) 

تسلط نت   70( رقم  حرك ت  دوشر 

مرشكش 0000) مرشكش شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد شلركرشكي شلحيل عنوشنه)ش) 

تسلط نت   70( رقم  حرك ت  دوشر 

مرشكش 0000) مرشكش شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

فبرشير   (5 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم )1ووو1.

(I

cabinet de normalisation comptable sarl

 AL MANAL CULTURES ET

EDITIONS

إعالن متعدد شلقرشرشت

 cabinet de normalisation

comptable sarl

 bd emile zola casablanca ، (81

20300، casablanca maroc

 AL MANAL CULTURES ET

EDITIONS »شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: زنقة 

سمية، إق مة شهرزشد و، شلط بق 

شلخ مس رقم )) ،شلنخيل - 50)0) 

.Maroc شلدشر شلبيض ء

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.(60071

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

تم شتخ ذ   (019 0و شتنبر  شملؤرخ في 

شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

شلحس ب  رصيد  على  -شملص دقة 

شلج ر4 للشريك : شلسيد محمد علمي 

ن فخ لزرق.

قرشر رقم ) : شلذ4 ينص على م يلي: 

- شملص دقة على تعيين خبير شملح سبة

قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 

 100.000 - رفع رأسم   شلشركة من 

درهم إلى534.700,00 درهم مق صة 

مع شلحس ب شلج ر4 للشريك : شلسيد 

محمد علمي ن فخ لزرق.

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي :

من  شلشركة  رأسم    خفض   -  

534.700,00 درهم إلى 300.000,00 

درهم المتص ص شلخس ئر شملترشكمة.

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

بند رقم 1:  شلذ4 ينص على م يلي :

 - تغيير شلفصلين 6 و7 من شلق نون 

شألس �سي للشركة

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (1 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

نونبر 019) تحت رقم 0878)7.

5I

cabinet de normalisation comptable sarl

SALAMATE ASSURANCES

إعالن متعدد شلقرشرشت

 cabinet de normalisation

comptable sarl

 bd emile zola casablanca ، (81

20300، casablanca maroc

 SALAMATE ASSURANCES

»شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: 5، ش رع 

10 م رس، سيد4 عثم ن - 0700) 

.Maroc شلدشر شلبيض ء

»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

517و)و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

تم شتخ ذ   (019 نونبر   (7 شملؤرخ في 

شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي:

 (00 تصريف  على  شلتصديق 

فركوش  شلسيد  طرف  من  حصة 

عبدشلجال  شلح مل للبط قة شلوطنية 

محمد  للسيد   A8788و( رقم 

شلوطنية  للبط قة  شلح مل  ت زيغ 

 BH515179

قرشر رقم ) : شلذ4 ينص على م يلي: 

 (00 تصريف  على  شلتصديق   -

شلسدرشتي  شلسيد  طرف  من  حصة 

شلوطنية  للبط قة  شلح مل  ي سين 

محمد  للسيد   BK(7897( رقم 

شلوطنية  للبط قة  شلح مل  بنجلون 

BE76780و

قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 

شلسيد   : رأسم    تقسيم  تجديد   -

شلسيد   - حصة   800 ت زيغ  محمد 

محمد بنجلون 00) حصة 

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

شستق لة شلسيد شلسدرشتي ي سين كلي  

ق نوني  وكممثل  كمسير  مه مه  من 

للشركة

قرشر رقم 5: شلذ4 ينص على م يلي: 

تعيين شلسيد محمد بنجلون كمسير 

غير  ملدة  للشركة  ق نوني  وممثل 

محدودة

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

بند رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

»و1«   ،»7  «  ،»6« شلفصو   تغيير 

و«16« من شلق نون شألس �سي للشركة

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 10 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

دجنبر 019) تحت رقم 5)9))7.

6I
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cabinet de normalisation comptable sarl

TOTAL LIFT SERVICE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

 cabinet de normalisation
comptable sarl

 bd emile zola casablanca ، (81
20300، casablanca maroc

TOTAL LIFT SERVICE شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي إق مة 
زينة ’ رقم و) شلط بق شألو  إقليم 

شلنوشصر’ عم لة بوسكورة - )718) 
.MAROC شلدشر شلبيض ء

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(085(9
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(1 أكتوبر   15 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
مطيع  توفيق  )ة)  شلسيد  تفويت 
500 حصة شجتم عية من أصل 500 
حصة لف ئدة شلسيد )ة) محسن ج تر 

بت ريخ )0 أكتوبر 1)0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 16 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

نونبر 1)0) تحت رقم 800598.

7I

cabinet de normalisation comptable sarl

TOTAL LIFT SERVICE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

 cabinet de normalisation
comptable sarl

 bd emile zola casablanca ، (81
20300، casablanca maroc

TOTAL LIFT SERVICE شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة 
صنوبر، إق مة ) شلط بق شلرشبع رقم 
.Maroc 1 - 0و01) شلدشر شلبيض ء(

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(085(9

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
شملؤرخ في 0) ين ير 0)0) تم تحويل 
شملقر شالجتم عي شلح لي للشركة من 

»زنقة صنوبر، إق مة ) شلط بق شلرشبع 
رقم )1 - 0و01) شلدشر شلبيض ء 

Maroc« إلى »إق مة زينة ’ رقم و) 
شلط بق شألو  إقليم شلنوشصر’ عم لة 
بوسكورة - )718) شلدشر شلبيض ء 

.»MAROC
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 11 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

يونيو 0)0) تحت رقم 5617و7.
8I

cabinet de normalisation comptable sarl

TOTAL LIFT SERVICE
إعالن متعدد شلقرشرشت

 cabinet de normalisation
comptable sarl

 bd emile zola casablanca ، (81
20300، casablanca maroc

TOTAL LIFT SERVICE »شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: إق مة 
زينة ’ رقم و) شلط بق شألو  إقليم 

شلنوشصر’ عم لة بوسكورة - )718) 
.MAROC شلدشر شلبيض ء
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
.(085(9

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 6) فبرشير 0)0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
شملتمثل  شملتبقي  م    تحريررأس   -
بم   من مجموع شلرأسم  ،   %75 في 

قدره 75.000.00و
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
شلق نون  من  و7  شلفصلين6  تغيير   -

شألس �سي للشركة 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 11 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

يونيو 0)0) تحت رقم 5615و7.
9I

LE PUBLICATEUR LEGAL

XTECHNO MOROCCO
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

LE PUBLICATEUR LEGAL

شلتجزئة 6 شلزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

شلدشر شلبيظ ء شلتجزئة 6 شلزنقة 51 
رقم 8 ق.ج شلدشر شلبيظ ء، 50)0)، 

شلدشر شلبيظ ء شملغرب

XTECHNO MOROCCO شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 11 
زنقة عزيز بيال شلط بق 5 شملع ريف - 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

7و015).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(1 يونيو   07 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

تليالني  عمر  )ة)  شلسيد  تفويت 

أصل  من  شجتم عية  حصة   500

1.000 حصة لف ئدة شلسيد )ة) حمزة 

تليالني بت ريخ 07 يونيو 1)0).

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

 07 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

يونيو 1)0) تحت رقم )6)787.

10I

EXPERTO

HERO TAQA SARL AU
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

EXPERTO

)0 ش رع أبو ف رس شملريني حس ن 

شلرب ط شلرب ط، 10000، شلرب ط 

شملغرب

HERO TAQA SARL AU شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 9و1 ش رع 

شم م م لك شقة ) قلعة شلسرشغنة - 

000و) قلعة شلسرشغنة شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

57و).

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تم تحويل   (0(( ين ير   1( شملؤرخ في 

من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 

) قلعة  »9و1 ش رع شم م م لك شقة 

قلعة شلسرشغنة  000و)   - شلسرشغنة 

محمد  ش رع  »تم رة،  إلى  شملغرب« 

 ،  (5 رقم  شلعلويين،  ،حي  شلخ مس 

شقة 1 - 000)1 تم رة شملغرب«.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية بقلعة شلسرشغنة بت ريخ 08 

فبرشير ))0) تحت رقم 56/222.

11I

شركة شبهوش للخدم ت

MAJD RAHMAN
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

شركة شبهوش للخدم ت

ش رع مكة عم رة شلص لحي شلط بق 

شالو  رقم )0 شلعيون ، 70010، 

شلعيون شملغرب

MAJD RAHMAN شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شلوك لة 

01 بلوك د زنقة بوش ن رقم )56 - 

70000 شلعيون شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و)11)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  0و 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
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عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 MAJD  : شإلقتض ء بمختصر تسميته  

.RAHMAN

جميع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شالشغ   شلت بعة للهيئ ت شلحكومية. 

شلتج رة وشلتوزيع لجميع  بيع،  شرشء، 

شملتج رة،شلشرشء   . شملنتوج ت  شنوشع 

وتب د   ونقل  ،شرشء  درشسة  ،شلبيع. 

شالخترشع  برشءشت  جميع  وتصدير 

شستغال   وب لت لي  عليه   وشلحصو  

شملش ركة في  جميع أنوشع شالمتي زشت. 

جميع شلشرك ت شلتج رية وشلصن عية 

طريق  عن  سوشء   ، وشلعق رية 
شالشترشك أو شرشء شألسهم أو شلحقوق 

وشلتصدير،  شالستيرشد  شالجتم عية. 

توزيع،  تجديد،   ، ،تصنيع  تمثيل 

شنوشع  جميع  في  وشملت جرة   ، تحويل 

شملنتوج ت وشملوشد وشلتجهيزشت.

حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

بلوك د زنقة بوش ن رقم   01 شلوك لة 

)56 - 70000 شلعيون شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : م جدو4  أيوب  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  م جدو4  شيوب  شلسيد 
زنقة   05 بلوك   1 رشيد  موال4  حي 
شلدشر   (0000 بورن زيل   18 رقم   05

شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  مجدشو4  شيوب  شلسيد 
زنقة   05 بلوك   1 رشيد  موال4  حي 
شلدشر   (0000 بورن زيل   18 رقم   05

شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 991/2022.

1(I

FISCALITY CONSULTING CENTER

O-BUILDING
إعالن متعدد شلقرشرشت

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
O-BUILDING »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: شقة رقم 
9 مبنى 67 شلط بق شلث لث بوشب ت - 

0000) مرشكش شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
9و795.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 5) م رس ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
ينص  شلذ4  شألو :  رقم  قرشر 
للغرض  أنشطة  إض فة  م يلي:  على 

شملؤس�سي للشركة
شلذ4 ينص على  قرشر رقم شلث ني: 

م يلي: زي دة رأس م   شلشركة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 
شلغرض من شلشركة هو: - أعم   بن ء 
شلصرف  أعم     - متنوعة.  وتطوير 
وشلطرق  شلحفر  وأعم    شلصحي 
شللوشزم   - شملختلفة.  وشلشبك ت 
تكنولوجي   ومعدشت  شملكتبي  وشألث ث 
شلتنظيف  ومنتج ت  شملعلوم ت 

وشلوس ئل.
بند رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 
يس هم كل شريك في شلشركة بمبلغ 
شلوشحد  عبد  شلسيد   - وهو:  نقد4 
درهم.   165.000 م لك  شلعصفور4 
شلسيد مصطفى شلعصفور4 م لك   -
لطيفة  شلسيدة   - درهم   165.000
درهم           170.000 م لكة  شلعصفور4 
درهم مغربي   500،000.00 شملجموع 
درهم  ألف  م ئة  مبلغ  إيدشع  تم 
صندوق  في  درهم)   100،000.00(

أثن ء   16/01/2017 بت ريخ  شلنقد 

أربعم ئة  ومبلغ   ، شلشركة  تأسيس 

تم  درهم)   400،000( درهم  ألف 

تحريره  حتى ٪25 من قيمته . ، خال  
زي دة رأس شمل   لدى شلبنك شلشعبي 

شلحس ب  في   ، سالم  ري ض  وك لة 

شلذ4 تم فتحه ب سم شلشركة بت ريخ 

.01/04/2022

بند رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 

تم تحديد رأس شمل   بمبلغ خمسم ئة 

 ، درهم)   500.000.00( درهم  ألف 

مقسمة إلى أربعة آالف )000)) سهم 

مكتتب   ، للسهم  درهم   100 بقيمة 

ب لك مل ومدفوع حتى ٪40 ومخصص 

شلسيد عبد شلوشحد شلعصفور4   - لـ: 

. - شلسيد مصطفى 
ً
م لك 1650 سهم 

 -  
ً
سهم   1650 شلعصفور4 ص حب 

م لكة  شلعصفور4  لطيفة  شلسيدة 

1700 سهم         إجم لي 5000 سهم

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   06 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1و5)و1.

Iو1

FISCALEX MAROC

SOMACOAG

إعالن متعدد شلقرشرشت

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

SOMACOAG »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: 8 ش رع 

عبد شلكريم شلخط بي شق مة جن ن 

شلط بق و رقم 6 مرشكش 8 ش رع عبد 

شلكريم شلخط بي شق مة جن ن شلط بق 

و رقم 6 مرشكش 0000) مرشكش 

شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.109(81

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 6) ين ير ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
على  ينص  شلذ4   :  1 رقم  قرشر 
م يلي: تغيير شلنش ط بإض فة نش ط ، 
شستغال  شلغ ب ت كنش ط رئي�سي مع 

حدف نش ط وك لة شتص الت      
على  ينص  شلذ4   :( رقم  قرشر 
م يلي: وضع شالستيرشد وشلتصدير بدال 
)شملنتج ت  وشلتصدير  شالستيرشد  من 

شلزرشعية)
على  ينص  شلذ4   : و  رقم  قرشر 
م يلي: تشغيل مبنى ث ن يقع في دشئرة 
شلويدشن جم عة وشحة سيد4 برشهيم 
دوشر ولد مسعود مرشكش )رقم شألرض 
تج ر4  إيج ر  عقد   ،  (43/69932

بت ريخ 01/01/ ))0) 
قرشر رقم ) :  شلذ4 ينص على م يلي: 
تسجيل شملبنى شلث ني لضريبة شلعمل 
وشلسجل شلتج ر4 في شكل مبنى ث ن 
شلت جر   - شلغ ب ت  )مستغل  لنش ط 
 ، شلتصدير)   / شلذ4 يقوم ب الستيرشد 
مع تحديد أن شملكتب شلرئي�سي سيبقى 
في شلعنوشن شلقديم وأن سيتم تشغيل 
تشغيل  كمب ني  شملستأجرة  شملب ني 

ث نية ،
قرشر رقم 5 : شلذ4 ينص على م يلي: 

تحيين شلنظ م شالس �سي
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 

نش ط شلشركة
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   11 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 678)و1.
1(I

STE CECONA SARL

STE SAUNA RIF SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
STE SAUNA RIF SARL شركة 
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ذشت شملسؤولية شملحدودة)في طور 
شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 
ت ويمة شوالد شبرشهيم رقم 165 ش رع 

ت ويمة شوالد شبرشهيم رقم 165 
000)6 شلن ظور شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

5و155.
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر حل   (0(( أبريل   06 شملؤرخ في 
 STE شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
رأسم له   مبلغ   SAUNA RIF SARL
مقره   وعنوشن  درهم   100.000
شإلجتم عي ش رع ت ويمة شوالد شبرشهيم 
165 ش رع ت ويمة شوالد شبرشهيم  رقم 
شملغرب  شلن ظور   6(000  165 رقم 

نتيجة   : شفالس لشركة.
ش رع  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 
 165 رقم  شبرشهيم  شوالد  ت ويمة 
 165 ش رع ت ويمة شوالد شبرشهيم رقم 

000)6 شلن ظور شملغرب. 
و عين :

شلسيد)ة) مو�سى شزوشغ وعنوشنه)ش) 
حي شوالد شبرشهيم ش رع شالمل طريق 
شملغرب  شلن ظور   6(000 ت ويمة 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 
شملتعلقة ب لتصفية : ش رع ت ويمة شوالد 

شبرشهيم رقم 165
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 8) م رس 

))0) تحت رقم 498/494.
15I

ouatik auditing

CAPITOL COMPOSANT
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

ouatik auditing
 RUE ENNAHASS 1((

 ENNAHOUI MAARIF ، 20370،
casablanca maroc

CAPITOL COMPOSANT شركة 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد)في طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع ) 
م رس زنقة محمد شلي زيد4 رقم 
9 مكرر - )050) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
1و59و1.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر   (0(1 دجنبر  و1  في  شملؤرخ 
ذشت مسؤولية محدودة  حل شركة 
 CAPITOL شلوحيد  شلشريك  ذشت 
رأسم له   مبلغ   COMPOSANT
مقره   وعنوشن  درهم  00.000و 
شإلجتم عي ش رع ) م رس زنقة محمد 
 (050(  - مكرر   9 رقم  شلي زيد4 
: حل  شلدشر شلبيض ء شملغرب نتيجة   

شلشركة وتصفيته  قبل شألجل.
 ( و حدد مقر شلتصفية ب ش رع 
 9 رقم  شلي زيد4  محمد  زنقة  م رس 
مكرر - )050) شلدشر شلبيض ء شملغرب. 

و عين:
بعيش  محمد  شلسيد)ة) 
تجزئة  ليزير  زنقة   165 وعنوشنه)ش) 
شلدشر شلبيض ء   (0((0 بك طيل بولو 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (8 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم 11516.
16I

TEMESNA SARL

Groupe d›Architecte NATIJI
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

TEMESNA SARL
 APPT N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC

 Groupe d›Architecte NATIJI
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع عبد 

شلرحم ن شلسكيرج شلط بق شالو  
شلرقم 85 سط ت - 6000) سط ت 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
6967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   15
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.Groupe d’Architecte NATIJI
شلهندسة   : غرض شلشركة بإيج ز 

شملعم رية .
ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
عبد شلرحم ن شلسكيرج شلط بق شالو  
سط ت   (6000  - سط ت   85 شلرقم 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
شلشركة:  رأسم    مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد حمزة ن تجي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  ن تجي  حمزة  شلسيد 
سط ت   0( تجزئة عين شلنزشغ شلرقم 

6000) سط ت شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  ن تجي  حمزة  شلسيد 
سط ت   0( تجزئة عين شلنزشغ شلرقم 

6000) سط ت شملغرب 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   0( بت ريخ  شالبتدشئية بسط ت 

))0) تحت رقم 93/22.
17I

Bestep

BESTEP
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

Bestep
) مكرر مجموعة موحى شوسعيد 
شرزشز حي يوسف بن ت شفين ، 

0010)، مرشكش شملغرب
BESTEP شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم ) 

مكرر مجموعة موحى شوسعيد شرزشز 
يوسف بن ت شفين - 0010) مرشكش 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و6)))1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   17
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.BESTEP
غرض شلشركة بإيج ز : »بيستيب« 
شالجتم عي  مقره   مغربية  هي شركة 
بمرشكش متخصصة في تصميم شملوشقع 
شإللكتروني،  شلتسويق  شاللكترونية، 
صن عة  شالستهدشف،  صن عة خطط 
شملحتوى شلتسويقي، تصميم وتطوير 
وتدبير  شنش ء  شإللكترونية،  شملت جر 
وشلكهرب ئية،  شاللكترونية  شلشبك ت 
وشالستشع ر  شملرشقبة  نظ م  تركيب 
شالشه ر  خدم ت  وكذش  شاللكتروني 
وتصميم شملجسم ت شلخ صة ب ملب ني 

وشملنش ءشت..
 ( رقم   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
مكرر مجموعة موحى شوسعيد شرزشز 
يوسف بن ت شفين - 0010) مرشكش 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
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 (0.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 
درهم، مقسم ك لت لي:

0و1   : شلسدوق  شيوب  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 70  : شلبوحسني  رشيد  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شلسدوق  شيوب  شلسيد 
رقم ) مكرر مجموعة موحى شوسعيد 
 (0010 ت شفين  بن  يوسف  شرزشز 

مرشكش شملغرب.
شلسيد رشيد شلبوحسني عنوشنه)ش) 
حي شلبهجة رقم )و) 0000) مرشكش 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شلسدوق  شيوب  شلسيد 
رقم ) مكرر مجموعة موحى شوسعيد 
 (0010 ت شفين  بن  يوسف  شرزشز 

مرشكش شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   08 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 6)9و.
18I

ASMAA MEDIA GROUP

MHARZA TERRAIN
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
ش رع صهيب شلرومي بلوك 9و شلرقم 

0) شلبرنو�سي شلبيض ء، 0000)، 
شلبيض ء شملغرب

MHARZA TERRAIN شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 56 ش رع 
موال4 يوسف شلط بق و شلشقة )1 

- - شلبيض ء شملغرب 
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

(86776
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   1(
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. MHARZA TERRAIN
غرض شلشركة بإيج ز : شلتج رة.

56 ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 
موال4 يوسف شلط بق و شلشقة )1 - - 

شلبيض ء شملغرب .
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
00و حصة   : شلسيد محمد ب ديع 

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد عبد هللا ب ديع : 700 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  ب ديع  محمد  شلسيد 
ح   1( رقم   98 عم رة   8 شلبركة م س 

ح - شلبيض ء شملغرب .
عنوشنه)ش)  ب ديع  عبد هللا  شلسيد 
ح   1( رقم   98 عم رة   8 شلبركة م س 

ح - شلبيض ء شملغرب .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  بديع  محمد  شلسيد 
ح   1( رقم   98 عم رة   8 شلبركة م س 

ح - شلبيض ء شملغرب 
عنوشنه)ش)  بديع  هللا  عبد  شلسيد 
ح   1( رقم   98 عم رة   8 شلبركة م س 

ح - شلبيض ء شملغرب 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (6 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

ين ير ))0) تحت رقم ))6)76.
19I

rif etudes

NORD-BACHE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

rif etudes
شملركب شملنهي. حي ب ريو حدوش رقم 
شملحل و1 شلحسيمة ، 000)و، 

شلحسيمة شملغرب

NORD-BACHE شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي تالبودش 
شجدير شلحسيمة - 000)و شلحسيمة 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

707و
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  0و 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.NORD-BACHE
مق و    : بإيج ز  شلشركة  غرض 

أعم   شإلعالن
 PVC معدنية أو  وصالت أملنيوم. 

)مق و )
أو  شآللية  ب لعملي ت  شللح م 

شلكهرب ئية )تشغيل ورشة عمل)
.

عنوشن شملقر شالجتم عي : حي تالبودش 
000)و شلحسيمة  شجدير شلحسيمة - 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 50.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
 (50  : عزيز  شملصطفى  شلسيد   -

بقيمة 100 درهم.
 (50  : عزيز  شله د4  عبد  شلسيد 

بقيمة 100 درهم.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شملصطفى عزيز عنوشنه)ش)  شلسيد 
000)و  حي تالبودش شجدير شلحسيمة 

شلحسيمة شملغرب.
شلسيد عبد شله د4 عزيز عنوشنه)ش) 
000)و  حي تالبودش شجدير شلحسيمة 

شلحسيمة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شملصطفى عزيز عنوشنه)ش)  شلسيد 
00)و  شلحسيمة  شجدير  تالبودش  حي 

شلحسيمة شملغرب
شلسيد عبد شله د4 عزيز عنوشنه)ش) 
00)و  شلحسيمة  شجدير  تالبودش  حي 

شلحسيمة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لحسيمة بت ريخ 08 أبريل 

))0) تحت رقم 05و.
(0I

شركة شبهوش للخدم ت

FAN WA NOUJOUM SUD
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

شركة شبهوش للخدم ت
ش رع مكة عم رة شلص لحي شلط بق 
شالو  رقم )0 شلعيون ، 70010، 

شلعيون شملغرب
 FAN WA NOUJOUM SUD

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 
محمد شلس دس عم رة شلسع دة رقم 
75 شلط بق و0 شلشقة و0 - 70000 

شلعيون شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
(11(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   07
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 FAN  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.WA NOUJOUM SUD
شلحالقة،   : غرض شلشركة بإيج ز 
شلتجميل وبيع جميع موشد شلتجميل..

ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
محمد شلس دس عم رة شلسع دة رقم 
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 70000  - و0  شلشقة  و0  شلط بق   75
شلعيون شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 : شالهمور4  بوشعيب  شلسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شالهمور4  بوشعيب  شلسيد 
منطقة  مرشكش  شبوشب  عنوشنه)ش) 
 (0000  (( شقة   71 شوه عم رة   (0

مرشكش شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شالهمور4  بوشعيب  شلسيد 
منطقة  مرشكش  شبوشب  عنوشنه)ش) 
 (0000  (( شقة   71 شوه عم رة   (0

مرشكش شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 990/2022.
(1I

شستش رشت بشير

لنترمديار دو نيتوياج

إعالن متعدد شلقرشرشت

شستش رشت بشير
حي شلشرف عملية شلهدى شلعم رة ) 
شلشقة ) شلدور 1 ، 0000)، مرشكش 

شملغرب
لنترمدي ر دو نيتوي ج »شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: دوشر دشر 
ب قة لحش شدة س م والد حسون 
شلبور مرشكش - 0000) مرشكش 

شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
87و108.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 8) فبرشير ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

تغيير شسم شلشركة
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

تغيير نش ط شلشركة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
من  شعتب ًرش  شلوحيد  شملس هم  قرر 
 ، جديد  شركة  شسم  شعتم د  شليوم 

وهو »سبيسي   شكريم«
بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
ستقوم شلشركة شآلن بتنفيذ شألنشطة 
في  شلتج رة  تجزئة  ت جر   - شلت لية: 
ومنتج ت  شلكيم وية  شملنتج ت 
 - شيوًع .  شألكثر  وشلصي نة  شلنظ فة 

ت جر.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   07 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم و61)و1.
((I

CANOCAF SARL

NADOR POULPE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

CANOCAF SARL
ش رع شلجيش شمللكي زنقة شلخنس ء 

رقم 7 شلط بق شلث ني رقم و0 
 NADOR ،6(000 ،شلن ظور

MAROC
NADOR POULPE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة)في طور 
شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي 
لعر�سي شق مة شيمن قرب ث نوية 

شلن ظور - 000)6 شلن ضور شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.19((1

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
))0) تقرر حل  )1 فبرشير  شملؤرخ في 
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 
رأسم له   مبلغ   NADOR POULPE
مقره   وعنوشن  درهم   100.000
شيمن  شق مة  لعر�سي  حي  شإلجتم عي 

 6(000  - شلن ظور  ث نوية  قرب 
نه ية   : نتيجة    شملغرب  شلن ضور 

نش ط شلشركة.
حي  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 
ث نوية  قرب  شيمن  شق مة  لعر�سي 

شلن ظور - 000)6 شلن ظور شملغرب. 
و عين:

 FILIPPO FAUSTINI شلسيد)ة) 
وعنوشنه)ش) عم رة شلحس نية شنزش شقة 
أك دير شملغرب كمصفي   80650  (0(

)ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 5) م رس 

))0) تحت رقم )8) .
Iو)

LAFAGA SARL

مـايـا اومـبـالج
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

LAFAGA SARL
9)1 ش رع لال ي قوت شلط بق 6 

مكتب 195 ، 0090)، شلدشرشلبيض ء 
شملغرب

مـ يـ  شومـبـالج شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي )1، زنقة 
صبر4 بوجمعة، شلط بق شألو ، رقم 

6. - 0090) شلدشرشلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
(87((7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(0 دجنبر   (1
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
مـ يـ    : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

شومـبـالج.
- شستيرشد   : غرض شلشركة بإيج ز 

تصدير.
نصف  أو  ب لجملة  بيع  شرشء،   -
شلتغليف  منتج ت  لكل  شلجملة 

شلغذشئي وغيره.
- شستيرشد شلتوشبل.

شلعملي ت  كل  ع مة  وبصفة   -
شمل لية،  شلصن عية،  شلتج رية، 
بطريقة  شملرتبطة  وشملنقولة  شلعق رية 
من  بأ4  مب شرة  غير  أو  مب شرة 
شألهدشف شملبينة أعاله وشلتي تمكن من 

تنمية شلشركة..
عنوشن شملقر شالجتم عي : )1، زنقة 
رقم  شلط بق شألو ،  صبر4 بوجمعة، 

6. - 0090) شلدشرشلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : ه شم  عثم ن  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  ه شم  عثم ن  شلسيد 

دوشر شلقرية سيد4 محمد أومرزوق  
)و0)) شلصويرة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  ه شم  عثم ن  شلسيد 
أومرزوق  محمد  شلقرية سيد4  دوشر 

)و0)) شلصويرة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 01 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

فبرشير 1)0) تحت رقم 0ووو76.
((I

CANOCAF SARL

NADOR POUPLE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

قفل شلتصفية
CANOCAF SARL

ش رع شلجيش شمللكي زنقة شلخنس ء 
رقم 7 شلط بق شلث ني رقم و0 
 NADOR ،6(000 ،شلن ظور

MAROC
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NADOR POUPLE شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي : ش رع 
لعر�سي عم رة شيمن قرب ث نوية 
شلن ظور - 000)6 شلن ظور شملغرب.

قفل شلتصفية
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

.19((1
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
))0) تقرر حل  )1 فبرشير  شملؤرخ في 
ذشت  شركة   NADOR POUPLE
رأسم له   مبلغ  شملحدودة  شملسؤولية 
مقره   وعنوشن  درهم   100.000
عم رة  لعر�سي  ش رع  شإلجتم عي 
 6(000  - شيمن قرب ث نوية شلن ظور 
شلن ظور شملغرب نتيجة لنه ية نش ط 

شلشركة.
و عين:

 FILIPPO  FAUSTINI شلسيد)ة) 
وعنوشنه)ش) عم رة شلحس نية شنزش شقة 
أك دير شملغرب كمصفي   80650  (0(

)ة) للشركة.
و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
حي  وفي   (0(( فبرشير   17 بت ريخ 
ث نوية  قرب  أيمن  عم رة  لعرو�سي 
شلن ظور   6(000  - شلن ظوال-شلن ظور 

شملغرب.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 5) م رس 

))0) تحت رقم 85).
(5I

VILLA RINA

VILLA RINA
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

VILLA RINA
و1 زنقة شحمد شملج طي شق مة شاللب 
ط بق 1 رقم 8 شملع ريف ، 70و0)، 

شلدشر شلبيض ء شملغرب
VILLA RINA شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي و1 زنقة 
شحمد شملج طي شق مة شاللب ط بق 
1 رقم 8 شملع ريف - 70و0) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1)98و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   05
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 VILLA  : شإلقتض ء بمختصر تسميته  

.RINA
شالنع ش   : غرض شلشركة بإيج ز 

شلعق ر4.
زنقة  و1   : عنوشن شملقر شالجتم عي 
ط بق  شاللب  شق مة  شملج طي  شحمد 
شلدشر  70و0)   - شملع ريف   8 رقم   1

شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 (50  : شليقين شالزرق  شلسيد نور 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد عبد شلحفيظ شالزرق : 50) 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 (50  : شالزرق  محمود  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد محمد شالزرق : 50) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شالزرق  شليقين  نور  شلسيد 
عنوشنه)ش) تجزئة شلدي ر شلجديدة زنقة 
1 شلرقم 9) عين شلشق 70)0) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.
شالزرق  شلحفيظ  عبد  شلسيد 
عنوشنه)ش) تجزئة غيثة 6 رقم 5) عين 
شلشق 70)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

عنوشنه)ش)  شالزرق  محمود  شلسيد 
عين   1( رقم   9 زنقة  دليلة  تجزئة 
شلشق 70)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

عنوشنه)ش)  شالزرق  محمد  شلسيد 
رقم  و5  شق مة ريت ج زنقة   5 ملك نسة 
شلدشر شلبيض ء   (0(70 عين شلشق   6

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

شالزرق  شليقين  نور  شلسيد 
عنوشنه)ش) تجزئة شلدي ر شلجديدة زنقة 
1 شلرقم 9) عين شلشق 70)0) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب
شالزرق  شلحفيظ  عبد  شلسيد 
عنوشنه)ش) تجزئة غيثة 6 رقم 5) عين 

شلشق 70)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب
عنوشنه)ش)  شالزرق  محمود  شلسيد 
عين   1( رقم   9 زنقة  دليلة  تجزئة 

شلشق 70)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 7)09)8.
(6I

شلغدير4 عبد شلعزيز

FLARM ENERGY TD
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

شلغدير4 عبد شلعزيز
شلرقم 5و ش رع شلحرية شسفي شسفي، 

6000)، شسفي شملغرب
FLARM ENERGY TD شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة)في طور 
شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلرقم 
)و زنقة شلق �سي عي ض حي موال4 

شلحسن شسفي - 6000) شسفي 
شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.6167
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر حل   (0(( ين ير   1( شملؤرخ في 
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 
مبلغ   FLARM ENERGY TD
وعنوشن  درهم   100.000 رأسم له  
زنقة  )و  شلرقم  شإلجتم عي  مقره  
شلحسن  موال4  حي  عي ض  شلق �سي 
شسفي - 6000) شسفي شملغرب نتيجة 

  : عدم ششتغ   شلشركة .
شلرقم  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 
زنقة شلق �سي عي ض حي موال4  )و 
شسفي   (6000  - شسفي  شلحسن 

شملغرب. 

و عين:
شله د4  عبد  لعريش  شلسيد)ة) 
وعنوشنه)ش) شفدش نج ر رقم ) برج فيزو 
شمليري  6000) شمليري  شسب ني  كمصفي 

)ة) للشركة.
محمد  لعريش  شلسيد)ة) 
شلق �سي  زنقة  )و  شلرقم  وعنوشنه)ش) 
 (6000 شلحسن  موال4  حي  عي ض 

شسفي شملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 
شلجمع  محضر   : ب لتصفية  شملتعلقة 

شلع م شالستثن ئي
حل شلشركة مخو  للسيد لعرش 
شلوطنية  للبط قة  شلح مل  بوجمعة 
بعدد  شملرقمة  ب لوك لة   H91وو رقم 

7798 بت ريخ 19/12/2018
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   06 بت ريخ  بآسفي  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 89).

(7I

NASSIMCOMPTA sarl

HIBA DAMCASH
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

NASSIMCOMPTA sarl
 Appartement situé au RDC sis à
 Meknès, AL MANSOUR 6 IMM
 A 1 Appt N° 9 ، 50000، meknés

maroc
HIBA DAMCASH  شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي متجر ) 

شلط بق شٱلر�سي رقم 79 شٱلحمدية و 
مكن س - 50050 مكن س شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5و559
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  0و 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
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ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 HIBA  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

. DAMCASH

 : بإيج ز  شلشركة  غرض 

تحويل           transferts de fonds.

شٱلموش   .

 ( متجر   : عنوشن شملقر شالجتم عي 

و  شٱلحمدية   79 شلط بق شٱلر�سي رقم 

مكن س - 50050 مكن س شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 (00  : غزالن  شلبوزيد4  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 (00  : آدم    شلبوزيد4  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 (00  : هبة  شلبوزيد4   شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

غزالن   شلبوزيد4  شلسيدة 

 ( تجزئة فتيحة   ((9 رقم  عنوشنه)ش) 

مكن س   50050 حي شلتقدم مكن س 

شملغرب    .

شلسيد    شلبوزيد4 آدم   عنوشنه)ش) 

رقم 9)) تجزئة فتيحة ) حي شلتقدم 

مكن س 50050 مكن س شملغرب.

شلسيدة  شلبوزيد4  هبة عنوشنه)ش) 

رقم 9)) تجزئة فتيحة ) حي شلتقدم 

مكن س 50050 مكن س شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد شلبوزيد4 أحمد عنوشنه)ش) 

رقم 9)) تجزئة فتيحة ) حي شلتقدم 

مكن س 50050 مكن س شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 96و1.

(8I

DARAA AUDIT

MYKZ

تأسيس شركة شملس همة

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET
 GREEN WORK IMM A N°7،
0000)، شلدشر شلبيض ء شملغرب
MYKZ »شركة شملس همة« 

وعنوشن مقره  شالجتم عي: 10 زنقة 
شلحرية شلط بق و شقة 5 - 0000) -، 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

شملس همة«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.5(0195.
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 07 
م رس ))0) تم إعدشد شلق نون 

شألس �سي لشركة شملس همة ب ملميزشت 
شلت لية:

شكل شلشركة : شركة شملس همة .
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
.MYKZ :  شإلقتض ء بمختصر تسميته
تنظيم   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
بهدف  شلفرعية  شلشرك ت  وإدشرة 

تطوير أغرشضه .
زنقة   10  : عنوشن شملقر شالجتم عي 
 -  (0000 - 5 و شقة  شلحرية شلط بق 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة: 99 سنة.
ويبلغ رأسم   شلشركة 500.)5).) 

درهم،
مقسم ك لت لي:

شلسيد طه مو�سى : 1 حصة بقيمة 
100 درهم للحصة .

شلسيد زين شلع بدين زك ر4 : 6و61 
بقيمة 100 درهم.

6و61   : مو�سى  يوسف  شلسيد 
بقيمة 100 درهم.

6و61   : كوسكوس  كريم  شلسيد 
بقيمة 100 درهم.

6و61   : شلكنبور  محمد  شلسيد 
بقيمة 10 درهم.

مجلس  أعض ء  أو  شملتصرفون 
شلرق بة: 

زك ر4  شلع بدين  زين  شلسيد 
شالدشرة  مجلس  رئيس  بصفته)ش) 
 1011 م ستريخت هولندش  عنوشنه)ش) 

م ستريخت هولندش
بصفته)ش)  مو�سى  يوسف  شلسيد 
روتردشم  مدير ع م منتدب عنوشنه)ش) 

هولندش 1011 روتردشم هولندش
شلسيد كريم كوسكوس بصفته)ش) 
عنوشنه)ش)  منتدب  ع م  مدير 
م ستريخت هولندش 1011 م ستريخت 

هولندش
شلسيد محمد شلكنبور بصفته)ش) 
عنوشنه)ش)  منتدب  ع م  مدير 
م ستريخت هولندش 1011 م ستريخت 

هولندش
مرشقب أو مرشقبي شلحس ب ت :

)ش)بصفته   daraa audit شلشركة 
شملح سب تية  شلخبرة  شملكلفة  شلشركة 
كرين  بوسكورة  طريق  عنوشنه)ش) 
) مكتب  وورك سنتر عم رة أ شلط بق 

رقم 7 )718) شلدشر شلبيض ء شملغرب
شألس �سي  شلنظ م  مقتضي ت 
وتوزيع  شالحتي طي  بتكوين  شملتعلقة 

شألرب ح :
يتكون شلربح شلق بـل للتوزيع من   
بعد  شمل لية،  للسنة  شلص في  شلربح 
وو  شلق نوني  شالحتي طي  تخصيص 
خصم شلنت ئج شلسلبية شلس بقة، ومن 
شلع مة  للجمعية  يمكن  شلربح،  هذش 
أن تقتطع جميع شملب لغ شلتي ترى من 
كمخصص  تستعمله   أن  شملن سب 
لجميع أموش  شالحتي طي ت أو ترحيله  
من جديد؛ كم  يمكن توزيع شلرصيد 

إن وجد على شملس همين .
شملنصوص  شلخ صة  شإلمتي زشت 

عليه  لكل شخص :
ال توجد أ4 إمتي زشت.

بقبو   متعلقة  مقتضي ت 
تفويت  لهم  شملخو   شألشخ ص 
شألسهم وتعيين جه ز شلشركة شملخو  

له شلبث في طلب ت شلقبو  :
إلى  شألسهم  تفويت  يمكن 
بينم  يخضع  شملس همين بكل حرية، 
لقبو   شألغي ر  إلى  شألسهم  تفويت 

مجلس شإلدشرة. .

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 17)1)8.
(9I

HASSAN KHOUY

 STE TADLA D›ELECTRICITE
 ET TRAVAUX DIVERS

(ENTADELEC(
شركة شملس همة

حل شركة

HASSAN KHOUY
 N°37 AV HASSAN II

 KELAA SERAGHNA KELAA
 SERAGHNA، 43000، KELAA

SERAGHNA MAROC
 STE TADLA D›ELECTRICITE

 ET TRAVAUX DIVERS
ENTADELEC)) شركة شملس همة)في 

طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

شلجيش شمللكي رقم 15 قصبة ت دلة - 
50وو) قصبة ت دلة شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 5.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر   (0(( م رس   (1 في  شملؤرخ 
 STE TADLA شملس همة  شركة  حل 
 D’ELECTRICITE ET TRAVAUX
مبلغ   (DIVERS (ENTADELEC
وعنوشن  درهم   50.000 رأسم له  
شلجيش  ش رع  شإلجتم عي  مقره  
شمللكي رقم 15 قصبة ت دلة - 50وو) 
قصبة ت دلة شملغرب نتيجة   : ترشجع 

شملدشخيل وشملن فسة .
ش رع  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 
شلجيش شمللكي رقم 15 قصبة ت دلة - 

50وو) قصبة ت دلة شملغرب. 
و عين:

شلسموز4  مصطفى   شلسيد)ة) 
بلوك  شلسالم  ري ض  حي  وعنوشنه)ش) 
بني  0)0و)  مال   بني   09 رقم   10

مال  شملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
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ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
بت ريخ  بن ص لح  ب لفقيه  شالبتدشئية 

11 أبريل ))0) تحت رقم 117.

0Iو

NGBUILDING

NGBUILDING
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

NGBUILDING
 DERB SAADA N612 BD OUEL

 EL MAKHAZINE ، 20830،
MOHAMMEDIA MAROC
NGBUILDING شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 7 
إق مة م نسم ن -عم رة F ش رع 

شلحسن شلت ني - 0800) شملحمدية 
شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

51و5).
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
شملؤرخ في 1) فبرشير ))0) تم تحويل 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
-عم رة  م نسم ن  إق مة   7 »رقم 
 (0800  - شلت ني  شلحسن  ش رع   F
 61( »رقم  إلى  شملغرب«  شملحمدية 
 - شلسع دة  -درب  شملخ زن  وشد  ش رع 

0و08) شملحمدية شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب ملحمدية بت ريخ و1 أبريل 

))0) تحت رقم )71.

1Iو

marrakech finance

INNOVGUEST.COM
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
INNOVGUEST.COM شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنيت 
بزنس سونتر زنقة مسلم تجزئة بوك ر 

شلط بق شلث لث شقة رقم )1 ب ب 
دك لة - 0000) مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1(((87
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   01
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.INNOVGUEST.COM
وك لة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شتص  
 مبرمج ، محلل ، مصمم كمبيوتر..
زنيت   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
بزنس سونتر زنقة مسلم تجزئة بوك ر 
ب ب   1( رقم  شقة  شلث لث  شلط بق 

دك لة - 0000) مرشكش شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
 50  : شلسيد محتيج عبد شلرحيم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 50  : شلسيد شمب رك عزيز4 علو4 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلرحيم  عبد  محتيج  شلسيد 
 (0000  10 رقم  شزلي  حي  عنوشنه)ش) 

مرشكش شملغرب.
علو4  عزيز4  شمب رك  شلسيد 
عنوشنه)ش) شملسيرة 1 حرف ش رقم و)) 

0000) مرشكش شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلرحيم  عبد  محتيج  شلسيد 
 (0000  10 رقم  شزلي  حي  عنوشنه)ش) 

مرشكش شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   11 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 690)و1.
I)و

FISCALITY CONSULTING CENTER

 CAPRICE LUXURY PRIVATE
 SERVICES & LIFESTYLE

MANAGEMENT
إعالن متعدد شلقرشرشت

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 CAPRICE LUXURY PRIVATE

 SERVICES & LIFESTYLE
MANAGEMENT »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«
ش رع  شالجتم عي:  مقره   وعنوشن 
عبد شلكريم شلخط بي ، سكن جوشد ، 
مبنى 109 - شلط بق شلث لث ، شقة و) 

، كيليز - - مرشكش شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
.119685

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 01 أبريل ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
شلذ4 ينص على  قرشر رقم شألو : 

م يلي: تغيير شسم شلشركة
شلذ4 ينص على  قرشر رقم شلث ني: 

م يلي: تغيير شلنش ط
شلذ4 ينص على  قرشر رقم شلث لث: 

م يلي: تحويل شملقر شلرئي�سي للشركة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
 CAPRICE DMC & :شسم شلشركة هو

EVENTS
بند رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 
شلغرض من شلشركة هو: وك لة شلسفر
بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
 -  1 سيد4 عب د  8و  شلرئي�سي:  شملقر 

شلط بق شألو  - مرشكش

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم و75)و1.

Iوو

PUSH CENTER

SAYLI CONSULTING
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
SAYLI CONSULTING شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 7 زنقة 
شحمد توكي شلط بق ) شلشقة 10 

شلدشر شلبيض ء شلدشر شلبيض ء 0000) 
شلدشر شلبيض ء شملغرب 

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و989و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  و) 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 SAYLI  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.CONSULTING
غرض شلشركة بإيج ز : شستش ر4 

كمبيوتر ومحلل مبرمج كمبيوتر.
زنقة   7  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شحمد توكي شلط بق ) شلشقة 10 شلدشر 
شلبيض ء شلدشر شلبيض ء 0000) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب .
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
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 1.000  : شللب ر  محمد  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شللب ر  محمد  شلسيد 
زينيت ب رك عم رة م ركريت ) شلط بق 
ص لح  شوالد  فيكتوري    1( شقة   (
شلدشر   (0000 شلبيض ء  بوسكورة 

شلبيض ء شملغرب .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شللب ر  محمد  شلسيد 
زينيت ب رك عم رة م ركريت ) شلط بق 
ص لح  شوالد  فيكتوري    1( شقة   (
شلدشر   (0000 شلبيض ء  بوسكورة 

شلبيض ء شملغرب 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم و989و5.

I)و

PUSH CENTER

GT BANKING
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
GT BANKING شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 7 زنقة 
شحمد توكي شلط بق ) شلشقة 10 

شلدشر شلبيض ء شلدشر شلبيض ء 0000) 
شلدشر شلبيض ء شملغرب 

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
9895و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  و) 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 GT  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.BANKING
غرض شلشركة بإيج ز : شستش ر4 

كمبيوتر ومحلل مبرمج كمبيوتر.
زنقة   7  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شحمد توكي شلط بق ) شلشقة 10 شلدشر 
شلبيض ء شلدشر شلبيض ء 0000) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب .
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد ع د  بلوقي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  بلوقي  ع د   شلسيد 
زنقة  و  7) شقة  شق مة شلخزشمى رقم 
مكن س  ج  م  شملوحد4  شملومن  عبد 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  بلوقي  ع د   شلسيد 
زنقة  و  7) شقة  شق مة شلخزشمى رقم 
مكن س  ج  م  شملوحد4  شملومن  عبد 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 9895و5.

5Iو

co-working business center

 GROUPE ZAAZAA
*IMMOBILIER*G.Z.I

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
حل شركة

co-working business center
 23rue boured etg 3 N5 ROCHES

 NOIRES CASA، 20230،
CASABLANCA MAROC

GROUPE ZAAZAA

IMMOBILIER*G.Z.I* شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة)في طور 

شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي و) 
زنقة بوريد شلط بق و0 شلرقم 05 

شلصخور شلسودشء شلدشر شلبيض ء 

شلدشر شلبيض ء 0و)0) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(569(7

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تقرر   (0(( م رس   08 في  شملؤرخ 

شملسؤولية  ذشت  شركة  حل 

 GROUPE ZAAZAA شملحدودة 

مبلغ   *IMMOBILIER*G.Z.I
وعنوشن  درهم   100.000 رأسم له  
بوريد  زنقة  و)  شإلجتم عي  مقره  

شلصخور   05 شلرقم  و0  شلط بق 

شلسودشء شلدشر شلبيض ء شلدشر شلبيض ء 

شلدشر شلبيض ء شملغرب نتيجة  0و)0) 

  : شلتصفية شلنه ئية للشركة.
زنقة  و)  و حدد مقر شلتصفية ب 

بوريد شلط بق و0 شلرقم 05 شلصخور 

شلسودشء شلدشر شلبيض ء شلدشر شلبيض ء 

0و)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب. 

و عين:
شلسيد)ة) يونس  زعزع وعنوشنه)ش) 

 (0000  05 جميلة   188 شلزنقة   (0

)ة)  كمصفي  شملغرب  شلبيض ء  شلدشر 

للشركة.

ع د  زعزع وعنوشنه)ش)  شلسيد)ة) 

 (0000  05 جميلة   188 شلزنقة   (0

)ة)  كمصفي  شملغرب  شلبيض ء  شلدشر 

للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 07 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 7و)0)8.

6Iو

ABDIMO SAKANE

ABDIMO SAKANE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

ABDIMO SAKANE

شلرقم )1 زنقة صبر4 بوجمعة 

شلط بق 1 شلشقة 6 درب عمر ، 

0100)، شلدشر شلبيض ء شملغرب

ABDIMO SAKANE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلرقم 

)1 زنقة صبر4 بوجمعة شلط بق 1 

شلشقة 6 درب عمر - 0100) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(57(11

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(( أبريل   05 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

شلكبير  عبد  )ة)  شلسيد  تفويت 
زهير 00و حصة شجتم عية من أصل 

1.000 حصة لف ئدة شلسيد )ة) عبد 

شللطيف رشجع بت ريخ 05 أبريل ))0).

زهير  محمد  )ة)  شلسيد  تفويت 

أصل  من  شجتم عية  حصة  00و 

1.000 حصة لف ئدة شلسيد )ة) عبد 

شللطيف رشجع بت ريخ 05 أبريل ))0).

فتيحة بنرغ 4  )ة)  تفويت شلسيد 

أصل  من  شجتم عية  حصة   100

1.000 حصة لف ئدة شلسيد )ة) عبد 

شللطيف رشجع بت ريخ 05 أبريل ))0).
زهير  شيم ء  )ة)  شلسيد  تفويت 

أصل  من  شجتم عية  حصة   100

1.000 حصة لف ئدة شلسيد )ة) عبد 

شللطيف رشجع بت ريخ 05 أبريل ))0).

تفويت شلسيد )ة) خولة زهير 100 

 1.000 أصل  من  شجتم عية  حصة 

حصة لف ئدة شلسيد )ة) عبد شللطيف 
رشجع بت ريخ 05 أبريل ))0).

زهير  عمرشن  )ة)  شلسيد  تفويت 

أصل  من  شجتم عية  حصة   100

1.000 حصة لف ئدة شلسيد )ة) عبد 

شللطيف رشجع بت ريخ 05 أبريل ))0).
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ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 0887)8.
7Iو

CAFIGEC

DISTRIBUZZ
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
رفع رأسم   شلشركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 9و
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
DISTRIBUZZ شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 6) ش رع 
مرس شلسلط ن شقة رقم و شلط بق 

شألو  - 0100) شلدشر شلبيض ء 
شملغرب.

رفع رأسم   شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و0)و6).
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تم   (0(( فبرشير   10 في  شملؤرخ 
بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
أ4  درهم«   400.000,00« قدره 
إلى  درهم«   100.000,00« من 
طريق  عن  درهم«   500.000,00«
شلشركة  ديون  مع  مق صة  إجرشء   :

شملحددة شملقدشر وشملستحقة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 07 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 95)0)8.
8Iو

CAFIGEC

DISTRIBUZZ
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 9و
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc

DISTRIBUZZ شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي  6)ش رع 
مرس شلسلط ن شقة رقم و شلط بق 

شالو  - 0100) شلدشر شلبيض ء 
شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و0)و6).
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
شملؤرخ في 18 فبرشير ))0) تم تحويل 
شملقر شالجتم عي شلح لي للشركة من » 
6)ش رع مرس شلسلط ن شقة رقم و 
شلط بق شالو  - 0100) شلدشر شلبيض ء 
شملغرب« إلى »ش رع يعقوب شملنصور، 
مس حة شملنصور شلط بق ) رقم 5و - 

0100) شلدشر شلبيض ء شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 07 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 95)0)8.

9Iو

x

 AcierGaz.أسييغازش.م.م.ش.و 
S.A.R.L. D’associé unique

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

x
 IMM 5, RESIDENCE JAWHARA,

 APPART 9, GH 22, SIDI
 OTHMANE IMM 5, RESIDENCE

 JAWHARA, APPART 9, GH
 22, SIDI OTHMANE، 20660،

CASABLANCA maroc
 AcierGaz.أسييغ زش.م.م.ش.و 

S.A.R.L. D’associé unique شركة 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي : 10، 

زنقة شلحرية، شلط بق شلث لث شلشقة 
05، شلدشر شلبيض ء. - 00و1) شلدشر 

شلبيض ء. مغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
9))9و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  و) 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
 AcierGaz أسييغ زش.م.م.ش.و.

.S.A.R.L. D’associé unique
توريد   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
وغ ز  شلطبيعي  وشلغ ز  شلغ ز  معدشت 

شلبترو  شملس   وشلغ زشت شملختلفة؛
محطة   ، شلبيتومين  وقود   -

شلخدم ت ؛
- صي نة شألشغ   شلبترولية.

- شلبن ء.
- شألن بيب ، شلغ لي ت ؛

- شبكة أم ن من شلحرشئق ، كشف 
شلحرشئق وإطف ء شلحرشئق ؛

شلغ ز  تخزين  مرشفق  صي نة   -
وشلنفط وشلنقل ؛

- ششلستج بة للطوشرئ.
- أعم   صن عية متنوعة.

- شلصي نة شلصن عية.
شملع م لت  جميع  شلعموم  وعلى   -
شلتج رية، شمل لية وشلعق رية شلتي يمكن 
غير  أو  مب شرة  بكيفية  ترتبط  أن 

مب شرة بغرض
أن  شأنه   من  شلتي  أو  شلشركة 

تشجع نموه  وتوسيعه ..
 ،10  :  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلط بق شلث لث شلشقة  زنقة شلحرية، 
شلدشر  00و1)   - شلدشر شلبيض ء.   ،05

شلبيض ء. مغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد عبد شله د4 عي�سي : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عي�سي  شله د4  عبد  شلسيد 
عنوشنه)ش) شلدشر شلبيض ء 00و1) شلدشر 

شلبيض ء مغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عي�سي  شله د4  عبد  شلسيد 
00و1)  شلبيض ء  شلدشر  عنوشنه)ش) 

ب لدشر شلبيض ء مغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 08 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 0561)8.

(0I

DISMATELEC

O2J NETTOYAGE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

DISMATELEC
 AVENUE NILE HAY ENNAJD ,(6
 SIDI YAHYA OUJDA ، 60000،

oujda maroc
O(J NETTOYAGE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 15 زنقة 
جم   شلدين شالفغ ني ط بق 1 شقة 

و وجدة - 60000 وجدة شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9119و
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   18
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 O(J  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.NETTOYAGE
تصنيع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلص بون وشلعطور
تنظيف

شستيرشد وتصدير.
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زنقة   15  : عنوشن شملقر شالجتم عي 
جم   شلدين شالفغ ني ط بق 1 شقة و 

وجدة - 60000 وجدة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 500  : شمين  محمد  كبير  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : بوجمعة حفو�سي  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد كبير محمد شمين عنوشنه)ش) 
و وجدة  حي شملسيرة زنقة طهرشن رقم 

60000 وجدة شملغرب.
حفو�سي  بوجمعة  شلسيد 
 6 رقم  زنقة سيد4 ش في  عنوشنه)ش) 

وجدة 60000 وجدة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد كبير محمد شمين عنوشنه)ش) 
و وجدة  حي شملسيرة زنقة طهرشن رقم 

60000 وجدة شملغرب
حفو�سي  بوجمعة  شلسيد 
 6 رقم  زنقة سيد4 ش في  عنوشنه)ش) 

وجدة 60000 وجدة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   0( بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 9)).

(1I

redallah sarl

21Z TRANSPORT
إعالن متعدد شلقرشرشت

redallah sarl
) زنقة سوري  شلشقة 15 ش رع 

شلحسن شلث ني شملدينة شلجديدة ، 
0000و، ف س شملغرب

1Z TRANSPORT) »شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: رقم 8و) 
تجزئة شوليفيي1 شلضحى شلعم رة 8و) 
ش GH 40 شلط بق شلسفلي شلشقة 1 - 

0000و ف س شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

009و6.
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 08 م رس ))0)
تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

على  ينص  شلذ4   :1 رقم  قرشر 
شلسيد لزعر   : 700 حصة  بيع  م يلي: 
هيدوف  وشلسيد  حصة  ط رق00) 
رشيد  للسيد  يونس00وحصة، 

مصلح
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
شلى  للشركة  شلق نوني  شلشكل  تغيير 
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 
شلى  للشركة  شالجتم عي  شملقر  تحويل 
شلعنوشن شلدك ن تجزئة 79و س طريق 
عين شلشقف تجزئة ري ض شلي سمين 

ف س
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
شلسيد مصلح رشيد شلشرك شلوحيد 
شلشركة شصبح هو شملسير وح مل  في 

شالمض ء شلوحيد في شلشركة 
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
شلى  للشركة  شلق نوني  شلشكل  تغيير 
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
هو  شصبح  للشركة  شالجتم عي  شملقر 
عين  طريق  س  79و  تجزئة  شلدك ن 
شلشقف تجزئة ري ض شلي سمين ف س
بند رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 
شلسيد مصلح رشيد شلشرك شلوحيد 
 100000.00 برشسم    شلشركة  في 

درهم 
بند رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 
شلسيد مصلح رشيد شلشرك شلوحيد 

في شلشركة ب 1000حصة 
على  ينص  شلذ4   :(( رقم  بند 
شلشرك  رشيد  مصلح  شلسيد  م يلي: 
شلوحيد في شلشركة شصبح هو شملسير 

وح مل شالمض ء شلوحيد في شلشركة 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   05 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1808.

((I

ABDIMO SAKANE

ABDIMO SAKANE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ABDIMO SAKANE

شلرقم )1 زنقة صبر4 بوجمعة 

شلط بق 1 شلشقة 6 درب عمر ، 

0100)، شلدشر شلبيض ء شملغرب

ABDIMO SAKANE شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلرقم 

)1 زنقة صبر4 بوجمعة شلط بق 1 

شلشقة 6 درب عمر - 0100) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(57(11

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تم تعيين   (0(( أبريل   05 شملؤرخ في 

مسير جديد للشركة شلسيد)ة) شرشجع 

عبد شلطيف كمسير وحيد

تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 0887)8.

Iو)

redallah sarl

 LABORATOIRE MAROCAIN

 DU BATIMENT ET DES

TRAVAUX PUBLICS LMBTP

إعالن متعدد شلقرشرشت

redallah sarl

) زنقة سوري  شلشقة 15 ش رع 

شلحسن شلث ني شملدينة شلجديدة ، 

0000و، ف س شملغرب

 LABORATOIRE MAROCAIN DU

 BATIMENT ET DES TRAVAUX

PUBLICS LMBTP »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: 06) زنقة 

شلسوسن حي زشزش - 0000و ف س 

شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

609وو.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في )0 يوليوز 018)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

 100 ب عت شلسيدة شزمي عدلي سه م 

حصة نصيبه  في شلشركة للسيد شزمي 

عدلي خليل

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

 (05 للعنوشن  شلشركة  مقر  تحويل 

زنقة شلسوسن حي زشزش ف س

قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 

شصبح  للشركة  شلق نوني  شلشكل 

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

بند رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

شصبح  للشركة  شلق نوني  شلشكل 

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

بند رقم 5: شلذ4 ينص على م يلي: 

شملقرشالجتم عي شلشركة هو 05) زنقة 

شلسوسن حي زشزش ف س

بند رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 

رشسم   شلشركة هو شلسيد شزمي عدلي 

خليل 100000.00درهم 

بند رقم 8: شلذ4 ينص على م يلي: 

شلسيد شزمي عدلي خليل 1000حصة

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس   (( بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم )155.

((I
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redallah sarl

 LABORATOIRE MAROCAIN

 DU BATIMENT ET DES

TRAVAUX PUBLICS LMBTP
إعالن متعدد شلقرشرشت

redallah sarl

) زنقة سوري  شلشقة 15 ش رع 

شلحسن شلث ني شملدينة شلجديدة ، 

0000و، ف س شملغرب

 LABORATOIRE MAROCAIN DU

 BATIMENT ET DES TRAVAUX

PUBLICS LMBTP »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: 05) زنقة 

شلسوسن حي زشزش - 0000و ف س 

شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

609وو.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 8) دجنبر 019)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

تحرير ثالث شرب ع رشس مل   شملتبقية في 

حوزة شلشريك

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

600000درهم  شلرفع من رشسم   شلى 

بمق صة شلديون شملترتبة على شلشركة 

في حدود درهم500000

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

بند رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 

 600000.00 هو  شلشركة  رشسم   

درهم

بند رقم 8: شلذ4 ينص على م يلي: 

حصص شلشركة هي 6000 حصة

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس  0و  بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 0و17.

(5I

إئتم نية شلوف ء

BOUCH ONE SERVICE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

إئتم نية شلوف ء

ش رع عال  شلف �سي شلرقم 79 

سط ت ، 6000)، سط ت شملغرب

BOUCH ONE SERVICE شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلط بق 

شألر�سي شلرقم ش رع 11 ين ير شلخير 

سط ت - 6000) سط ت شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

6985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   05

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.BOUCH ONE SERVICE

ممثل   1-  : غرض شلشركة بإيج ز 
تج ر4

)- شألشغ   مختلفة للبن ء

و- بيع شألالت شإلكترونية.

شلط بق   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شلخير  ين ير   11 شلرقم ش رع  شألر�سي 

سط ت - 6000) سط ت شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلسيد شبن شلحدشد شيوب 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد شبن شلحدشد شيوب عنوشنه)ش) 
سط ت   16 شلرقم  شلهدى  تجزئة 

6000) سط ت شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد شبن شلحدشد شيوب عنوشنه)ش) 
سط ت   16 شلرقم  شلهدى  تجزئة 

6000) سط ت شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  شالبتدشئية بسط ت 

))0) تحت رقم 106/2022.
(6I

FINCOSA MARRAKECH

2P TEXTILE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
ش رع عبد شلكريم شلخط بي شق مة 
رقية عم رة 180 بلوك B شلط بق 

شالو  شلشقة 7 ، 0000)، مرشكش 
شملغرب

P TEXTILE) شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 55 ش رع 
محمد شلخ مس عم رة جك ر شقة 

رقم وو جليز مرشكش 0000) 
مرشكش شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و15)18

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   11
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 (P  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.TEXTILE
صن عة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
وشكسسوشرشت  شلنسيج  من  موشد 

شملوضة.
شلنسيج  موشد  وتوزيع  شرشء  بيع، 

وشكسسوشرشت شملوضة. .

55 ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 
شقة  جك ر  عم رة  شلخ مس  محمد 
رقم وو جليز مرشكش 0000) مرشكش 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
روم ن  فيليب  دوشنيون  شلسيد 
كليمون : 5) حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .
ج ن  ب تريك  طوم س  شلسيد 
100 درهم  5) حصة بقيمة   : ك ميل 

للحصة .
سطيف ن  ج ن  شسبيرتي  شلسيد 
درهم   100 10 حصة بقيمة   : لويس 

للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
روم ن  فيليب  دوشنيون  شلسيد 

كليمون عنوشنه)ش) فرنس  . . فرنس .
ج ن  ب تريك  طوم س  شلسيد 

ك ميل عنوشنه)ش) فرنس  . . فرنس .
سطيف ن  ج ن  شسبيرتي  شلسيد 

لويس عنوشنه)ش) فرنس  . . فرنس .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
روم ن  فيليب  دوشنيون  شلسيد 

كليمون عنوشنه)ش) فرنس  . . فرنس 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس  0و  بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 87و)و1.
(7I

طل كونسلتينغ

MSE-PARTS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

طل كونسلتينغ
ش رع شلجوالن. زنقة طنجة. مك تب 
شألطلس. رقم )1 ، 0000و، ف س 

شملغرب
MSE-PARTS شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي و)1 م 
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تجزئة ري ض شلي سمين. طريق عين 
شلشقف. - 0000و ف س شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
7(189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   1(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
MSE-  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.PARTS
-شرشء   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
وبيع وتوزيع جميع أنوشع قطع شلغي ر 

وأكسسوشرشت شلسي رشت
-شلتج رة ع مة

-شالستيرشد وشلتصدير.
م  و)1   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
عين  طريق  شلي سمين.  ري ض  تجزئة 

شلشقف. - 0000و ف س شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلسيد عبد شلحي شلن جم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد عبد شلحي شلن جم عنوشنه)ش) 
سيد4  بنكيرشن  جن ن   1 زنقة   16

بوجيدة. 0000و ف س شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلن جم عنوشنه)ش)  شلسيدة شيم ء 
و)1 م تجزئة ري ض شلي سمين. طريق 

عين شلشقف. 0000و ف س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 8و19.

(8I

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

 STATION DE SERVICES AL
MARSSA

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

إض فة تسمية تج رية أو شع ر 

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

ش رع شلعركوب رقم 01-))77 
صندوق شلبريد رقم 6)1، 000و7، 

شلدشخلة شملغرب
 STATION DE SERVICES AL

MARSSA »شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: حي 

شلسالم ش ش رع شحمد ب حنيني رقم 
10 - 000و7 شلدشخلة شملغرب.

»إض فة تسمية تج رية أو شع ر«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.9599
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
تقرر   (0(( أبريل   01 في  شملؤرخ 

إض فة شع ر تج ر4 للشركة وهو:
 STATION DE SERVICES AL

MARKAZ
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
و1  بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 634/2022.
(9I

موثق

 KALESH & LABDAOUI«
 DESIGN ECOLO«  » K & L

»design écolo
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

موثق
بني مال  ش رع محمد شلخ مس 
عم رة رقم 8)) شلط بق شالو  ، 

000و)، بني مال  شملغرب
 KALESH & LABDAOUI DESIGN«
 »ECOLO«  » K & L design écolo

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي عم رة 06 
شقة رقم )1، شلط بق شلرشبع ش رع 

محمد شلخ مس بني مال  000و) بني 
مال  شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
7و6)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   1(
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
 KALESH & LABDAOUI DESIGN«
. »ECOLO«  » K & L design écolo

شلقي م   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
ب العم   وشلتعديالت شلبيئية -تصميم 
وشلخ رجية  شلدشخلية  شلتص ميم 
شرشء  شلطبيعية-  وشملن ظر  شلبستنة 
جميع شملنتوج ت وشملحرك ت من أجل 
تصنيع شلكرف ن ت  شملت بعة وشالنج ز- 

وبيعه - أشغ   مختلفة.
عنوشن شملقر شالجتم عي : عم رة 06 
شلرشبع ش رع  شلط بق   ،1( رقم  شقة 
محمد شلخ مس بني مال  000و) بني 

مال  شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد أحمد أحمد خطيب : 600 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 (00  : لبدشو4  شلحن في  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
خطيب  أحمد  أحمد  شلسيد 
 1( رقم  شقة   06 عم رة  عنوشنه)ش) 
شلط بق شلرشبع ش رع محمد شلخ مس 

000و) بني مال  شملغرب.
شلسيد شلحن في لبدشو4 عنوشنه)ش) 
عم رة 06 شقة رقم )1 شلط بق شلرشبع 
بني  000و)  شلخ مس  محمد  ش رع 

مال  شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

خطيب  أحمد  أحمد  شلسيد 
شلط بق   1( رقم   06 عنوشنه)ش) عم رة 
000و)  شلرشبع ش رع محمد شلخ مس 

بني مال  شملغرب
شلسيد شلحن في لبدشو4 عنوشنه)ش) 
عم رة 06 شقة رقم )1 شلط بق شلرشبع 
بني  000و)  شلخ مس  محمد  ش رع 

مال  شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ببني مال  بت ريخ 08 أبريل 

))0) تحت رقم 60و.

50I

FINCOSA MARRAKECH

MOTOCYCLE ACHARAFE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
إغالق فرع ت بع لشركة تج رية يوجد 

مقره  شالجتم عي ب ملغرب

FINCOSA MARRAKECH
ش رع عبد شلكريم شلخط بي شق مة 
رقية عم رة 180 بلوك B شلط بق 

شالو  شلشقة 7 ، 0000)، مرشكش 
شملغرب

 MOTOCYCLE ACHARAFE
»شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: مح ميد 5 

رقم 5 - 0000) مرشكش شملغرب.
»إغالق فرع ت بع لشركة تج رية 
يوجد مقره  شالجتم عي ب ملغرب«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.(66(1
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 11 م رس ))0) تقرر إغالق 
 MOTOCYCLE لشركة  ت بع  فرع 
تسميته   ACHARAFE
 MOTOCYCLE ACHARAFE
وشلك ئن عنوشنه في شملسيرة ) B شلط بق 
مرشمش   (0000  - وو8  شالر�سي رقم 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
م رس  و)  بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 168)و1.

51I
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RIAD CONSULTANT

MED G SARL AU شركة

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

قفل شلتصفية

RIAD CONSULTANT

 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

شركة MED G SARL AU شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي : )و 

شلزنقة )1 حي شلقريعة وشد زم 

)شلسفلي) - 50و5) وشدزم شملغرب.

قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

.11(1

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تقرر حل   (0(( أبريل   1( شملؤرخ في 

شركة   MED G SARL AU شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد مبلغ رأسم له  50.000 درهم 

شلزنقة  )و  وعنوشن مقره  شإلجتم عي 

 - )شلسفلي)  زم  وشد  شلقريعة  حي   1(

وشدزم شملغرب نتيجة لتوقف  50و5) 

نه ئي لنش ط شلشركة.

و عين:

شلسيد)ة) محمد كن ني وعنوشنه)ش) 

حي شلقريعة وشد4 زم   1( شلزنقة  )و 

)ة)  كمصفي  شملغرب  وشدزم  50و5) 

للشركة.

و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 

بت ريخ )1 أبريل ))0) وفي )و شلزنقة 

 - )شلسفلي)  زم  وشد  شلقريعة  حي   1(

50و5) وشدزم شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( شالبتدشئية بوشد4 زم بت ريخ 

))0) تحت رقم )و.

5(I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

VILLA SARAH
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 ش رع موريت ني  صندوق شلبريد 
609) ، 0000)، مرشكش شملغرب

VILLA SARAH شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 57 ش رع 
موريت ني  صندوق شلبريد 609) - 

0000) مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1((5(1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  و) 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 VILLA  : شإلقتض ء بمختصر تسميته  

.SARAH
تأجير   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

جميع شملب ني شملفروشة.
57 ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 
 -  (609 شلبريد  صندوق  موريت ني  

0000) مرشكش شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
شلشركة:  رأسم    مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي:
 Frank, Réné, Marc, شلسيد 
André HUEBER : 500 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة .
 Sarah, Chantal, Claude شلسيدة
 SALESSES ép. HUEBER : 500

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
 Frank, Réné, Marc, شلسيد 
 660 عنوشنه)ش)   André HUEBER
 chemin de Foumezous – 82370

. Corbarieu France

 Sarah, Chantal, Claude شلسيدة
عنوشنه)ش)   SALESSES ép. HUEBER
 chemin de Foumezous –  660

. 82370 Corbarieu France
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
 Frank, Réné, Marc, شلسيد 
 660 عنوشنه)ش)   André HUEBER
 chemin de Foumezous – 82370

 Corbarieu France
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 6و7)و1.

Iو5

FINCOSA MARRAKECH

ASTUTE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وف ة شريك

FINCOSA MARRAKECH
ش رع عبد شلكريم شلخط بي شق مة 
رقية عم رة 180 بلوك B شلط بق 

شالو  شلشقة 7 ، 0000)، مرشكش 
شملغرب

ASTUTE شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم )6 
ديور سيد4 عب د صق ر - 0000) 

مرشكش شملغرب.
وف ة شريك

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
1و80).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
شملؤرخ في )0 م رس ))0) تم شإلعالم 
وتوزيع  ربيع  مع د  شلشريك  بوف ة 
لرسم   

ً
تبع  شلورثة  على  حصصه 

 (0(( ين ير   19 في  شملؤرخ  شإلرشثة 
ب لشكل شألتي :

شلسيد)ة) سالم ربيع ، )و1 حصة.
 ، عصفور4  حبيبة   شلسيد)ة) 

)و1 حصة .
 100  ، بوسبني  خولة  شلسيد)ة) 

حصة .
شلسيد)ة) عبد شلب سط ربيع ، 86 

حصة .

شلسيد)ة) جنة خديجة ربيع ، و17 
حصة .

و17   ، ربيع  شحمد  شلسيد)ة) 
حصة تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 
م رس   (1 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 090)و1.

5(I

STE PRO-CONSULTING

2 لين ترونس
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

STE PRO-CONSULTING
15 ش رع جم   شلدين شالفغ ني 
شلط بق شالو  شلرقم و ، 60000، 

وجدة شملغرب
) لين ترونس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 15زنقة 

جم   شلدين شالفغ ني ط بق 1 شقةو 
- 60000 وجدة شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
9185و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   (8
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
لين   (  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

ترونس.
غرض شلشركة بإيج ز : شركة نقل 

وشلتصدير وشالسترشد شلبض ئع.
15زنقة   : شملقر شالجتم عي  عنوشن 
جم   شلدين شالفغ ني ط بق 1 شقةو 

- 60000 وجدة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
حصة   500  : شلسيد ر�سى عطية 

بقيمة 100 درهم للحصة .
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500 حصة  شلسيد ر�سى كنود4 : 
بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد ر�سى عطية عنوشنه)ش) حي 
و1  عم رة   ( كنز4  شق مة  شالندلس 

بلوك ش 60000 وجدة شملغرب.
عنوشنه)ش)  كنود4  ر�سى  شلسيد 
 avenue de Stalingrad 93240  67

.Stains France
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد ر�سى عطية عنوشنه)ش) حي 
و1  عم رة   ( كنز4  شق مة  شالندلس 

بلوك ش 60000 وجدة شملغرب
عنوشنه)ش)  كنود4  ر�سى  شلسيد 
 avenue de Stalingrad 93240  67

Stains France
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   01 بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 91).
55I

ANEXIS CONSEIL

OM GYM
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

ANEXIS CONSEIL
)1 زنقة صبر4 بوجمعة شلط بق 
شالو  شلشقة 6 شلدشر شلبيض ء، 
Casablanca ،(0110 شملغرب

OM GYM شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة)في طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي )1, زنقة 
صبر4 بوجمعة شلط بق شألو  شقة 

رقم 6 - 0110) شلدشر شلبيض ء 
شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

55)و)).
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
1)0) تقرر حل  1) شتنبر  شملؤرخ في 
 OM شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
درهم   10.000 مبلغ رأسم له    GYM
زنقة   ,1( شإلجتم عي  مقره   وعنوشن 
شقة  شألو   شلط بق  بوجمعة  صبر4 

رقم 6 - 0110) شلدشر شلبيض ء شملغرب 
نتيجة   : حل شلشركة.

و حدد مقر شلتصفية ب )1, زنقة 
شقة  شألو   شلط بق  بوجمعة  صبر4 
رقم 6 - 0110) شلدشر شلبيض ء شملغرب. 

و عين:
شلسيد)ة) شملغرب شملغرب وعنوشنه)ش) 
شلبيض ء  شلدشر   (005( شملحيط  ش رع 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود و شلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 16 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

فبرشير ))0) تحت رقم 1))و81.
56I

ORENJI

GROUPE N.A.B
إعالن متعدد شلقرشرشت

ORENJI
)و ش رع محمد شلخ مس شلشقة 

رقم ) حي شلحسني برك ن ، 000و6، 
برك ن شملغرب

GROUPE N.A.B »شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: و) زنقة 
بك 4 لهبيل شلشقة رقم 5 شلط بق و 

-  برك ن شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
.76(9

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 5) ين ير ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
منخرطي  موشفقة  شإلمض ء:  مسطرة 
تع ونية شلنهضة للحرشسة على تفويت 
للمسير بنحدو أمين شلح مل  شإلمض ء 
من أجل   FA   ب.ت.و رقم0699و1 
بيع جميع شلحصص شلتي تعود لهم في 

 GROUPE N.A.Bشركة
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

إض فة نش ط أعم   شلتنظيف.

قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 
شلحصة  جميع  بيع  على  شملوشفقة 
طرف  من  شململوكة  شالجتم عية 
لف ئدة  للحرشسة  شلنهضة  تع ونية 
شلسيد بنحدو أمين شلح مل   ب.ت.و 

FA 1رقم 0699و
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 
،أصبح  شلتنظيف  أعم    بإض فة 

للشركة ثالثة أنشطة عوض إثنين.
بند رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 
أصبحت  شجتم عية  حصة   1000
مملوكة من طرف شلسيد بنحدوأمين 

 FA 1شلح مل   ب.ت.و رقم0699و
بند رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 
ملكية  في  أصبح  شلشركة  م    رأس 
شلسيد بنحدو أمين شلح مل   ب.ت.و 

 FA 1رقم0699و
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
ين ير   (5 بت ريخ  ببرك ن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 91).
57I

RIM FINANCIAL

 Nano   نانو بروتكت ماروك
protect Maroc

إعالن متعدد شلقرشرشت

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، شلدشر 
شلبيض ء شملغرب

 Nano protect   ن نو بروتكت م روك
Maroc »شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة ذشت شلشريك شلوحيد«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: 56 ش رع 
موال4 يوسف شلط بق و شقة رقم 
)1 - 0و01) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

وو6و)5.
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في و0 م رس ))0)
تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

على  ينص  شلذ4   :1 رقم  قرشر 
م يلي: شملوشفقة على شستق لة شلشريك 
شلس بق حمزة برشدة من مه مه كمسير 

للشركة 
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
كمسيرة  برشدة  مريم  شلسيدة  تعيين 

وحيدة غير شريكة لفترة غير محددة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
على  ينص  شلذ4   :15 رقم  بند 

م يلي: تسمية شملسير
على  ينص  شلذ4   :16 رقم  بند 

م يلي: صالحي ت شملسير
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم و5)1)8.
58I

شلرف غي هولدينك

VALERIANA « SARL «
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

شلرف غي هولدينك
7)1 مكرر ش رغ شلحسن شلت ني 

شلط بق 11 رقم شلشقة 115 شلدشر 
شلبيض ء ، 000)1، شلدشر شلبيض ء 

شملغرب
» VALERIANA « SARL شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 90--88 

طريق لوشزيس شلدشر شلبيض ء - 
0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
9617و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   18
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر   شإلقتض ء 

.VALERIANA « SARL «
هو   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شلتأسيس شلشرشء وشلتفويت، شلتسيير. 
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شملؤسس ت  شستغال  جم عي لجميع 
شلنف�سي  شلطب  في  شملتخصصة 
شلطبية  شملي دين  جميع  شو  وشلعصبي 

وشلشبه طبية.
متعددة  مصحة  شستغال  
شلخدم ت  وجميع  شالختص ص ت 

شلطبية.
شلطبية  شالستش رشت  تقديم 
تشخيص تح ليل فحوص ت وشجرشء 
عملي ت جرشحية ب الستشف ء وبدون 

شستشف ء.
بجميع  شلقي م  أعم،  وبشكل 
شلعملي ت شملنقولة وشلعق رية وشمل لية 
وغيره  شلتي تس هم بشكل مب شر أو 
غير مب شر في تحقيق غرض شلشركة. 
-90-  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 - شلبيض ء  شلدشر  لوشزيس  طريق   88

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلخيرصفريو4  فتيحة  شلسيدة 
 (0.000 حصة بقيمة   (00  : مرشد 

درهم للحصة .
 (00  : يعالو4  سكينة  شلسيدة 
حصة بقيمة 0.000) درهم للحصة .
شلسيد كريم مديوني : 00) حصة 

بقيمة 0.000) درهم للحصة .
 : حسيني  خي طي  رشيد  شلسيد 
درهم   (0.000 بقيمة  حصة   (00

للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلخيرصفريو4  فتيحة  شلسيدة 
شنف   ليير  زنقة   7 عنوشنه)ش)  مرشد 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
شلسيدة سكينة يعالو4 عنوشنه)ش) 
وص    شق مة  شنزرشن  بئر  ش رع   6
شلط بق 5 شقة )1 شملع ريف 0000) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.
عنوشنه)ش)  مديوني  كريم  شلسيد 
زنقة شبو حسن شلصغير شق مة شلبيض ء 
شملع ريف   1( شقة   1 ط بق  درج 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

حسيني  خي طي  رشيد  شلسيد 
 (0000 شنف   ليير  زنقة   7 عنوشنه)ش) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلخيرصفريو4  فتيحة  شلسيدة 
شنف   ليير  زنقة   7 عنوشنه)ش)  مرشد 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب
شلسيدة سكينة يعالو4 عنوشنه)ش) 
وص    شق مة  شنزرشن  بئر  ش رع   6
شلط بق 5 شقة )1 شملع ريف 0000) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب
عنوشنه)ش)  مديوني  كريم  شلسيد 
زنقة شبو حسن شلصغير شق مة شلبيض ء 
شملع ريف   1( شقة   1 ط بق  درج 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 11 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم ))07)8.
59I

مكتب شملح سبة

SOURCE DE VITALITE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

مكتب شملح سبة
ش رع عبد شلخ لق شلطريس رقم 1) 
شلط بق شلث لث ، 000)6، شلن ظور 

شملغرب
SOURCE DE VITALITE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم و0 

زنقة شلعرع ر حي شلعرش�سي - 000)6 
شلن ظور شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5)9و)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  و) 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.SOURCE DE VITALITE

 : بإيج ز  شلشركة  غرض 

 ENERGIE SOLAIRE ET  (1

TRAITEMENT D’EAU

.IMPORT EXPORT ((

و0  رقم   : عنوشن شملقر شالجتم عي 

 6(000  - زنقة شلعرع ر حي شلعرش�سي 

شلن ظور شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 500  : شلنصر4  محمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : حكيم  شملخت ر4  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 

 500  : شلنصر4  محمد  شلسيد 

بقيمة 100 درهم.

 500  : حكيم  شملخت ر4  شلسيد 

بقيمة 100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد محمد شلنصر4 عنوشنه)ش) 

 (( شقة  شلف  عم رة  شالم نة  شق مة 

شلط بق 6 0)0)) شلجديدة شملغرب.

شلسيد شملخت ر4 حكيم عنوشنه)ش) 

 (5000 تندوت  شكرشليون  دوشر زشوية 

ورزشزشت شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد محمد شلنصر4 عنوشنه)ش) 

 (( شقة  شلف  عم رة  شالم نة  شق مة 

شلط بق 6 0)0)) شلجديدة شملغرب

شلسيد شملختلر4 حكيم عنوشنه)ش) 

 (5000 تندوت  شكرشليون  دوشر زشوية 

ورزشزشت شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   05 شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم )و5.

60I

fiduciaire la grande classe

NOUR PISA
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire la grande classe
ش رع شالميرة اللة ع ئشة ، 6000)، 

سط ت شملغرب
NOUR PISA شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
شالتق ن شالسك ن محل ش و1) - 

6000) سط ت شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
6991

 11 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 NOUR :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.PISA
منعش   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

عق ر4.
تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 - و1)  ش  محل  شالسك ن  شالتق ن 

6000) سط ت شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 (0.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
00) حصة   : شلسيد عزيز شدريس 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد عزيز شدريس عنوشنه)ش) دوشر 
دشود  بن  شوالد سيد4  شلصغير  شوالد 

6000) سط ت شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
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شلسيد عزيز شدريس عنوشنه)ش) دوشر 

دشود  بن  شوالد سيد4  شلصغير  شوالد 

6000) سط ت شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  شالبتدشئية بسط ت 

))0) تحت رقم 109/22.

61I

FINCOSA MARRAKECH

ASTUTE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH

ش رع عبد شلكريم شلخط بي شق مة 
رقية عم رة 180 بلوك B شلط بق 

شالو  شلشقة 7 ، 0000)، مرشكش 

شملغرب

ASTUTE شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم )6 

ديور سيد4 عب د صق ر - 0000) 

مرشكش شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

1و80).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(( م رس   07 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

تفويت شلسيد )ة) سالم ربيع )و1 

)و1  أصل  من  شجتم عية  حصة 

حصة لف ئدة شلسيد )ة) عبد شلجب ر 
ربيع بت ريخ 07 م رس ))0).

حبيبة  )ة)  شلسيد  تفويت 

عصفور4 )و1 حصة شجتم عية من 

)ة)  حصة لف ئدة شلسيد  )و1  أصل 

شملهد4 ربيع بت ريخ 07 م رس ))0).

خولة بوسبني  )ة)  تفويت شلسيد 

100 حصة شجتم عية من أصل 100 

حمزة ربيع  )ة)  حصة لف ئدة شلسيد 

بت ريخ 07 م رس ))0).

شلب سط  عبد  )ة)  شلسيد  تفويت 
حصة شجتم عية من أصل   57 ربيع 

حمزة  )ة)  و17 حصة لف ئدة شلسيد 
ربيع بت ريخ 07 م رس ))0).

خديجة  جنة  )ة)  شلسيد  تفويت 
حصة شجتم عية من أصل  6و  ربيع 
حمزة  )ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة   86

ربيع بت ريخ 07 م رس ))0).
ربيع  شحمد  )ة)  شلسيد  تفويت 
و17  حصة شجتم عية من أصل   57
حمزة ربيع  )ة)  حصة لف ئدة شلسيد 

بت ريخ 07 م رس ))0).
شلب سط  عبد  )ة)  شلسيد  تفويت 
116 حصة شجتم عية من أصل  ربيع 
و17 حصة لف ئدة شلسيد )ة) شملهد4 

ربيع بت ريخ 07 م رس ))0).
خديجة  جنة  )ة)  شلسيد  تفويت 
حصة شجتم عية من أصل   50 ربيع 
عبد  )ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة   86

شلصمد ربيع بت ريخ 07 م رس ))0).
ربيع  شحمد  )ة)  شلسيد  تفويت 
116 حصة شجتم عية من أصل و17 
حصة لف ئدة شلسيد )ة) عبد شلجب ر 

ربيع بت ريخ 07 م رس ))0).
ربيع  يوسف  )ة)  شلسيد  تفويت 
00) حصة شجتم عية من أصل 00) 
حصة لف ئدة شلسيد )ة) عبد شلصمد 

ربيع بت ريخ 07 م رس ))0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
م رس   (1 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 090)و1.

6(I

RIM FINANCIAL

INNOVART اينوفارت

إعالن متعدد شلقرشرشت

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، شلدشر 
شلبيض ء شملغرب

شينوف رت INNOVART »شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: شملنطقة 
شلصن عية شبن مسيك سيد4 عثم ن 
حي موال4 رشيد زنقة 1 تجزئة 1 و) 

- 0)و0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
5و)56).

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في )1 م رس ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
على  ينص  شلذ4   :1 رقم  قرشر 
بيع  على  وشملص دقة  شملوشفقة  م يلي: 
 100 00) حصة شجتم عية من فئة 
طرف  من  درهم)  درهم)0.000) 
شلسيد حميد شلنيلي شلى شلسيد شدريس 
ص بر4 ليصبح رشسم   موزع ك لت لي: 
درهم   50.000 شلنيلي  حميد  شلسيد 
وشلسيد شدريس ص بر4 50.000 درهم  
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
طرف  من  مسيرة  شلشركة  شصبحت 
شلسيد حميد شلنيلي وشلسيد شدريس 

ص بر4 لفترة غير محددة 
على  ينص  شلذ4  و:  رقم  قرشر 
م يلي: تمديد غرض شلشركة ب ض فة 

شالستيرشد وشلتصدير
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

تحديث شلق نون شالس �سي للشركة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 

شلرسم   شالجتم عي
بند رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 

شلحصص شالجتم عية
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )5)1)8.
Iو6

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ARMATURE ENGENEERING

إعالن متعدد شلقرشرشت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 ش رع موريت ني  صندوق شلبريد 
609) ، 0000)، مرشكش شملغرب
 ARMATURE ENGENEERING
»شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

ذشت شلشريك شلوحيد«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: 57 ش رع 
موريت ني  صندوق شلبريد 609) - 

0000) مرشكش شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.101(89
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 1) م رس ))0)
تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
شالجتم عية  شلحصص  بعض  بيع 
)150 حصة شجتم عية) شلتي يمتلكه  
شلسيد Marc Aimé LEON في شركة 
 ARMATURE ENGENEERING
 Richard لف ئدة شلسيد  ((SARL AU

Roland Alfred CLÉON
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
من  شلشركة  شلق نوني  شلشكل  تغيير 
 ARMATURE ENGENEERING  «
 ARMATURE إلى»   »  (SARL AU

» (ENGENEERING SARL
قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 
 Marc Aimé LEON شلسيد  تعيين 
 Richard Roland Alfred وشلسيد 
غير  ملدة  شرك ء  مسيرين   CLÉON

محددة؛
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
منح توقيع شلشرك ت شملصرفية بشكل 
قيود  أ4  وبدون  ومنفصل  فرد4 
وشلسيد   Marc Aimé LEON للسيد 

 Richard Roland Alfred CLÉON
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
 6,  (,  1 شملوشد  تعديل  على  شملوشفقة 
شالس �سي  شلنظ م  وتحديث  ,و1   7,

للشركة
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 0)7)و1.
6(I

FINCOSA MARRAKECH

AMAMOU EVENEMENTIEL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

إنش ء فرع ت بع للشركة

FINCOSA MARRAKECH
ش رع عبد شلكريم شلخط بي شق مة 
رقية عم رة 180 بلوك B شلط بق 
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شالو  شلشقة 7 ، 0000)، مرشكش 
شملغرب

 AMAMOU EVENEMENTIEL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
معطى هللا شق مة رقم ))10 محل 
رقم و0 - 0000) مرشكش شملغرب.

إنش ء فرع ت بع للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

51و107.
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
شملؤرخ في 10 دجنبر ))0) تقرر إنش ء 
شلتسمية  تحت  للشركة  ت بع  فرع 
 AMAMOU EVENEMENTIEL
معطى هللا  تجزئة  ب لعنوشن  وشلك ئن 
 -  0( رقم  محل   10(( رقم  شق مة 
من  وشملسير  شملغرب  مرشكش   (0000

طرف شلسيد)ة) محمد مطير4 .
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   07 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 606)و1.
65I

مكتب شلجرود4

NADOPEX IMP/EXP

إعالن متعدد شلقرشرشت

مكتب شلجرود4
ش رع 18 نونبر رقم )) شلن ضور ، 

000)6، شلن ضور شملغرب
NADOPEX IMP/EXP »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: ش رع 

شملسيرة رقم 91) 000)6 شلن ضور 
شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.5(75
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في )1 م رس ))0)
تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
حصص  كل  تفويت  على  شملص دقة 
وشلسيدشت  شزدوفلي  محمد  شلسيد 
كريمة،  شزدوفلي  ميمونت،  شمليموني 
وفريدة  حن ن  تمعن نت،  نجيمة، 

لف ئدة شلسيد عبد شلكريم شزدوفل

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
شلكريم  عبد  فلي  أزد  شلسيد  تعيين 

مسيرش وحيدش للشركة
قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 

مالءمة ق نون جديد للشركة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 
75.000 درهم   : شزدوفلي عبد شلكريم 

شملوس و4 حميد 5.000) درهم
بند رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 
حصة   750 شلكريم  عبد  شزدوفلي 

شملوس و4 حميد 50) حصة
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم 581.
66I

FINCOSA MARRAKECH

AMAMOU EVENEMENTIEL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رفع رأسم   شلشركة

FINCOSA MARRAKECH
ش رع عبد شلكريم شلخط بي شق مة 
رقية عم رة 180 بلوك B شلط بق 

شالو  شلشقة 7 ، 0000)، مرشكش 
شملغرب

 AMAMOU EVENEMENTIEL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
معطى هللا شق مة رقم ))10 محل 
رقم و - 0000) مرشكش شملغرب.

رفع رأسم   شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

51و107.
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم   (0(( دجنبر   10 في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
 10.000« أ4 من  درهم«  »000.وو1 
عن  درهم«  »000.و)1  إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   07 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 606)و1.
67I

EXPERFIN

STRANOVA
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

EXPERFIN
ش رع وشد سبو، 0و إق مة جوهرة 
رقم )، شأللفة، شلحي شلحسني ، 
0))0)، شلدشر شلبيظ ء شملغرب

STRANOVA شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد)في 

طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 5و ملتقى 

ش رع موال4 شلته مي وش رع أم 
شلربيع، شلحي شلحسني - 0))0) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
9099)و.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر حل   (0(0 ين ير   (( شملؤرخ في 
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
مبلغ   STRANOVA شلشريك شلوحيد 
وعنوشن  درهم   10.000 رأسم له  
ش رع  ملتقى  5و  شإلجتم عي  مقره  
موال4 شلته مي وش رع أم شلربيع، شلحي 
شلبيض ء  شلدشر   (0((0  - شلحسني 
نش ط  وقف   : نتيجة    شملغرب 

شلشركة مند أكتر من 6 سنوشت.
و حدد مقر شلتصفية ب 5و ملتقى 
ش رع موال4 شلته مي وش رع أم شلربيع، 
شلحي شلحسني - 0))0) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب. 
و عين :

برشدة  هش م  موال4  شلسيد)ة) 
شلبيض ء  شلدشر  وعنوشنه)ش)  كوز4 
شملغرب  شلبيض ء  شلدشر   (0(00

كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود و شلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 19 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

فبرشير 0)0) تحت رقم 68)1و7.
68I

FINCOSA MARRAKECH

AMAMOU EVENEMENTIEL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

إض فة تسمية تج رية أو شع ر 

FINCOSA MARRAKECH
ش رع عبد شلكريم شلخط بي شق مة 
رقية عم رة 180 بلوك B شلط بق 

شالو  شلشقة 7 ، 0000)، مرشكش 
شملغرب

 AMAMOU EVENEMENTIEL
»شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: تجزئة 
معطى هللا شق مة رقم ))10 محل 
رقم و - 0000) مرشكش شملغرب.
»إض فة تسمية تج رية أو شع ر«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

51و107.
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
تقرر   (0(( دجنبر   10 في  شملؤرخ 

إض فة شع ر تج ر4 للشركة وهو:
 KECH MERCADO BY

AMAMOU
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
أبريل   07 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 606)و1.

69I

CAM

 UNITE MOBILE PREMIER
SECOUR

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE (71

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC
 UNITE MOBILE PREMIER

SECOUR شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 71) 
شلزنقة 17 شلحسنية 1 - 8810) 

شملحمدية شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 



عدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0))الجريدة الرسمية   7890

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1))0و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   08
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 UNITE :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

. MOBILE PREMIER SECOUR
وكيل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

أعم  
ت جر.

 (71  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 (8810  -  1 شلحسنية   17 شلزنقة 

شملحمدية شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 DEPINHI BENEDICTE شلسيدة 
CORRELLE : 500 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة .
 RODRIGUEZ MARCEL شلسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   : 500

للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
 DEPINHI BENEDICTE شلسيدة 
كود   -  -  - عنوشنه)ش)   CORRELLE

ديفوشر.
 RODRIGUEZ MARCEL شلسيد 

عنوشنه)ش) - - - فرنس .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
 DEPINHI BENEDICTE شلسيدة 
كود   -  -  - عنوشنه)ش)   CORRELLE

ديفوشر
 RODRIGUEZ MARCEL شلسيد 

عنوشنه)ش) - - - فرنس 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب ملحمدية بت ريخ 1و م رس 

))0) تحت رقم 718.

70I

PوS CONSULTING

OZ FOSSILES
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

PوS CONSULTING
شلط بق  شلي قوة  لاللة  ش رع   77
 ،190000  ،  80 رقم  شلث ني 

شلدشرلبيض ء شملغرب
ذشت  شركة   OZ FOSSILES

شملسؤولية شملحدودة
 1(8 شإلجتم عي  مقره   وعنوشن 
مرس  شلت ني  شلط بق  شلعرع ر  زنقة 
شلدشرشلبيض ء   (0000  - شلسلط ن 

شملغرب
شملسؤولية  ذشت  شركة  تأسيس 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5177(9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(1 شتنبر   ((
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 OZ  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.FOSSILES
تصدير   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
وإستيرشد شملنتج ت شلحرفية . نح ت . 

شلتج رة شلع مة .
عنوشن شملقر شالجتم عي : 8)1 زنقة 
شلعرع ر شلط بق شلت ني مرس شلسلط ن 

- 0000) شلدشرشلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
حصة   (00  : شلسيد خ لد ذهبي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد عبد شلوشحد شخنيفر4 : 600 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  ذهبي  خ لد  شلسيد 
دوشر شوالد بوعلي بني سمير وشد4 زم 

50و5) وشد4 زم شملغرب.

شخنيفر4  شلوشحد  عبد  شلسيد 
عنوشنه)ش) 11)1 حي شملق ومة وشد4 زم 

50و5) وشد4 زم شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  ذهبي  خ لد  شلسيد 
دوشر شوالد بوعلي بني سمير وشد4 زم 

50و5) وشد4 زم شملغرب
شخنيفر4  شلوشحد  عبد  شلسيد 
عنوشنه)ش) 11)1 حي شملق ومة وشد4 زم 

50و5) وشد4 زم شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
0و  بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

شتنبر 1)0) تحت رقم 719)79.
71I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

FES ISTITMAR
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
FES ISTITMAR شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 
شلجيش شمللكي إق مة شلسعيد4 
مك تب شلفتح شلط بق شلخ مس 
شلشقة رقم 5) - 0000و ف س 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9و))7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  0و 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 FES  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ISTITMAR

شلترويج   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلعق ر4

أعم   مختلفة.

ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شلسعيد4  إق مة  شمللكي  شلجيش 

مك تب شلفتح شلط بق شلخ مس شلشقة 

رقم 5) - 0000و ف س شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد محمد كشورة : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 160  : شلدين صب ني  نور  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد شدريس صب ني : 160 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد هش م صب ني : 180 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  كشورة  محمد  شلسيد 

شلسنغ    شلسنغ    شلسنغ   

شلسنغ  .

شلسيد نور شلدين صب ني عنوشنه)ش) 
زنقة شلريف شجن ن بوعن ن  و5  رقم 

سيد4 بوجيدة 0000و ف س شملغرب.

عنوشنه)ش)  صب ني  شدريس  شلسيد 
شلت ز4  حي  بنعلي  تجزئة   1( رقم 

0000و ف س شملغرب.

عنوشنه)ش)  صب ني  هش م  شلسيد 

)1 تجزئة بنعلي عبد هللا شملرجة  رقم 

0000و ف س شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  صب ني  هش م  شلسيد 

)1 تجزئة بنعلي عبد هللا شملرجة  رقم 

0000و ف س شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل  و1  بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 2005/022.

7(I
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AMDE

PUBSILON
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
PUBSILON شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة سمية 
شق مة شهرزشد و شلط بق 5 شلنخيل 

شلبيض ء شلدشر شلبيص ء 0)و0) شلدشر 
شلبيص ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
وو86و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   1(
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.PUBSILON
تصميم   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وتنفيذ حلو  تكنولوجي  شملعلوم ت.
زنقة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلط بق  و  شهرزشد  شق مة  سمية 
شلبيص ء  شلدشر  شلبيض ء  شلنخيل   5

0)و0) شلدشر شلبيص ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
 50  : شلسيد عبد شلسالم بوكديرة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد عص م شليزيد4 : 50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
بوكديرة  شلسالم  عبد  شلسيد 
شلط بق  عص م  شق مة  عنوشنه)ش) 

000) ف س شملغرب.

شليزيد4 عنوشنه)ش)  شلسيد عص م 

حي  شلعهد  مجموعة   1055 رقم 

شلرب ط   (000 شلرب ط   1 شلنهضة 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  ني    خديجة  شلسيدة 

 10 رقم  ش   90 عم رة  شلكوتر  شق مة 

شلدشر شلبيص ء   (0000 سيد4 مومن 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

1و  بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم -.

Iو7

ANINI HASSAN COMPTABLE AGREE- PP

MINEBITRANS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
قفل شلتصفية

 ANINI HASSAN COMPTABLE

AGREE- PP

 N° 02 SOCOMA -A- ASEKJOUR

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

MINEBITRANS شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي : 719 

شلط بق شلسفلي صوكوم  أسكجور 

مرشكش - 0150) مرشكش شملغرب.

قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و)6)11.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تقرر   (0(( م رس   (8 في  شملؤرخ 

ذشت  شركة   MINEBITRANS حل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

 10.000 رأسم له   مبلغ  شلوحيد 

 719 درهم وعنوشن مقره  شإلجتم عي 

أسكجور  صوكوم   شلسفلي  شلط بق 

شملغرب  مرشكش   (0150  - مرشكش 

نتيجة لتعذر تحقيق غرض شلشركة.

و عين:

وعنوشنه)ش)  أزشو4  علي  شلسيد)ة) 

شلقروية  شلجم عة  مجرشن  قصر 

شلرشيدية   5((5( ألنيف    حسية 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 

 719 وفي   (0(( م رس   (8 بت ريخ 

أسكجور  صوكوم   شلسفلي  شلط بق 

مرشكش - 0150) مرشكش شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 796)و1.

7(I

TITANIA INFORMATIQUE

TITANIA INFORMATIQUE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

TITANIA INFORMATIQUE

 F رقم 7 إق مة م نسم ن -عم رة

ش رع شلحسن شلت ني ، 0800)، 

MAROC شملحمدية

TITANIA INFORMATIQUE شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة

رقم  شإلجتم عي  مقره   وعنوشن 

ش رع   F -عم رة  م نسم ن  إق مة   7

شملحمدية   (0800  - شلت ني  شلحسن 

شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

889و1.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

شملؤرخ في 1) فبرشير ))0) تم تحويل 

من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 

-عم رة  م نسم ن  إق مة   7 »رقم 

 (0800  - شلت ني  شلحسن  ش رع   F

 61( »رقم  إلى  شملغرب«  شملحمدية 

 - شلسع دة  -درب  شملخ زن  وشد  ش رع 

0و08) شملحمدية شملغرب«.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب ملحمدية بت ريخ )1 أبريل 

))0) تحت رقم 5)7.

75I

ste FIDOKOM sarl au

ZAF TRANS SARL-AU
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

ste FIDOKOM sarl au
 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador
Maroc

ZAF TRANS SARL-AU شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شلوف ق 
سلوشن شلن ظور - )70)6 شلن ظور 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و90و)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   10
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 ZAF  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.TRANS SARL-AU
نقل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلبض ئع للغير .
حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 6(70(  - شلن ظور  سلوشن  شلوف ق 

شلن ظور شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد زريوح فهيد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  فهيد  زريوح  شلسيد 
 6(70( شلن ظور  شلوف ق سلوشن  حي 

شلن ظور شملغرب.
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وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  فهيد  زريوح  شلسيد 

 6(70( شلن ظور  شلوف ق سلوشن  حي 

شلن ظور شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 9) م رس 

))0) تحت رقم 501.

76I

FIDUCIAIRE FAKIRI

 L’ENTREPRISE DES

 BATIMENTS ET DES

 INFRASTRUCTURES

DURABLES
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE FAKIRI

 LOT JAD OULAD AYYAD ، (و

52000، BENIMELLAL MAROC

 L’ENTREPRISE DES BATIMENTS

 ET DES INFRASTRUCTURES

DURABLES شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي بودرشع 

بلوك و شلزنقة 11 رقم )و11 قصبة 

ت دلة - 50وو) قصبة ت دلة شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(0(5

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(( م رس   08 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

شيت  خديجة  )ة)  شلسيد  تفويت 

حصة شجتم عية من   1.700 شمب رك 

شلسيد  لف ئدة  حصة   1.700 أصل 

م رس   08 بت ريخ  عزيز بوتفويث  )ة) 

.(0((

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

و1  بت ريخ  ت دلة  بقصبة  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 60.

77I

شلرف غي هولدينك

AQUADEMAR SARL
إعالن متعدد شلقرشرشت

شلرف غي هولدينك

7)1 مكرر ش رغ شلحسن شلت ني 

شلط بق 11 رقم شلشقة 115 شلدشر 

شلبيض ء ، 000)1، شلدشر شلبيض ء 

شملغرب

AQUADEMAR SARL »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: 7)1 مكرر 

ش رع شلحسن شلت ني شلط بق11 شقة 

115 شلدشر شلبيض ء - 0000) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

11و111.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 01 م رس ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

تغييرمسيرشلشركة:  رقم  قرشر 

تعيين شلسيد  شلذ4 ينص على م يلي: 

كمسير  حسيني  خي طي  شسم عيل 

جديد للشركة

شلشركة:  توسيع غرض  رقم  قرشر 

ت جير  م يلي:  على  ينص  شلذ4 

جميع  وتسيير  وتنظيم  شلفض ءشت 

وشملع رض  وشملظ هرشت  شلفع لي ت 

شلصعيد  على  وشملؤتمرشت  وشلندوشت 

شلوطني وشلدولي.

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

بند رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 

شجير شلفض ءشت وتنظيم وتسيير جميع 

وشملع رض  وشملظ هرشت  شلفع لي ت 

شلصعيد  على  وشملؤتمرشت  وشلندوشت 

شلوطني وشلدولي.

على  ينص  شلذ4  و1:  رقم  بند 

م يلي: تعيين شلسيد شسم عيل خي طي 

حسيني كمسير جديد للشركة

على  ينص  شلذ4   :16 رقم  بند 

بكل  ق نوني   ملزمة  شلشركة  م يلي: 

شلعقود شملتعلقة به  ب لتوقيع شلوحيد 

للسيد شسم عيل خي طي حسيني

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 11 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 5)07)8.
78I

KHOUYI BADIA

FEROVA
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

شملغرب
FEROVA شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
كري ن كلم 10 مج ط - 50000 

مكن س شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

شقة 7 عم رة ))1 ري ض توال  1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (9
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.FEROVA
بيع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
متنوعة،  أعم    شلبن ء،  معدشت 

منعش عق ر4.
تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 50000  - مج ط   10 كلم  كري ن 

مكن س شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 500  : بوكطيبة  ع د   شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد أكرم بوكطيبة : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد ع د  بوكطيبة عنوشنه)ش) 
رقم 7) تجزئة شلفتح ) توال  50000 

مكن س شملغرب.
عنوشنه)ش)  بوكطيبة  أكرم  شلسيد 
 1 توال   ري ض   1(( عم رة   7 شقة 

50000 مكن س شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد ع د  بوكطيبة عنوشنه)ش) 
رقم 7) تجزئة شلفتح ) توال  50000 

مكن س شملغرب
عنوشنه)ش)  بوكطيبة  أكرم  شلسيد 
 1 توال   ري ض   1(( عم رة   7 شقة 

50000 مكن س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم -.
79I

KHOUYI BADIA

MOUKIL SERVICES SARL-
AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

شملغرب
 MOUKIL SERVICES SARL-AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 
شملسيرة بومية - 50و)5 ميدلت 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
159و 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   18
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
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عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.MOUKIL SERVICES SARL-AU
تحويل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شالشغ   شملختلفة  ورشقة،   ، شالموش  

شو شلبن ء..
ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
ميدلت  50و)5   - بومية  شملسيرة 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد موكيل عبد شلغني : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلغني  عبد  موكيل  شلسيد 
عنوشنه)ش) 57 ش رع شملسيرة شلخضرشء 

بومية 50و)5 ميدلت شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلغني  عبد  موكيل  شلسيد 
عنوشنه)ش) 57 ش رع شملسيرة شلخضرشء 

بومية 50و)5 ميدلت شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   08 بت ريخ  بميدلت  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم )10.

80I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

MORA PALACE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc

MORA PALACE شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة 

شلريف رقم 15 شمزورن - 000)و 
شلحسيمة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

709و

 (5 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( م رس 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 MORA :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.PALACE

ممون   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلحفالت

شلتج رة بجميع أنوشعه .

زنقة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

000)و   - شمزورن   15 رقم  شلريف 

شلحسيمة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : مرشد  شلعرش�سي  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  مرشد  شلعرش�سي  شلسيد 

000)و  شمزورن   60 رقم   15 زنقة 

شلحسيمة شلحسيمة.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  مرشد  شلعرش�سي  شلسيد 

000)و  شمزورن   60 رقم   15 زنقة 

شلحسيمة شلحسيمة

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لحسيمة بت ريخ و1 أبريل 

))0) تحت رقم -.

81I

Centre d’Affaire et d’Inspiration LUKUSِ

MAESTRO BERRIES
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

 Centre d›Affaire et d›Inspirationِ
LUKUS

 Lot, Ismail Avenue Omar Ibn
 Abdelaziz N° 01 3ème étage
 Larache ، 92000، LARACHE

MAROC
MAESTRO BERRIES شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

إسم عيل ش رع عمر بن عبدشلعزيز 
رقم 01 شلط بق شلث لث - 000)9 

شلعرشئش شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
6771

 (( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( م رس 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.MAESTRO BERRIES
إنت ج,   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
تغليف وتسويق شملنتوج ت شلفالحية.

تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
إسم عيل ش رع عمر بن عبدشلعزيز 
 9(000  - شلث لث  شلط بق   01 رقم 

شلعرشئش شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلسيد عص م عبدالو4 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد عص م عبدالو4 عنوشنه)ش) 
ش رع وهرشن رقم 07 فيين  حي شلزهور 

0050و ف س شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد عص م عبدالو4 عنوشنه)ش) 
ش رع وهرشن رقم 07 فيين  حي شلزهور 

0050و ف س شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

)1 أبريل  شالبتدشئية ب لعرشئش بت ريخ 

))0) تحت رقم 05).

8(I

LE CONSUL SAS

 STE DOMAINES DES
PERLES SARL

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
رفع رأسم   شلشركة

LE CONSUL SAS

 BP 4191 TOUR HASSAN CP

 10000 RABAT ، 0، RABAT

MAROC

 STE DOMAINES DES PERLES

SARL شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 08) شلحي 

شلصن عي سيد4 غ نم طريق أسفي 

مكتب 4B - 40000 مرشكش شملغرب.
رفع رأسم   شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.116((1

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تم   (0(( فبرشير  و)  في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 

»900.000 درهم« أ4 من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم )و1).

Iو8
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TCF CONSEIL

ITRAG BATIMENT
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

TCF CONSEIL
 AV MERS SULTAN 1ER (6
 ETG N°3 CASABLANCA 26
 AV MERS SULTAN 1ER ETG
 N°3 CASABLANCA، 20490،

CASABLANCA MAROC
ITRAG BATIMENT شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 61 ش رع 
لال ش لي قوت زشوية مصطفى شملع ني 
شلط بق 1 رقم 56 مركز ري ض شلدشر 
شلبيض ء - 70000 شلدشر شلبيض ء 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و018)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   07
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 ITRAG :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.BATIMENT
مختلف   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شنوشع شلبن ء .
61 ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 
ش لي قوت زشوية مصطفى شملع ني  لال 
مركز ري ض شلدشر   56 رقم   1 شلط بق 
شلبيض ء  شلدشر   70000  - شلبيض ء 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شترشك  بوجمعة  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شترشك  بوجمعة  شلسيد 
زنقة 6و رقم 15 شاللفة شلدشر شلبيض ء 

60)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شترشك  بوجمعة  شلسيد 
زنقة 6و رقم 15 شاللفة شلدشر شلبيض ء 

60)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 98)1)8.
8(I

مكتب شلجرود4

NADOPEX IMP/EXP

إعالن متعدد شلقرشرشت

مكتب شلجرود4
ش رع 18 نونبر رقم )) شلن ضور ، 

000)6، شلن ضور شملغرب
NADOPEX IMP/EXP »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: ش رع 

شملسيرة رقم 91) 000)6 شلن ضور 
شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.5(75
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في )1 م رس ))0)
تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
شلشركة  حس ب ت  على  شملص دقة 

لسنة 1)0)
على  ينص  شلذ4   :( رقم  قرشر 
م يلي: شلرفع من رشسم   شلشركة من 

100.000 درهم إلى 500.000 درهم
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 
شزدوفلي عبد شلكريم :75.000 و درهم 

شملوس و4 حميد 5.000) 1 درهم

بند رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 
حصة  و   750 شلكريم  عبد  شزدوفلي 

شملوس و4 حميد 50) 1 حصة
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم )58.

85I

STE MAXFRUTE SARL

صوبروكوك
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
قفل شلتصفية

STE MAXFRUTE SARL
قي دة أيت شلسبع عين شلشف ء إقليم 

صفرو ، 0000و، صفرو شملغرب
صوبروكوك شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي : دوشر شوالد 
شخليفة عين شلشقف ف س 0000و 

ف س شملغرب.
قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
97و57.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر حل   (0(( ين ير   (7 شملؤرخ في 
مسؤولية  ذشت  شركة  صوبروكوك 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد مبلغ 
وعنوشن  درهم   100.000 رأسم له  
شخليفة  شوالد  مقره  شإلجتم عي دوشر 
ف س  0000و  ف س  شلشقف  عين 

شملغرب نتيجة لتوقف شلنش ط.
و عين:

شلعلى  بن  محمد   شلسيد)ة) 
طريق  شسم ء  تجزئة  وعنوشنه)ش) 
شملغرب  ف س  0000و  شلشقف  عين 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
))0) وفي دوشر شوالد  7) ين ير  بت ريخ 
شخليفة عين شلشقف - 0000و ف س 

شملغرب.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم ))17.

86I

FISCALEX MAROC

 ABRAGH INVEST
PARTNERS

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 ABRAGH INVEST PARTNERS

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 1)1 
سيد4 شحمد شلسو�سي سيد4 بن 
سليم ن مرشكش - 0000) مرشكش 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1(((69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  و0 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ABRAGH INVEST PARTNERS
غرض شلشركة بإيج ز : دشر ضي فة 
شقة  أو  غرفة   - )مشغل)  ري ض  أو 

مفروشة )مستأجر).
 1(1  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
بن  سيد4  شلسو�سي  شحمد  سيد4 
مرشكش   (0000  - مرشكش  سليم ن 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
100 حصة   : شلسيد جعفر شبرغن 

بقيمة 100 درهم للحصة .
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وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شبرغن  جعفر  شلسيد 
فرنس  0000 فرنس  فرنس .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شبرغن  جعفر  شلسيد 
فرنس  0000 فرنس  فرنس 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   11 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 680)و1.
87I

FISCALEX MAROC

WAHAB INVEST
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

WAHAB INVEST شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع عبد 
شلكريم شلخط بي شق مة جوشد عم رة 
109 شقة رقم و) شلط بق شلت لت 
مرشكش مرشكش 0000) مرشكش 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1((511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   15
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.WAHAB INVEST

وك لة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
عق رية - أشغ   أو إنش ءشت متنوعة 

)مق و ).
عنوشن شملقر شالجتم عي : ش رع عبد 
شق مة جوشد عم رة  شلخط بي  شلكريم 
شلت لت  شلط بق  و)  رقم  شقة   109
مرشكش   (0000 مرشكش  مرشكش 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : شملغرب سنة .
 5.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
 50  : شلوه ب  آيت  خ لد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلوه ب  آيت  خ لد  شلسيد 
مرشكش   (0000 مرشكش  عنوشنه)ش) 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلوه ب  آيت  خ لد  شلسيد 
مرشكش   (0000 مرشكش  عنوشنه)ش) 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم )71)و1.

88I

ste FIDOKOM sarl au

MESSOUSSAT INDUSTRIE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

ste FIDOKOM sarl au
 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador
Maroc

 MESSOUSSAT INDUSTRIE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي 

لعرش�سي تجزئة شلحليمي زنقة 5و1 
رقم 1)1 شلن ظور - 000)6 شلن ظور 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
919و)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   15
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.MESSOUSSAT INDUSTRIE
شستغال    : غرض شلشركة بإيج ز 

وكرشء شلعق رشت .
حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
5و1  زنقة  شلحليمي  تجزئة  لعرش�سي 
شلن ظور   6(000  - شلن ظور   1(1 رقم 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد شملرشبط ص لح : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد حميد ششنود : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  ص لح  شملرشبط  شلسيد 
شلن ظور   185 رقم  شملسيرة  ش رع 

000)6 شلن ظور شملغرب.
شلسيد حميد ششنود عنوشنه)ش) حي 
 6(000 شلن ظور   (0 رقم  بوشوشف 

شلن ظور شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  ص لح  شملرشبط  شلسيد 
شلن ظور   185 رقم  شملسيرة  ش رع 

000)6 شلن ظور شملغرب
شلسيد حميد ششنود عنوشنه)ش) حي 
 6(000 شلن ظور   (0 رقم  بوشوشف 

شلن ظور شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم 586.

89I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

BELHAMRA AGRICOL
إعالن متعدد شلقرشرشت

 SOCIETE DE CONSEIL
 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE
 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE RUE 65 N° 115
 ETG 2 ، 20470، ‹CASABLANCA

MAROC
BELHAMRA AGRICOL »شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: دوشر 
شلعن بسة شلال ميمونة سوق شالربع ء 

- - شلقنيطرة شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
.(6117

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 11 م رس ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
شلذ4 ينص على   :1 قرشر رقم رقم 
من  شلشركة  شسهم  تحويل  م يلي: 
 1000 بلحمرة  خليد  شلسيد  طرف 
سهم شلى شملنسوب شليه شلسيد هش م 

صفد4 1000 سهم 
شلذ4 ينص على   :( قرشر رقم رقم 
شستق لة شلسيد خليد بلحمرة  م يلي: 
شلسيد  وتعيين  شالدشرية  مه مه  من 

هش م صفد4 مدير وحيد للشركة
شلذ4 ينص على  و:  قرشر رقم رقم 
للشركة  شالجتم عي  شملقر  نقل  م يلي: 
شلال  شلعن بسة  دوشر  شلعنوشن  من 
شلعنوشن  شلى  شالربع ء  سوق  ميمونة 
 6( رقم   E بلوك   1 وك لة  شلجديد 

شلعيون
شلذ4 ينص على   :( قرشر رقم رقم 
م يلي: تحيين نظ م شالس �سي للشركة

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 
شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

6: شلذ4 ينص  بند رقم شمل دة رقم 
على م يلي: تحويل شسهم شلشركة من 
 1000 بلحمرة  خليد  شلسيد  طرف 
سهم شلى شملنسوب شليه شلسيد هش م 

صفد4 1000 سهم 
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بند رقم شمل دة رقم )1: شلذ4 ينص 

خليد  شلسيد  شستق لة  م يلي:  على 

وتعيين  شالدشرية  مه مه  من  بلحمرة 

وحيد  مدير  صفد4  هش م  شلسيد 

للشركة

شلذ4 ينص  بند رقم شمل دة رقم): 

شالجتم عي  شملقر  نقل  م يلي:  على 

شلعن بسة  شلعنوشن دوشر  للشركة من 

شلال ميمونة سوق شالربع ء شلى شلعنوشن 

 6( رقم   E بلوك   1 وك لة  شلجديد 

شلعيون

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلغرب  شالربع ء  بسوق  شالبتدشئية 

رقم  تحت   (0(( أبريل   08 بت ريخ 

.46/2022

90I

FICODEF

LOTIGOLD
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

قفل شلتصفية

FICODEF

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 OUMNIA N°9 ، 30000، FES

MAROC

LOTIGOLD شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي : شملنطقة 

شلصن عية سيد4 إبرشهيم قطعة 

))1 - 0000و ف س شملغرب.

قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

.(6911

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تقرر حل   (0(( ين ير   (( شملؤرخ في 

شركة ذشت شملسؤولية   LOTIGOLD

 100.000 رأسم له   مبلغ  شملحدودة 

شإلجتم عي  مقره   وعنوشن  درهم 

إبرشهيم  سيد4  شلصن عية  شملنطقة 

شملغرب  ف س  0000و   -  1(( قطعة 

تج ر4  نش ط  أ4  إلنعدشم  نتيجة 

للشركة.

و عين:

شلسيد)ة) علي  بنمو�سى وعنوشنه)ش) 

ف س  حدشئق  إق مة  بنزرت  ش رع 
0000و   ( شلزهور   ( رقم   ( س يس 

ف س شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 

شملنطقة  وفي   (0(( ين ير   (( بت ريخ 

قطعة  إبرشهيم  سيد4  شلصن عية 

))1 - 0000و ف س شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل  و1  بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1789/2022.

91I

FIL CONSEIL

BELEFKI CAR
إعالن متعدد شلقرشرشت

FIL CONSEIL
رقم 5 ش رع شلجيش شمللكي شملدينة 

شلجديدة ، 50000، مكن س شملغرب

BELEFKI CAR »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: رقم 00) 

ش رع عبد شلكريم شلخط بي شلسب ت  - 

50000 مكن س شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

97)1و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 8) يوليوز 0)0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

ع ئدة  شجتم عية  حصة   500 بيع 

يونس  للسيد  بنيطو  محمد  للسيد 
جبر4

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

من  للشركة  شلق نوني  شلشكل  تغيير 

شلى   SARL شركة محدودة شملسؤولية 

بمس هم  شملسؤولية  محدودة  شركة 

 SARL AUوحيد

قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 

كمسير  جبر4  يونس  شلسيد  تعيين 

جديد ملدة غير محدودة. 

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
 BELFKI من  شلشركة  تسمية  تغيير 

 BEAU إلى CAR
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 

 BEAU تسمية شلشركة هي
بند رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 
 100000 في  حدد  شلشركة  رأسم   
ب  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 
100 درهم للحصة أكتتبت كله  نقد 

للسيد يونس جبر4
على  ينص  شلذ4   :15 رقم  بند 
طرف  من  مسيرة  شلشركة  م يلي: 
شلشركة  وإلزشم  جبر4  يونس  شلسيد 

بتوقيعه
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أكتوبر   15 شلتج رية بمكن س بت ريخ 

0)0) تحت رقم 90)و.

9(I

ب هية كونس 4

)TOUBKAL OPTIC) توبقال 
اوبتيك

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

ب هية كونس 4
و) ش رع شلزرقطوني رقم) جليز ، 

0000)، مرشكش شلبلد
)TOUBKAL OPTIC) توبق   
شوبتيك شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

توبق   حي سيد4 محمد شوف رس 
تحن وت - 0000) مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

651و)1
و0  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( فبرشير 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

توبق     (TOUBKAL OPTIC(

شوبتيك.

غرض شلشركة بإيج ز : بيع وشرشء 

تصنيع وشصالح شلنظ رشت.

ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شوف رس  محمد  سيد4  حي  توبق   

تحن وت - 0000) مرشكش شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد لحرش شملهد4 : 100 حصة 

بقيمة 900.) درهم للحصة .

 100  : شيم ن  كريم ت  شلسيدة 

حصة بقيمة 5.100 درهم للحصة .

 

شلسيد لحرش شملهد4 : 100 بقيمة 

900.) درهم.

 100  : شيم ن  كريم ت  شلسيدة 

بقيمة 5.100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شملهد4  لحرش  شلسيد 

مرشكش  و10  رقم   1 شلنخيل  تجزئة 

0000) مرشكش شملغرب.

شلسيدة كريم ت شيم ن عنوشنه)ش) 

حي شلريح ن رقم 05) قلعة شلسرشغنة 

0000) مرشكش شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شملهد4  لحرش  شلسيد 

مرشكش  و10  رقم   1 شلنخيل  تجزئة 

0000) مرشكش شملغرب

شلسيدة كريم ت شيم ن عنوشنه)ش) 

حي شلريح ن رقم 05) قلعة شلسرشغنة 

0000) مرشكش شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس   15 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 889وو1.

Iو9
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شلعمور4 شستش رة

TAZA BLAD EXPORT
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تغيير نش ط شلشركة

شلعمور4 شستش رة
زنقة ف س رقم 11 ت زة، 5000و، 

ت زة شملغرب
TAZA BLAD EXPORT شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شالجتم عي شف مة 

شالنوشر عم رة ب رقم )1 ت زة 5000و 
ت زة شملغرب.

تغيير نش ط شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

57)و.
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تغيير   (0(1 8) دجنبر  شملؤرخ في 
»شالستيرشد  من  شلشركة  نش ط 

وشلتصدير« إلى »شنع ش شلعق ر4«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   (( بت ريخ  بت زة  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم )و1.
9(I

CONSEIL ALJABAL

GAJIM CAR SARL AU
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

CONSEIL ALJABAL
 AV HASSAN II AZILAL AZILAL،

22000، AZILAL MAROC
GAJIM CAR SARL AU شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شلتقدم 
زنقة 08 شزيال  شزيال  000)) شزيال  

شملغرب 
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
9و50

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   ((
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 GAJIM :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

. CAR SARL AU
كرشء   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلسي رشت .
حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلتقدم زنقة 08 شزيال  شزيال  000)) 

شزيال  شملغرب .
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
5.000 حصة   : شلسيد علي ملي ن 

بقيمة 100 درهم للحصة .
نقدية بقيمة   : شلسيد علي ملي ن 

100 درهم.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
دوشر  شلسيد علي ملي ن عنوشنه)ش) 
 ((000 شيت علي شويوسف تبروشت 

شزيال  شملغرب .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
دوشر  شلسيد علي ملي ن عنوشنه)ش) 
 ((000 شيت علي شويوسف تبروشت 

شزيال  شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   (8 بت ريخ  ب زيال   شالبتدشئية 

))0) تحت رقم و0).

95I

CABINET BADREDDINE

CHRONODENT
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
توسيع نش ط شلشركة 

CABINET BADREDDINE
79) أ مسيرة 1 شق مة هني شلشقة 

رقم 1 ، 0، مرشكش شملغرب
CHRONODENT شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شالجتم عي و1) ش رع 
محمد شلخ مس شلط بق شلخ مس 
رقم 7و جليز - 0000) مرشكش 

شملغرب .
توسيع نش ط شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و)68).

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تمت   (0(( أبريل   05 في  شملؤرخ 
نش ط  إلى  شلت لية  شألنشطة  إض فة 

شلشركة شلح لي :
شملنتج ت  وتوزيع  شستيرشد   -

وشألجهزة شلطبية..
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
أبريل   1( بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 786)و1.
96I

LE PUBLICATEUR LEGAL

PARA SYLVIE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

LE PUBLICATEUR LEGAL
شلتجزئة 6 شلزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

شلدشر شلبيظ ء شلتجزئة 6 شلزنقة 51 
رقم 8 ق.ج شلدشر شلبيظ ء، 50)0)، 

شلدشر شلبيظ ء شملغرب
PARA SYLVIE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

زينب إسح ق عم رة 06 رقم 07 شبن 
ت شفين - 0000) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
9))96و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (019 دجنبر   05 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
لشرف  حن ن  )ة)  شلسيد  تفويت 
أصل  من  شجتم عية  حصة   500
أ  )ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة   1.000

سية غب ر بت ريخ 09 دجنبر 019).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

ين ير 1)0) تحت رقم 0و7611.
97I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

MAHMIYATE AL OUAHA
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

 B BUREAU N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

MAHMIYATE AL OUAHA شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد)في طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلشقة 
رقم 7و، شلط بق شلخ مس، عم رة 

عم رة، زنقة شملن رة - 0000) مرشكش 

شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.87505

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تقرر حل   (0(( أبريل   01 شملؤرخ في 

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

 MAHMIYATE AL شلشريك شلوحيد 

 100.000 رأسم له   مبلغ   OUAHA

شإلجتم عي  مقره   وعنوشن  درهم 

شلخ مس،  شلط بق  7و،  رقم  شلشقة 
 (0000  - زنقة شملن رة  عم رة عم رة، 

-عدم   : نتيجة    شملغرب  مرشكش 

وجود زب ئن

- عدم وجود موشرد.

شلشقة  شلتصفية ب  مقر  و حدد 
عم رة  شلخ مس،  شلط بق  7و،  رقم 
 (0000  -  ، شملن رة  زنقة  عم رة، 

مرشكش شملغرب. 

و عين:

رغي ن  ف لح  أحمد  شلسيد)ة) 
 ( رقم  وعنوشنه)ش)  شلع زمي  شريده 

شلس دس  محمد  ش رع  شملنزه  تجزئة 

شملغرب  شلرب ط  شلسوي�سي  10170 

كمصفي )ة) للشركة.
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وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : 
تجزئة شملنزه ش رع محمد   ( رقم   

شلس دس شلسوي�سي 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   07 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 576)و1.

98I

LE PUBLICATEUR LEGAL

PARA SYLVIE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL

شلتجزئة 6 شلزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

شلدشر شلبيظ ء شلتجزئة 6 شلزنقة 51 
رقم 8 ق.ج شلدشر شلبيظ ء، 50)0)، 

شلدشر شلبيظ ء شملغرب

PARA SYLVIE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 
زينب إسح ق عم رة 06 رقم 07 شبن 

ت شفين - 0000) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9))96و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (018 ين ير   18

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 PARA  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

. SYLVIE

غرض شلشركة بإيج ز : بيع جميع 

شملنتج ت شلطبية وشلتجميلية 

مركز شلتجميل 

بيع جميع شملستلزم ت شلتجميلية 

شلت بعة لغرض شلشركة.

ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شبن   07 06 رقم  زينب إسح ق عم رة 
شلبيض ء  شلدشر   (0000  - ت شفين 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
500 حصة   : شلسيدة أسية غب ر 

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيدة لشرف حن ن : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  حن ن  لشرف  شلسيدة 
)8 تجزئة شلفردوس 0000) شلجديدة 

شملغرب.
عنوشنه)ش)  غب ر  أسية  شلسيدة 
109الفيليت  رقم   15 زنقة  و  خليل 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  غب ر  أسية  شلسيدة 
109الفيليت  رقم   15 زنقة  و  خليل 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

فبرشير 018) تحت رقم 96و00658.

99I

FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL MAROC

فوراج مينيرو
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL
MAROC

 N° 46 AZLI MARRAKECH ،
40150، MARRAKECH MAROC

فورشج مينيرو شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شملسيرة 
شلخضرشء سيد4 شسح ق خنيفرة - 

000)5 خنيفرة شملغرب .
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.(819

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تمت   (0(( فبرشير   1( في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
تفويت شلسيد )ة) شلسلمي سيد4 
موح )وو حصة شجتم عية من أصل 
1.000 حصة لف ئدة شلسيد )ة) معتز 

أبو عيشة بت ريخ )1 فبرشير ))0).
تفويت شلسيد )ة) شلسلمي سيد4 
موح )وو حصة شجتم عية من أصل 
)ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة   1.000
فبرشير   1( بت ريخ  عيشة  أبو  أس مة 

.(0((
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
أبريل   1( شالبتدشئية بخنيفرة بت ريخ 

))0) تحت رقم 158.
100I

FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL MAROC

فوراج مينيرو
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شلشكل شلق نوني للشركة

 FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL
MAROC

 N° 46 AZLI MARRAKECH ،
40150، MARRAKECH MAROC

فورشج مينيرو شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

و عنوشن مقره  شالجتم عي حي شملسيرة 
شلخضرشء أيت شسح ق خنيفرة  - 

000)5 خنيفرة .
تحويل شلشكل شلق نوني للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.(819

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
شملؤرخ في 10 فبرشير ))0) تم تحويل 
شلشكل شلق نوني للشركة من »شركة 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
»شركة ذشت شملسؤولية  إلى  شلوحيد« 

شملحدودة«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( شالبتدشئية بخنيفرة بت ريخ 

))0) تحت رقم 158.
101I

LE PUBLICATEUR LEGAL

PARA SYLVIE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

LE PUBLICATEUR LEGAL

شلتجزئة 6 شلزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

شلدشر شلبيظ ء شلتجزئة 6 شلزنقة 51 
رقم 8 ق.ج شلدشر شلبيظ ء، 50)0)، 

شلدشر شلبيظ ء شملغرب

PARA SYLVIE شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 
زينب إسح ق عم رة 06 رقم 07 شبن 

ت شفين - 0000) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

9))96و.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تم تحويل   (0(0 ين ير   11 شملؤرخ في 

من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 

 06 عم رة  إسح ق  زينب  »ش رع 
شلدشر   (0000  - شبن ت شفين   07 رقم 

شلبيض ء شملغرب« إلى »1و ش رع جال  

 - شألر�سي  شلط بق  شلسيوتي  شلدين 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب«.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

ين ير 1)0) تحت رقم 9)7611.

10(I

zakaria gestion snc 

ESSARGHINI IMO
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

zakaria gestion snc

 rue maarakat badr erac (9

 khemisset n ، 15000، khemisset

maroc

ESSARGHINI IMO شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
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وعنوشن مقره  شإلجتم عي و1 حي 

شلري ض شلخميس ت شملغرب - 15000 

شلخميس ت شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

(9519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   05

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ESSARGHINI IMO

منعش   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

عق ر4 ششغ   شلبن ء.

حي  و1   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شلري ض شلخميس ت شملغرب - 15000 

شلخميس ت شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي :

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد عمر شلصرغيني عنوشنه)ش) 5 

زنقة ق سم آمين حي شلوحدة 15000 

شلخميس ت شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد عمر شلصرغيني عنوشنه)ش) 5 

زنقة ق سم آمين حي شلوحدة 15000 

شلخميس ت شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 1( بت ريخ  ب لخميس ت  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 57).

Iو10

FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL MAROC

فوراج مينيرو
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL
MAROC

 N° 46 AZLI MARRAKECH ،
40150، MARRAKECH MAROC

فورشج مينيرو  شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شملسيرة 
شلخضرشء سيد4 شسح ق خنيفرة - 

000)5 خنيفرة شملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.(819

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تم تعيين   (0(( 10 فبرشير  شملؤرخ في 
شلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

أبوعيشة معتز كمسير آخر
تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( شالبتدشئية بخنيفرة بت ريخ 

))0) تحت رقم 158.
10(I

COMPTAFFAIRES

BIG COFFEE
إعالن متعدد شلقرشرشت

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
BIG COFFEE »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: 17) ش رع 
شملق ومة شلحسنية 1 زنقة 17 شلع لية 

- 8800) شملحمدية شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
و)))).

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 1) م رس ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

حصة بحوزة شلسيد   900 تفويت   *

شلسيد  لص لح  شملصطفى  شلعزشب 

 100 تفويت   * شالمين.  شلش هيد4 

شنس  شلعزشب  شلسيد  بحوزة  حصة 

لص لح شلسيد شلش هيد4 شالمين.

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

شملصطفى  شلعزشب  شلسيد  شستق لة 

شلسيد  وتعيين  شلشركة  تسيير  من 

وحيد  كمسيير  شالمين  شلش هيد4 

للشركة.

قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 

تحويل شلشكل شلق نوني للشركة من 

شركة محدودة شملسؤولية شلى شركة 

شلشريك  ذشت  شملسؤولية  محدودة 

شلوحيد

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

ينص  شلذ4   :1-6-7-9 رقم  بند 

شألس �سي  شلنظ م  تحيين  م يلي:  على 

للشركة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب ملحمدية بت ريخ و1 أبريل 

))0) تحت رقم و71.

105I

FOUZMEDIA

»MSH INDUSTRIE«
إعالن متعدد شلقرشرشت

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

»MSH INDUSTRIE« »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: زنقة و15 

رقم 8و شلفدشن شألبيض أفك ، - 

000)1 شلقنيطرة شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

15)و) .

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في و) فبرشير ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

على  ينص  شلذ4   :1 رقم  قرشر 
م يلي: رفع رأسم   شلشركة من مبلغ 
10.000,00 درهم إلى 1.000.000,00 
 9.900 إصدشر  طريق  عن  درهم 
حصة جديدة من فئة 100,00 درهم 
للوشحدة مكتتبة ومحررة بأكمله  عن 
طريق شإلقتط ع من شلحس ب شلج ر4 
مروشن  شلسيد  شلوحيد  للشريك 
تغيير شلنش ط شالجتم عي   - ؛  حم مة 
للشركة شلذ4 أصبح ك آلتي: شلصن عة 
شملعدنية  وشإلنش ءشت  شمليك نيكي 

وشالستيرشد – شلتصدير
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
شآلتي:  ب لعنوشن  للشركة  فرع  فتح 
شلصن عي  شلحي   8( رقم  شلقنيطرة، 
تعيين شلسيدة   - ؛  شلبلد4 شلس كنية 
ب.و.ت  شلح ملة    شلشوشدلي  سلمى 
شلفرع.  لهذش  مسيرة  610000ج  رقم 
كنتيجة لذلك تغيير تحيين شلنظ م   -

شألس �سي للشركة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
على  ينص  شلذ4   :1 رقم  بند 
م يلي: رفع رأسم   شلشركة من مبلغ 
10.000,00 درهم إلى 1.000.000,00 
 9.900 إصدشر  طريق  عن  درهم 
حصة جديدة من فئة 100,00 درهم 
للوشحدة مكتتبة ومحررة بأكمله  عن 
طريق شإلقتط ع من شلحس ب شلج ر4 
مروشن  شلسيد  شلوحيد  للشريك 
تغيير شلنش ط شالجتم عي   - ؛  حم مة 
للشركة شلذ4 أصبح ك آلتي: شلصن عة 
شملعدنية  وشإلنش ءشت  شمليك نيكي 

وشالستيرشد – شلتصدير
بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
شآلتي:  ب لعنوشن  للشركة  فرع  فتح 
شلصن عي  شلحي   8( رقم  شلقنيطرة، 
تعيين شلسيدة   - ؛  شلبلد4 شلس كنية 
ب.و.ت  شلح ملة    شلشوشدلي  سلمى 
شلفرع.  لهذش  مسيرة  610000ج  رقم 
كنتيجة لذلك تغيير تحيين شلنظ م   -

شألس �سي للشركة
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 07 أبريل 

))0) تحت رقم )9100.
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nador conseil sarl au

NADFIL
إعالن متعدد شلقرشرشت

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

NADFIL »شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: شق مة 

كوروكو ب1 ش رع شلجيش شمللكي - 

000)6 شلن ظور شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.(1919

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 1) م رس ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

على  ينص  شلذ4   :1 رقم  قرشر 

ب ع شلس دة شلحمدشو4 محمد  م يلي: 

وشلحمدشو4 هش م جميع حصصهم 

جم    قدور4  للس دة  شلشركة  في 

وقدور4 محمد 

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

محمد  شلحمدشو4  شلس دة  شق لة 

وشلحمدشو4 هش م من منصب تسيير 

شلشركة

قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 

7 وو1 من شلنظ م   ،  6 تعديل شلبنود 

شالس �سي للشركة

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

ينص على  شلذ4  و7:   6 رقم  بند 
 100000 شلشركة  رشسم    م يلي: 

حصة   1000 شلى  مقسم  درهم 

ملك  في  حصة   750 منه   شجتم عية 

شلسيد قدور4 جم   و50) حصة في 

ملك شلسيد قدور4 محمد

على  ينص  شلذ4  و1:  رقم  بند 

م يلي: تسير شلشركة من قبل شلس دة 

قدور4 جم   وقدور4 محمد

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم )59.
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ECOCOMPTA

)CLASSY MAILLE ) كال�سي 
مايي

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

ECOCOMPTA
 RESIDENCE AL FAJR IMMO
 25 N 6 G SIDI BERNOUSSI
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
)CLASSY MAILLE ) كال�سي م يي 

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 
صهيب شلرومي كتلة 9و رقم 0) 
سيد4 شلبرنو�سي شلدشر شلبيض ء 

0600) شلدشر شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5(0(99
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   08
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

)CLASSY MAILLE ) كال�سي م يي.
تصنيع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
جميع  وبيع  وشرشء  وتسويق 
أصن ف  جميع  ,صنع  شملنسوج ت 

شملالبس بجميع أشك له  ؛.
ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 (0 رقم  9و  كتلة  شلرومي  صهيب 
شلبيض ء  شلدشر  شلبرنو�سي  سيد4 

0600) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : شملغرب سنة .
شلشركة:  رأسم    مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي:
500 حصة   : شلسيد شلخ   رشيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد شبوط رق سعد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  رشيد  شلخ    شلسيد 
شلشق  عين   15/16 شلتسيرية  تجزئة 
شلبيض ء  شلدشر   (0(70 شلبيض ء  

شملغرب.
عنوشنه)ش)  سعد  شبوط رق  شلسيد 
عين  0و1  رقم   18 زنقة  شألسرة  حي 
شلشق شلبيض ء 70)0) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  رشيد  شلخ    شلسيد 
شلشق  عين   15/16 شلتسيرية  تجزئة 
شلبيض ء  شلدشر   (0(70 شلبيض ء  

شملغرب
عنوشنه)ش)  سعد  شبوط رق  شلسيد 
عين  0و1  رقم   18 زنقة  شألسرة  حي 
شلشق شلبيض ء 70)0) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 15 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 9))1)8.
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خبرة شلشرق

 TRIFA BATIMENTS ET
TRAVAUX

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة
خبرة شلشرق

9) ش رع شلبك 4 لهبيل شق مة ري ض 
شملدينة شقة رقم و برك ن 9) ش رع 
شلبك 4 لهبيل شق مة ري ض شملدينة 
شقة رقم و برك ن، 699، برك ن 

شملغرب
 TRIFA BATIMENTS ET TRAVAUX
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي مرشب يقع 

في 05 زنقة شلقنيطرة شطر ) حي 
شلسع دة سيد4 سلسم ن برك ن - 

00وو6 برك ن شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و))8

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  و) 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 TRIFA :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.BATIMENTS ET TRAVAUX

ششغ     : بإيج ز  شلشركة  غرض 

مختلفة.

مرشب   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 ( شلقنيطرة شطر  زنقة   05 في  يقع 

حي شلسع دة سيد4 سلسم ن برك ن 

- 00وو6 برك ن شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 TRIFA BATIMENTS ET شلشركة

بقيمة  حصة   TRAVAUX : 1.000

100 درهم للحصة .

 1000  : شلسيد عبد شلوشحد بوقو 

بقيمة 100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

بوقو  شلوشحد  عبد  شلسيد 
عنوشنه)ش) 05 زنقة شلقنيطرة شطر ) 

حي شلسع دة سيد4 سلسم ن برك ن 

00وو6 برك ن شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

بوقو  شلوشحد  عبد  شلسيد 
عنوشنه)ش) 05 زنقة شلقنيطرة شطر ) 

حي شلسع دة سيد4 سلسم ن برك ن 

00وو6 برك ن شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  ببرك ن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 199/2022.
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FOUZMEDIA

K-CONCEPT
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
K-CONCEPT شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

شلحدشدة رقم 8و)) عم رة س طريق 
مهدية إق مة نسيم مهدية متجر رقم 

6 - 000)1 شلقنيطرة شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

6(805
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   09
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.K-CONCEPT
غرض شلشركة بإيج ز :  

أشك له :  بجميع  شلنج رة  مق ولة 
شلصن عية وشملنزلية.

وتصدير  شستيرشد  تصنيع،   -
شألخش ب  أنوشع  جميع  وتسويق 

وشألث ث.
شلعملي ت  جميع  ع مة،  وبصفة 
شلتج رية، شلصن عية، شمل لية شلعق رية 
شملرتبطة  منقولة  شلغير  أو  شملنقولة 
مب شرة  غير  أو  مب شرة  بصفة 
ب ألهدشف شملحددة أعاله أو بأ4 هدف 

آخر يعطي أفضلية لتطور شلشركة.
تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
8و)) عم رة س طريق  شلحدشدة رقم 
مهدية إق مة نسيم مهدية متجر رقم 

6 - 000)1 شلقنيطرة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي :

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

»أص لة  شركة  شلشركة 
 --- عنوشنه)ش)  ش.م.م  فينيسيون« 

000)1 شلقنيطرة شملغرب.
شلسيدة ش دية بنزشكور عنوشنه)ش) 
بكر  وأبو  شلخ مس  محمد  زشوية 
شلصديق إق مة مه  شقة )1 000)1 

شلقنيطرة شملغرب.
 - شلسيد خليل بنكيرشن عنوشنه)ش) 

000)1 شلقنيطرة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيدة ش دية بنزشكور عنوشنه)ش) 
بكر  وأبو  شلخ مس  محمد  زشوية 
شلصديق إق مة مه  شقة )1 000)1 

شلقنيطرة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 0و م رس 

))0) تحت رقم -.
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BFOR CONSULTING

RACINES CHAOUIA
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

BFOR CONSULTING
 96BD ANFA ETG°1 APT°11

 RES LE PRINTEMPS D›ANFA ،
20000، CASABLANCA MAROC
RACINES CHAOUIA شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 96 ش رع 
أنف  ط بق 9 شقة رقم 91 إق مة 

ربيع أنف  شلدشر شلبيض ء 0000) شلدشر 
شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
(85657

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(1 ين ير   08
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.RACINES CHAOUIA
إدشرة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وتشغيل موشقف شلسي رشت.
96 ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 
إق مة   91 رقم  شقة   9 ط بق  أنف  
ربيع أنف  شلدشر شلبيض ء 0000) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : دوني   فنت س  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  دوني   فنت س  شلسيدة 
و1 زنقة أحمد شملقر4 ط بق ) شقة 6 
رشسين 0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  دوني   فنت س  شلسيدة 
و1 زنقة أحمد شملقر4 ط بق ) شقة 6 
رشسين 0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 15 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

ين ير 1)0) تحت رقم ))و761.
111I

خبرة شلشرق

AAHD LILISKANE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة
خبرة شلشرق

9) ش رع شلبك 4 لهبيل شق مة ري ض 
شملدينة شقة رقم و برك ن 9) ش رع 
شلبك 4 لهبيل شق مة ري ض شملدينة 
شقة رقم و برك ن، 699، برك ن 

شملغرب
AAHD LILISKANE شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شملحل رقم 
) شلك ئن بزنقة شلوف ق حي شملحمد4 
رقم 1 برك ن - 00وو6 برك ن شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
8(17

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   18
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 AAHD :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.LILISKANE
منعش   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

عق ر4.
عنوشن شملقر شالجتم عي : شملحل رقم 
شلك ئن بزنقة شلوف ق حي شملحمد4   (
رقم 1 برك ن - 00وو6 برك ن شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 AAHD LILISKANE شلشركة 
درهم   100 بقيمة  حصة   : 1.000

للحصة .
 1000  : شلسيدة فتيحة رمض ني 

بقيمة 100 درهم.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيدة فتيحة رمض ني عنوشنه)ش) 
تجزئة شلعمرشن فيال رقم 75و سلوشن 

شلن ظور 00وو6 شلن ظور شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيدة فتيحة رمض ني عنوشنه)ش) 
تجزئة شلعمرشن فيال رقم 75و سلوشن 

شلن ظور 00وو6 شلن ظور شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  ببرك ن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 194/2022.
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خبرة شلشرق

HIYA INSPIRATIONS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة
خبرة شلشرق

9) ش رع شلبك 4 لهبيل شق مة ري ض 
شملدينة شقة رقم و برك ن 9) ش رع 
شلبك 4 لهبيل شق مة ري ض شملدينة 
شقة رقم و برك ن، 699، برك ن 

شملغرب
HIYA INSPIRATIONS شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي مرشب يقع 

برقم )) زنقة شليمن حي شلوحدة 
برك ن - 00وو6 برك ن شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
8(19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  و) 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 HIYA  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.INSPIRATIONS
جميع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

أعم   شملعجن ت وشلشوكوالته.
مرشب   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
يقع برقم )) زنقة شليمن حي شلوحدة 

برك ن - 00وو6 برك ن شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 HIYA INSPIRATIONS شلشركة 
درهم   100 بقيمة  حصة   : 1.000

للحصة .
 1000  : شدري�سي  شمنة  شلسيدة 

بقيمة 100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شدري�سي  شمنة  شلسيدة 
برك ن  شلوحدة  حي  شليمن  زنقة   ((

00وو6 برك ن شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شدري�سي  شمنة  شلسيدة 
برك ن  شلوحدة  حي  شليمن  زنقة   ((

00وو6 برك ن شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  ببرك ن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 196/2022.
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CASABLANCA CONSULTING GROUP

TALMESTI HOLDING SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

 CASABLANCA CONSULTING
GROUP

 RUE SIJILMASSA- 91
 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،
CASABLANCA MAROC

 TALMESTI HOLDING SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي زشوية 

ش رع لال شلي قوت وزنقة شلعرع ر 
9 ،إق مة كليسـ  شلط بق شلرشبع 

شلعم رة 17شلدشرشلبيض ء 0000) 
شلدشرشلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
(0615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(0 فبرشير   01
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. TALMESTI HOLDING SARL

أخد   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

عبر  نوعه   ك ن  كيفم   شلف ئدة 

شإلشترشك أو شرشء شألورشق شمل لية من 

أو حصص شرك ت  وسندشت  أسهم 

إم  مدرجة ب لبورصة أو غير مدرجة 

أو  صن عية  أنشطته   ك نت  كيفم  

تج رية أو م لية أو زرشعية أو عق رية 

وغيره ..
زشوية   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شلعرع ر  وزنقة  شلي قوت  لال  ش رع 

شلرشبع  شلط بق  ـ  كليس  ،إق مة   9

 (0000 17شلدشرشلبيض ء  شلعم رة 

شلدشرشلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد عبد شلصمد بحرشو4 : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : بحرشو4  محمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
بحرشو4  شلصمد  عبد  شلسيد 

ش رع   16 شلدشرشلبيض ء  عنوشنه)ش) 

 (0000 شلسجلم �سي  محمد  دكتور 

شلدشرشلبيض ء شملغرب.

عنوشنه)ش)  بحرشو4  محمد  شلسيد 

)م رس  ش رع   85 شلدشرشلبيض ء 

0000) شلدشرشلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
بحرشو4  شلصمد  عبد  شلسيد 

ش رع   16 شلدشرشلبيض ء  عنوشنه)ش) 

 (0000 شلسجلم �سي  محمد  دكتور 

شلدشرشلبيض ء شملغرب

عنوشنه)ش)  بحرشو4  محمد  شلسيد 

)م رس  ش رع   85 شلدشرشلبيض ء 

0000) شلدشرشلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

و)  بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل 0)0) تحت رقم 0615).
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MOGADOR GESTION

LES TENTATIONS DE FES
إعالن متعدد شلقرشرشت

MOGADOR GESTION

 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC

LES TENTATIONS DE FES »شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: شلط بق 

شلث ني شلشطر شالو  لفندق شلسكر 

ش رع شالستقال  - 000)) شلصويرة 

شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.6087

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 8) ين ير ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

شلى  للشركة  شالجتم عي  شملقر  تحويل 

لفندق  شالو   شلشطر  شلث ني  شلط بق 

شلسكر ش رع شالستقال  شلصويرة.

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

شض فة شلتصدير وشالستيرشد كأهدشف 

شجتم عية جديدة للشركة

قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 
 100000 من  شلشركة  رأسم    رفع 

درهم شلى 00000) درهم

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

بند رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 

هدف شلشركة.

بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

شملقر شالجتم عي للشركة.

بند رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 
رأسم   شلشركة

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لصويرة بت ريخ )0 م رس 

))0) تحت رقم 110/2022.
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FNMCOMPTA

SCHLAFSCHON
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN (1
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
SCHLAFSCHON شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 1) ش رع 
شبن مرحل , إق مة شلسع دة شلط بق 
) رقم 05 - طنجة - 90000 طنجة 

شملغرب.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
05)1و.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
شملؤرخ في و) م رس ))0) تم تحويل 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
»1) ش رع شبن مرحل , إق مة شلسع دة 
 90000  - - طنجة   05 ) رقم  شلط بق 
شقنيقرة  »دوشر  إلى  شملغرب«  طنجة 
جم عة شزال - تطوشن - 000و9 تطوشن 

شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1156.
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CANOCAF SARL

BOCHIBTI BOIS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
ش رع شلجيش شمللكي زنقة شلخنس ء 

رقم 7 شلط بق شلث ني رقم و0 
 NADOR ،6(000 ،شلن ظور

MAROC
 BOCHIBTI BOIS

شركة ذشت مسؤولية محدودة
 ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شق مة 
وئ م بلوك أ ش رع موال4 عبد شلعزيز 

طريق شلرب ط - 90000 طنجة 
شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
71و6)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   1(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. BOCHIBTI BOIS
1/بيع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
و/ )/صن عة موشد شلخشب  شلخشب 

شالستيرشد وشلتصدير.
عنوشن شملقر شالجتم عي : شق مة وئ م 
بلوك أ ش رع موال4 عبد شلعزيز طريق 

شلرب ط - 90000 طنجة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلجزير4  شملهد4  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد شملهد4 شلجزير4 عنوشنه)ش) 
شق مة  ت رودشنت  ش رع مرشكش زنقة 
 90000  88 رقم   11 فلورشنس ط بق 

طنجة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد شملهد4 شلجزير4 عنوشنه)ش) 
شق مة  ت رودشنت  ش رع مرشكش زنقة 
 90000  88 رقم   11 فلورشنس ط بق 

طنجة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 855)5).
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شركة شلحسيمة لالستش رشت ش.م.م

STE AFARGAN SARL AU
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

شركة شلحسيمة لالستش رشت 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA شملغرب
STE AFARGAN SARL AU شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع تيز4 
فر4 ت رجيست شلحسيمة ت رجيست 

و5و)و ت رجيست شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.AFARGAN SARL AU
شلنج ر   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

)مق و )
تصنيع شألصن ف شلخشبية.

عنوشن شملقر شالجتم عي : ش رع تيز4 
فر4 ت رجيست شلحسيمة ت رجيست 

و5و)و ت رجيست شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : ))0) سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 STE AFARGAN SARL شلشركة 
AU : 1.000 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .
 STE AFARGAN SARL شلشركة 

AU : 1000 بقيمة 100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  فرك ن  سفي ن  شلسيد 

ترجيست  شلخملي�سي  محمد  تجزئة 

شلحسيمة و5و)و ت رجيست شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  فرك ن  سفي ن  شلسيد 

ترجيست  شلخملي�سي  محمد  تجزئة 

شلحسيمة و5و)و ت رجيست شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 15 بت ريخ  بت رجيست  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 5).
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أورجك

جيت.سات
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

أورجك
شلبيض ء  شلدشر  كرشت�سي  زنقة  1و 
شلبيض ء،  شلدشر  كرشت�سي  زنقة  1و 

0و)0)، شلدشر شلبيض ء شملغرب

جيت.س ت شركة ذشت مسؤولية 

شلوحيد)في  شلشريك  ذشت  محدودة 

طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 61 مركز 
شلي قوت  اللة  ش رع  ملتقى  ري ض 

شلط بق   69 رقم  شملع ني  ومصطفى 

شلث ني - 0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(8(5(7

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

1)0) تقرر حل  10 شتنبر  شملؤرخ في 

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

مبلغ  جيت.س ت  شلوحيد  شلشريك 
درهم وعنوشن   1.000.000 رأسم له  

ري ض  مركز   61 شإلجتم عي  مقره  

ملتقى ش رع اللة شلي قوت ومصطفى 

 - شلث ني  شلط بق   69 رقم  شملع ني 

شلدشر شلبيض ء شملغرب نتيجة   (0000

  : من فسة في شلحرفة.
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و حدد مقر شلتصفية ب 61 مركز 
شلي قوت  اللة  ش رع  ملتقى  ري ض 
شلط بق   69 رقم  شملع ني  ومصطفى 
شلث ني - 0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب. 

و عين:
جت ت  عص م  شلسيد)ة) 
رقم   1 زنقة  إق مة كريم  وعنوشنه)ش) 
7و عين شلشق 0000) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (7 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

دجنبر 1)0) تحت رقم 806060.

119I

مكتب شلدرشس ت شملح سب تية وشلتسيير

YASSICLEAN
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

مكتب شلدرشس ت شملح سب تية 
وشلتسيير

ش رع محمد شلخ مس عم رة بنط لب 
شلط بق شلث ني شملكتب رقم 6 ، 

5100و، جرسيف شملغرب
YASSICLEAN شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

شلعريشة رقم 6) - 5100و جرسيف 
شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
((89

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   16
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.YASSICLEAN
خدم ت   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شجتم عية - حرشسة شملب ني شلع مة شو 
شلخ صة - شلتج رة - تنظيف شملحالت 
،شملخ زن ،شلشقق - خدم ت متنوعة - 

صي نة شملب ني.
تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
6) - 5100و جرسيف  شلعريشة رقم 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيدة رشيدة شلبوزيد4 : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلبوزيد4  رشيدة  شلسيدة 
 90000 شلكبيرة  شمغوغة  عنوشنه)ش) 

طنجة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد جم   ق رش عنوشنه)ش) تجزئة 

شلعريشة 5100و جرسيف شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية بجرسيف بت ريخ 8) م رس 

))0) تحت رقم 1300/2022.

1(0I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE – GE
INDUSTRY * SARL

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 LA SOCIETE – GE INDUSTRY
SARL *  شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 8) ش رع 
شبو بكر شلصديق شق مة شيم ن مكتب 

)0– - 000)1 شلـقـنـيـطـرة شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
6(919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   1(
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 LA  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
 SOCIETE – GE INDUSTRY *

. SARL
شعم     : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شلعجالت  وشلبن ء,ت جر  مختلفة 

شملستعملة .
8) ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 
شبو بكر شلصديق شق مة شيم ن مكتب 

)0– - 000)1 شلـقـنـيـطـرة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي :
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
 -- شلسيد خ لد ملرشبط عنوشنه)ش) 

000)1 شلقنيطرة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
 --- شلسيد خ لد ملرشبط عنوشنه)ش) 

000)1 شلقنيطرة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ )1 أبريل 

))0) تحت رقم -.
1(1I

مكتب شلدرشس ت شملح سب تية وشلتسيير

 ULTRA CONSTRUCTION 
ET EQUIPEMENT

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

مكتب شلدرشس ت شملح سب تية 
وشلتسيير

ش رع محمد شلخ مس عم رة بنط لب 
شلط بق شلث ني شملكتب رقم 6 ، 

5100و، جرسيف شملغرب
 ULTRA CONSTRUCTION 

ET EQUIPEMENT شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 
محمد شلخ مس سدة شق مة م ليزي  
مكتب رقم و0 - 5100و جرسيف 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

((91
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   (5
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
 ULTRA CONSTRUCTION ET

.EQUIPEMENT
شالشغ     : غرض شلشركة بإيج ز 

شملختلفة شو شلبن ء - مجزئ 
ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
م ليزي   شق مة  سدة  شلخ مس  محمد 
جرسيف  5100و   - و0  رقم  مكتب 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
0)و   : مريني  شلحق  عبد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
0وو   : شب حمو  يوسف  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد مروشن بشير4 : 0وو حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد عبد شلحق مريني عنوشنه)ش) 
محمد  ش رع  مو�سى  سيد4  حي 

شلخ مس 5100و جرسيف شملغرب.
شب حمو عنوشنه)ش)  شلسيد يوسف 
تجزئة ملك عبد هللا 5100و جرسيف 

شملغرب.
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عنوشنه)ش)  بشير4  مروشن  شلسيد 
جرسيف  5100و  شملستشفى  زنقة 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد عبد شلحق مريني عنوشنه)ش) 
محمد  ش رع  مو�سى  سيد4  حي 

شلخ مس 5100و جرسيف شملغرب
شب حمو عنوشنه)ش)  شلسيد يوسف 
تجزئة ملك عبد هللا 5100و جرسيف 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية بجرسيف بت ريخ 8) م رس 

))0) تحت رقم 1299/2022.

1((I

NA CONSEIL

 STRONG PROJECT MAROC
SARL

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

NA CONSEIL
 marrakeh marrakeh، 40000،

marrakech MAROC
 STRONG PROJECT MAROC

SARL شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي طريق 
ت ركة شق مة خ لد رقم 10 ش رع ) د 
م م شلط بق شلت ني مرشكش مرشكش 

0000) مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و57))1
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   0(
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
 STRONG PROJECT MAROC

.SARL

منعش   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
عق ر4.

طريق   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
) د  10 ش رع  ت ركة شق مة خ لد رقم 
شلت ني مرشكش مرشكش  شلط بق  م  م 

0000) مرشكش شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيدة شمللولي شسيل : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : س مي  شودشدس  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيدة شمللولي شسيل : 500 بقيمة 

100 درهم.
 500  : س مي  شودشدس  شلسيد 

بقيمة 100 درهم.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شسيل  شمللولي  شلسيدة 

فرنس  100)7 آنم س فرنس .
عنوشنه)ش)  شودشدس س مي  شلسيد 

سويسرش 0)و57 جنيف سويسرش.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شسيل  شمللولي  شلسيدة 

فرنس  100)7 آنم س فرنس 
عنوشنه)ش)  شودشدس س مي  شلسيد 

سويسرش 0)و57 جنيف سويسرش
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم )76)و1.
Iو)1

SAMIR FIDUCIAIRE

SALAH PRINT
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
قفل شلتصفية

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
SALAH PRINT شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي : شملحل 
شلك ئن برقم 01 زنقة 08 ديور 

شلسالم مكن س - 50000 مكن س 
شملغرب.

قفل شلتصفية
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

95و8).
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر   (0(( م رس  1و  في  شملؤرخ 
ذشت  شركة   SALAH PRINT حل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رأسم له   مبلغ  شلوحيد 
درهم وعنوشن مقره  شإلجتم عي شملحل 
شلك ئن برقم 01 زنقة 08 ديور شلسالم 
شملغرب  مكن س   50000  - مكن س 

نتيجة لقفل شلتصفية.
و عين:

غرب    شملصطفى  شلسيد)ة) 
ب  17و  رقم   ( مجموعة  وعنوشنه)ش) 
م ع 50000 مكن س شملغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
شملحل  وفي   (0(( م رس  1و  بت ريخ 
شلك ئن برقم 01 زنقة 08 ديور شلسالم 

مكن س - 50000 مكن س شملغرب.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1)1.
1((I

FIDUCIAIRE

PROXIMIDAD
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE ALLAL AL FASSI ، 20130،

CASABLANCA MAROC
PROXIMIDAD شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 6) ش رع 
مرس شلسلط ن ط بق 1 رقم و 
0و01) شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و978و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   18
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.PROXIMIDAD
خدمة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلتوصيل للمن ز .
 (6  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
و  1 رقم  ش رع مرس شلسلط ن ط بق 

0و01) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
100 حصة   : شلسيد ق سن حمزة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  حمزة  ق سن  شلسيد 
تجزئة شلسالمة رقم 6) سد4 معروف 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  حمزة  ق سن  شلسيد 
تجزئة شلسالمة رقم 6) سد4 معروف 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )089)8.
1(5I

sofoget

BiG SIZE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3
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، 14000، kenitra maroc

BiG SIZE شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي سال 

شلجديدة رقم 6و عم رة 19 عم رة 

معمورة ) شوالد هال  حسين  -- سال 

شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

061)و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(( فبرشير   (( في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

علي   سيد4  )ة)  شلسيد  تفويت 

شجتم عية  حصة   160 شلرجرشجي 

حصة لف ئدة شلسيد  0وو  من أصل 

فبرشير   (( يونس حج جي بت ريخ  )ة) 

.(0((

علي   سيد4  )ة)  شلسيد  تفويت 

170 حصة شجتم عية من  شلرجرشجي 

)ة)  حصة لف ئدة شلسيد  0وو  أصل 

شلف طمي بن شلشليح بت ريخ )) فبرشير 

.(0((

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

أبريل   11 بت ريخ  بسال  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 8688و.

1(6I

SOCIETE BEMAFI

 STE .STATION ENERGY
SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم )و شلط بق شلث لت ش رع شلحسن 

شلث ني أحدشف أزرو ، 100و5، أزرو 

شملغرب

 STE .STATION ENERGY SARL

AU شركة ذشت مسؤولية محدودة 

ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلط بق 

شالو  رقم1تجزيئة عين شغب   - 

100و5 شزرو شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   0(

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

..STATION ENERGY SARL AU

شعم     : بإيج ز  شلشركة  غرض 

مختلفة .

شلط بق   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 - شغب    عين  رقم1تجزيئة  شالو  

100و5 شزرو شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 : شلحكيم  عبد  ششقيق  شلسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلحكيم  عبد  ششقيق  شلسيد 

تجزيئة عين أغب     1 رقم  عنوشنه)ش) 

100و5 شزرو شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلحكيم  عبد  ششقيق  شلسيد 

تجزيئة عين أغب     1 رقم  عنوشنه)ش) 

100و5 شزرو شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  ب زرو  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 5و1.

1(7I

خبرة شلشرق

MAR MAR PIECES AUTOS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

خبرة شلشرق
9) ش رع شلبك 4 لهبيل شق مة ري ض 
شملدينة شقة رقم و برك ن 9) ش رع 
شلبك 4 لهبيل شق مة ري ض شملدينة 
شقة رقم و برك ن، 699، برك ن 

شملغرب
 MAR MAR PIECES AUTOS

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي مرشب يقع 
زنقة شالمم شلتحدة حي شلقدسرقم 10 

برك ن - 00وو6 برك ن شملغرب.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.5(89

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
شملؤرخ في 8) م رس ))0) تم تحويل 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
حي  شلتحدة  شالمم  زنقة  يقع  »مرشب 
شلقدسرقم 10 برك ن - 00وو6 برك ن 
شملغرب« إلى »مرشب يقع بزنقة شلنصر 
شرشعة  سليم ن  سيد4  شلهن ء  حي 

برك ن - 00وو6 برك ن شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  ببرك ن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 195/2022.

1(8I

bemultico بيمولتيكو

GRAND PROJET BSA
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

bemultico بيمولتيكو
شلزيتون   01 شقة رقم   106 رقم 
مكن س   ،50060  ، -مكن س  شملعركة 

مكن س
شركة   GRAND PROJET BSA
ذشت مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

رقم  شإلجتم عي  مقره   وعنوشن 
شملع ركة  زنقة   0( رقم  شقة   106
مكن س   50000  - مكن س  شلزيتون 

شملغرب
مسؤولية  ذشت  شركة  تأسيس 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

55959
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. GRAND PROJET BSA
شالشغ     : غرض شلشركة بإيج ز 

شملختلفة شو شلبن ء
شلتفوض
شلحدشئق 

شلتنظيف.
عنوشن شملقر شالجتم عي : رقم 106 
زنقة شملع ركة شلزيتون   0( شقة رقم 

مكن س - 50000 مكن س شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد محمد ب حو : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  ب حو  محمد  شلسيد 
شملنصور  تحزئة   ( شلشقة   ((0 رقم 

مكن س 50000 مكن س شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  ب حو  محمد  شلسيد 
شملنصور  تحزئة   ( شلشقة   ((0 رقم 

مكن س 50000 مكن س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 67)1.
1(9I
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bemultico بيمولتيكو

GREEN ZIZ زيز االخضر
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

bemultico بيمولتيكو
شلزيتون   01 شقة رقم   106 رقم 
مكن س   ،50060  ، -مكن س  شملعركة 

مكن س
زيز شالخضر شركة   GREEN ZIZ
ذشت مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
شلرقم  شإلجتم عي  مقره   وعنوشن 
 - تجزئة أيوب بوفكرشن مكن س   (7

00و50 بوفكرشن شملغرب.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و71و5.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
))0) تم تحويل  05 أبريل  شملؤرخ في 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
بوفكرشن  أيوب  تجزئة   (7 »شلرقم 
بوفكرشن شملغرب«  00و50   - مكن س 
شيت  بودرب لة  مركز  حم د  »أيت  إلى 
 510(6  - توجط ت  بوبيدم ن 

توجط ت شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم و6)1.
0Iو1

خبرة شلشرق

 CENTRE DE VISITE
TECHNIQUE BOUHRIA

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

رفع رأسم   شلشركة
خبرة شلشرق

9) ش رع شلبك 4 لهبيل شق مة ري ض 
شملدينة شقة رقم و برك ن 9) ش رع 
شلبك 4 لهبيل شق مة ري ض شملدينة 
شقة رقم و برك ن، 699، برك ن 

شملغرب
 CENTRE DE VISITE TECHNIQUE
BOUHRIA شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
رقم 95 عين شلرك دة برك ن - 00وو6 

برك ن شملغرب.
رفع رأسم   شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
757و.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تم   (0(( م رس   (( في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
من  أ4  درهم«   1.900.000«
 (.000.000« إلى  درهم«   100.000«
مق صة  إجرشء   : طريق  عن  درهم« 
شملقدشر  شملحددة  شلشركة  ديون  مع 

وشملستحقة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  ببرك ن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 197/2022.
1Iو1

خبرة شلشرق

 SOCIETE MIMOUN DE
 COMMERCE ET SERVICES

SMCS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

قفل شلتصفية
خبرة شلشرق

9) ش رع شلبك 4 لهبيل شق مة ري ض 
شملدينة شقة رقم و برك ن 9) ش رع 
شلبك 4 لهبيل شق مة ري ض شملدينة 
شقة رقم و برك ن، 699، برك ن 

شملغرب
 SOCIETE MIMOUN DE

 COMMERCE ET SERVICES
SMCS شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي : 9 زنقة 
شالندلس حي شلوف ق سد4 سليم ن 

برك ن - 00وو6 برك ن شملغرب.
قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و708.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر   (0(( ين ير   10 في  شملؤرخ 
 SOCIETE MIMOUN DE حل 
 COMMERCE ET SERVICES SMCS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة مبلغ 

وعنوشن  درهم   100.000 رأسم له  
شالندلس  زنقة   9 شإلجتم عي  مقره  

 - برك ن  سليم ن  سد4  شلوف ق  حي 

للعدم  نتيجة  شملغرب  برك ن  00وو6 

توفر شلشركة على شالمك ني ت شالزمة 

الكم   شلنش ط.

و عين :
بوجمع و4  شالم ن  نور  شلسيد)ة) 
حي  شالندلس  زنقة   9 و عنوشنه)ش) 

شلوف ق سد4 سليم ن برك ن 00وو6 

برك ن شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
زنقة   9 وفي   (0(( فبرشير   07 بت ريخ 

شالندلس حي شلوف ق سد4 سليم ن 

برك ن - 00وو6 برك ن شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   15 بت ريخ  ببرك ن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 201/2022.

I)و1

bemultico بيمولتيكو

 SMART AUDIT ET

CONSULTING SAC
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تفويت حصص

bemultico بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 شلزيتون 

شملعركة -مكن س ، 50060، مكن س 

مكن س

 SMART AUDIT ET

CONSULTING SAC شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 

106 شقة رقم 01 شلزيتون شملعركة 

-مكن س - 50000 مكن س شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.5(0(1

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(( م رس   10 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

سعيد ميموني  )ة)  تفويت شلسيد 

أصل  من  شجتم عية  حصة   500

)ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة   1.000

أبريل   05 بت ريخ  ميموني  محمد 

.(0((

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

أبريل   1( بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم )6)1.

Iوو1

STE ANGLE DE GESTION SARL

 RECYCLAGE LIMITED

UNITRY INTERNATIONAL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

ش رع أحمد شلحريز4 تجزئة 

شلتمسم ني رقم 6 شق مة ب ريس- أ 

تطوشن ، 000و9، تطوشن شملغرب

 RECYCLAGE LIMITED UNITRY

INTERNATIONAL شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

أحمد شلحريز4 تجزئة شلتمسم ني 
رقم 6 ش تطوشن 000و9 تطوشن 

مغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

85و1و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   15

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

 RECYCLAGE LIMITED UNITRY

.INTERNATIONAL

 : بإيج ز  شلشركة  غرض 

 RECYCLAGE ET FABRICATION

.DE TEXTILES
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ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلتمسم ني  تجزئة  شلحريز4  أحمد 
رقم 6 ش تطوشن 000و9 تطوشن مغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد عمر شزعيط ر : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : شلسيد محمد على ش عر 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد عمر شزعيط ر : 500 بقيمة 

100 درهم.
 500  : شلسيد محمد على ش عر 

بقيمة 100 درهم.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شزعيط ر  عمر  شلسيد 
000و9   7 ))رقم  منضرجميل زنقة 

تطوشن مغرب.
شلسيد محمد على ش عر عنوشنه)ش) 
مضيق  طريس  س نية  زمزم  جبل 

00)و9 تطوشن مغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شزعيط ر  عمر  شلسيد 
000و9   7 ))رقم  منضرجميل زنقة 

تطوشن مغرب
شلسيد محمد على ش عر عنوشنه)ش) 
مضيق  طريس  س نية  زمزم  جبل 

00)و9 تطوشن مغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   07 بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 991.
I)و1

STE ANGLE DE GESTION SARL

GOCE MULTISERVICES
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
ش رع أحمد شلحريز4 تجزئة 

شلتمسم ني رقم 6 شق مة ب ريس- أ 
تطوشن ، 000و9، تطوشن شملغرب

GOCE MULTISERVICES شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 
أحمد شلحريز4 تجزئة شلتمسم ني 
رقم 6 تطوشن 000و9 تطوشن مغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و8و1و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   15
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 GOCE :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.MULTISERVICES
بإيج ز  شلشركة  غرض 
 ENTREPRISE DE  :
 CONSTRUCTION ET DE

.TRAVAUX DIVERS
ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلتمسم ني  تجزئة  شلحريز4  أحمد 
رقم 6 تطوشن 000و9 تطوشن مغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد حميد شملتني : 1.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 
شلسيد حميد شملتني : 1000 بقيمة 

100 درهم.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شملتني  حميد  شلسيد 
ش رع محمد شلخرشز زنقة شلهال  رقم 

)) 000و9 تطوشن مغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شملتني  حميد  شلسيد 
ش رع محمد شلخرشز زنقة شلهال  رقم 

)) 000و9 تطوشن مغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   07 بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 990.

5Iو1

sofoget

BIG SIZE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
BIG SIZE شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي سال 

شلجديدة رقم 6و عم رة 19 عم رة 
معمورة ) شوالد هال  حسين - --- 

سال شملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
061)و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تعيين   (0(( )) فبرشير  شملؤرخ في 
مسير جديد للشركة شلسيد)ة) يونس 
يونس  شلشليح  بن  شلف طمي  حج جي 
حج جي شلف طمي بن شلشليح كمسير 

آخر
تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   11 بت ريخ  بسال  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 8688و.

6Iو1

STE SODIPROMO SARL

 2MS ** شركة 2 إم إس برانت
** PRINT

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

STE 2MS PRINT SARL AU
 MAG SIS AU N° 11

 LOTISSEMENT BENNIS EL
 MOHAMMADIA ZOUAGHA ،

30000، FES MAROC

 (MS ** شركة ) إم إس برشنت
PRINT ** شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شملحل 
شلتج ر4 برقم 11 تجزئة بنيس 
شملحمدية زوشغة - 0000و ف س 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و6))7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (8
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.** (MS PRINT ** إم إس برشنت (
ط بع   -  : بإيج ز  شلشركة  غرض 

مطبعي 
- ص نع شللوح ت شالشه رية 

- ب ئع شو وسيط شستيرشد وتصدير .
شملحل   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
بنيس  تجزئة   11 برقم  شلتج ر4 
ف س  0000و   - زوشغة  شملحمدية 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد مصطفى شلسب عي : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسب عي  مصطفى  شلسيد 
عنوشنه)ش) رقم 0و بلوك ب حي زوشغة 

شلعلي  0000و ف س شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسب عي  مصطفى  شلسيد 
عنوشنه)ش) رقم 0و بلوك ب حي زوشغة 

شلعلي  0000و ف س شملغرب
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ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1)18.

7Iو1

شمغ ر عبد شلغ فور

LUXUS MED
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

شمغ ر عبد شلغ فور
ش رع شلجيش شمللكي شق مة شلنور رقم 
1 شلط بق شالو  تطوشن ، 000و9، 

تطوشن شملغرب
LUXUS MED شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر 

شلطوب جم عة شلزيتون تطوشن - 
000و9 تطوشن شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
75و1و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   10
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 LUXUS :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.MED
صن عة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

منتوج ت شلحليب ومشتق ته.
دوشر   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 - تطوشن  شلزيتون  جم عة  شلطوب 

000و9 تطوشن شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد بنعي د محمد : 100 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

شلسيد بنعي د محمد : 100 بقيمة 

1.000 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  محمد  بنعي د  شلسيد 

000و9  دوشر شلطوب شلزيتون تطوشن 

تطوشن شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  محمد  بنعي د  شلسيد 

000و9  دوشر شلطوب شلزيتون تطوشن 

تطوشن شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   06 بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم و98.

8Iو1

MOHAMED SAFRIOUI

INVANCIA
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

INVANCIA شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي غ ند4 

مو  ش رع غ ند4 مبنى 8 شلط بق 

شلث ني رقم 5 - 0000) شلدشر شلبيض ء 

شململكة شملغربية

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

51و0)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.INVANCIA

جميع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شالتص    بمرشكز  شملتعلقة  شألنشطة 
وشملبيع ت   ، وشلتسويق عبر شله تف   ،
 ، بعد  عن  وشلبحث   ، شله تف  عبر 
وشلتجميع عن ُبعد ، وشلبنوك شله تفية 
وشالتص الت   ، وشلخدم ت شله تفية   ،

بشكل ع م ؛
• شملح سبة وشملع لجة شمل لية

• شلتدريب وشلهندسة وشالستش رشت 
أعاله  شملذكورة  ب ألنشطة  شملتعلقة 
وشلتدريب  شلتكنولوجي   قط ع  وفي 

وشالتص الت.
جميع شملع مالت   ، وبشكل أعم   •
شلتج رية وشلصن عية وشمل لية وشألورشق 
بشكل   ، شملتعلقة  وشلعق رية  شمل لية 
بأ4 من هذه   ، مب شر أو غير مب شر 
أو  آخر مش به  �سيء  بأ4  أو  شألشي ء 

مرتبط..
غ ند4   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلط بق   8 مبنى  غ ند4  ش رع  مو  
شلث ني رقم 5 - 0000) شلدشر شلبيض ء 

شململكة شملغربية.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 90.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
00و   : س جو  هللا  عبد  شلسيد 
حصة بقيمة 0.000و درهم للحصة .
بيو  بيير   ، رينيه   ، ديفيد  شلسيد 
درهم  0.000و  بقيمة  حصة  00و   :

للحصة .
00و   : شلعمرشني  كم    شلسيد 
حصة بقيمة 0.000و درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد عبد هللا س جو عنوشنه)ش) 
 Allée Suzanne 75000 Anthony 6

فرنس .
بيو  بيير   ، رينيه   ، ديفيد  شلسيد 
 rue de Paris 92100  70 عنوشنه)ش) 

Boulogne-Billancourt فرنس .
شلعمرشني عنوشنه)ش)  شلسيد كم   
 avenue du vieux logis 91360 7و

Villemoisson-Sur-Orge فرنس .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد عبد هللا س جو عنوشنه)ش) 
 Allée Suzanne 75000 Anthony 6

فرنس 
بيو  بيير   ، رينيه   ، ديفيد  شلسيد 
 rue de Paris 92100  70 عنوشنه)ش) 

Boulogne-Billancourt فرنس 
شلعمرشني عنوشنه)ش)  شلسيد كم   
 avenue du vieux logis 91360 7و

Villemoisson-Sur-Orge فرنس 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 15 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 7و)1)8.
9Iو1

FRIGO-GEL

FRIGO-GEL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FRIGO-GEL
 Ancienne route de rabat,

 résidence Attakadoum GH17
 N38 al qods bernoussi ، 20610،

Casablanca Maroc
FRIGO-GEL شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي عم رة 

GH17 رقم 8و حي شلقدس 
شلبرنو�سي - 0610) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

11و6))
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (011 أكتوبر   10
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.FRIGO-GEL
غرض شلشركة بإيج ز : شلتج رة.

عم رة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
GH17 رقم 8و حي شلقدس شلبرنو�سي 

- 0610) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
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أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : خليل  غزالو4  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  خليل  غزالو4  شلسيد 
شلبرنو�سي  شلنور  تجزئة  شلقدس  حي 

0610) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  خليل  غزالو4  شلسيد 
شلبرنو�سي  شلنور  تجزئة  شلقدس  حي 

0610) شلدشر شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
و1  بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أكتوبر 011) تحت رقم -.
1(0I

Atlas Valora Conseil

RELOOKING WORKSHOP
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

Atlas Valora Conseil
 N°8, Immeuble 186, Ibn
 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH شملغرب
 RELOOKING WORKSHOP

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد)في طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 8 
عم رة إيم ن ش رع عبد شلكريم 

شلخط بي جليز - حي شلغو  0000) 
مرشكش شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.110805
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر حل   (0(( 1و م رس  شملؤرخ في 
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
 RELOOKING شلوحيد  شلشريك 
رأسم له   مبلغ   WORKSHOP
مقره   وعنوشن  درهم   50.000

عم رة إيم ن ش رع   8 شإلجتم عي رقم 
حي   - جليز  شلخط بي  شلكريم  عبد 
شلغو  0000) مرشكش شملغرب نتيجة 
  : عجز شملشروع عن تحقيق شالرب ح 
لعدم قدرته على شلتموقع شلجيد في 

شلسوق وسط من فسة متمرسة. .
رقم  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 
شلكريم  عبد  ش رع  إيم ن  عم رة   8
 (0000 شلغو   حي   - شلخط بي جليز 

مرشكش شملغرب. 
و عين:

شلسيد)ة) أحالم  عبودو وعنوشنه)ش) 
18) حي شلزيتون جديد حي 4. ب. ت. 
)ة)  0000) مرشكش شملغرب كمصفي 

للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 181).
1(1I

شمغ ر عبد شلغ فور

CAFE POINT NOMME
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

قفل شلتصفية

شمغ ر عبد شلغ فور
ش رع شلجيش شمللكي شق مة شلنور رقم 
1 شلط بق شالو  تطوشن ، 000و9، 

تطوشن شملغرب
CAFE POINT NOMME شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي : ش رع 

شلحسن شلث ني س حة شلحم مة رقم 
5) تطوشن ش رع شلحسن شلث ني 
س حة شلحم مة رقم 5) تطوشن 

000و9 تطوشن شملغرب.
قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و611).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر حل   (0(( 8) م رس  شملؤرخ في 
شركة   CAFE POINT NOMME
مبلغ  شملحدودة  شملسؤولية  ذشت 

وعنوشن  درهم   100.000 رأسم له  
مقره  شإلجتم عي ش رع شلحسن شلث ني 
س حة شلحم مة رقم 5) تطوشن ش رع 
رقم  شلحم مة  شلث ني س حة  شلحسن 
شملغرب  تطوشن  000و9  تطوشن   (5

نتيجة اللخس رة.
و عين:

شلط هر4  بوبكر  شلسيد)ة) 
شلعرو4  شلقدس  حي  وعنوشنه)ش) 
شملغرب  شلن ظور   6(000 شلن ظور 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
ش رع  وفي   (0(( م رس   (8 بت ريخ 
رقم  شلحم مة  شلث ني س حة  شلحسن 

5) تطوشن - 000و9 تطوشن شملغرب.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   05 بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 976.
1((I

REAL OFFICE SARL

FOOD FOR EVERYONE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD MLY YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
FOOD FOR EVERYONE شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 
موال4 شسم عيل رقم )) شلط بق 5 

رقم 19 - 90000 طنجة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1(6(51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   05
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 FOOD :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.FOR EVERYONE
غرض شلشركة بإيج ز : مطعم.

ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 5 شلط بق   (( موال4 شسم عيل رقم 

رقم 19 - 90000 طنجة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 100  : شلسيد محمد شمين شلقب ج 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلقب ج  شمين  محمد  شلسيد 
ديني   عزيب  تجزئة   ( عنوشنه)ش) 
شلس دس  محمد  ش رع   1(500 كلم 

شلسوي�سي 10000 شلرب ط شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلقب ج  شمين  محمد  شلسيد 
ديني   عزيب  تجزئة   ( عنوشنه)ش) 
شلس دس  محمد  ش رع   1(500 كلم 

شلسوي�سي 10000 شلرب ط شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   11 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم وو7)5).
Iو)1

EDIAN CONSULTING

SABLES DE MEHDIA
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

EDIAN CONSULTING
8) زنقة ط رق بن زي د مكتب رقم 
و شلقنيطرة، 000)1، شلقنيطرة 

شملغرب
SABLES DE MEHDIA شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 87 ش رع 
سعيد شلدشود4 رقم 11 - 000)1 

شلقنيطرة شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.5(899
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بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( فبرشير   0( في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
محمد زهرشو4  )ة)  تفويت شلسيد 
حصة شجتم عية من أصل  750.و1 
)ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة   55.500
عبد شلوشحد يحي و4 بت ريخ )0 فبرشير 

.(0((
محمد زهرشو4  )ة)  تفويت شلسيد 
حصة شجتم عية من أصل  750.و1 
)ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة   55.500
سمير وعرشب بت ريخ )0 فبرشير ))0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ و0 م رس 

))0) تحت رقم 950.
1((I

REAL OFFICE SARL

AD FISH
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD MLY YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
AD FISH شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 5 ش رع 
يوسف شبن ت شفين شلط بق شلث ني 

رقم و - 90000 طنجة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
91و6)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   01
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 AD  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.FISH

غرض شلشركة بإيج ز : تج رة؛ بيع 
وتوزيع شألسم ك شلط زجة ب لتجزئة ، 

تج رة شألسم ك.
ش رع   5  : عنوشن شملقر شالجتم عي 
شلث ني  شلط بق  ت شفين  شبن  يوسف 

رقم و - 90000 طنجة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد سعيد بورشس : 100 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  بورشس  سعيد  شلسيد 
زنقة برشلونة رقم )1 90000 طنجة 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  بورشس  سعيد  شلسيد 
زنقة برشلونة رقم )1 90000 طنجة 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 878)5).

1(5I

REAL OFFICE SARL

BBC FRUTAS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD MLY YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
BBC FRUTAS شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 5 ش رع 
يوسف شبن ت شفين شلط بق شلث ني 

رقم و - 90000 طنجة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
89و6)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   05
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 BBC  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.FRUTAS
شلنقل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلوطني وشلدولي للبض ئع.
ش رع   5  : عنوشن شملقر شالجتم عي 
شلث ني  شلط بق  ت شفين  شبن  يوسف 

رقم و - 90000 طنجة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
حصة   100  : شغبل  بال   شلسيد 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شغبل  بال   شلسيد 
) رقم  و ط  ع  و  مجمع بولوزو زينب 

)و شكزن ية 90000 طنجة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شغبل  بال   شلسيد 
) رقم  و ط  ع  و  مجمع بولوزو زينب 

)و شكزن ية 90000 طنجة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 877)5).
1(6I

Somabi

JANOU TRANSPORT
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رفع رأسم   شلشركة

Somabi
 Agadir Drarga، 80000، Agadir

Maroc
JANOU TRANSPORT شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 
 TECHNOPOLE BLOC A 211

 IMM A APPT 211 2EME ETAGE
 AGADIR - 80000 AGADIR

.MAROC
رفع رأسم   شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
9101و.

شلع م  شلجمع  بمقت�سى 
م رس   17 في  شملؤرخ  شإلستثن ئي 
شلشركة  رأسم    رفع  تم   (0((
درهم«   15.000.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   6.000.000« من  أ4 
 : طريق  عن  درهم«   (1.000.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  ب ك دير  شلتج رية 

))0) تحت رقم 17و109.
1(7I

ANDERSEN CONSULTING

 CAPVALUE CONSULTING
SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC (9
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 CAPVALUE CONSULTING SARL
AU شركة ذشت مسؤولية محدودة 

ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تطوشن 
ب رك شور شق مة شور ) محل رقم 

) - 000و9 تطوشن شملغرب.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.17167

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تم تحويل   (0(1 نونبر   (6 شملؤرخ في 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
 ( شور  شق مة  شور  ب رك  »تطوشن 
محل رقم ) - 000و9 تطوشن شملغرب« 
إلى »طريق شلرأس شألسود تجزئة رم   
مرتيل  150و9   - و  شملكتب رقم   ( ب 

شملغرب«.
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ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
دجنبر   (8 شالبتدشئية بتطوشن بت ريخ 

1)0) تحت رقم 95)7.
1(8I

bemultico بيمولتيكو

ELECTRO MADELUX
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

bemultico بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 شلزيتون 

شملعركة -مكن س ، 50060، مكن س 
مكن س

ELECTRO MADELUX شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي محل 
في حي شلفتح )0 رقم 81 ملكية 

شمينة عين ت وجدشت - 51100 عين 
ت وجدشت شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
55957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   05
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ELECTRO MADELUX
ت جر   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

أجهزة ولوشزم لالستخدشم شلكهرب ئي
شقل  شلغير  شلبض ئع لحس ب  نقل 

من 5.و طن.
محل   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
ملكية   81 رقم   0( شلفتح  حي  في 
عين   51100  - شمينة عين ت وجدشت 

ت وجدشت شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
حصة   500  : شلسيد أوس مة نبو 

بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد عبد شلرحيم شلتمزشيتي : 500 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  نبو  أوس مة  شلسيد 
ت وجدشت  عين  و1  رقم  مرج نة  حي 

51100 عين ت وجدشت شملغرب.
شلتمزشيتي  شلرحيم  عبد  شلسيد 
 1(( رقم   06 شلنعيم  عنوشنه)ش) 

مكن س 50000 مكن س شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  نبو  أوس مة  شلسيد 
ت وجدشت  عين  و1  رقم  مرج نة  حي 

51100 عين ت وجدشت شملغرب
شلتمزشيتي  شلرحيم  عبد  شلسيد 
 1(( رقم   06 شلنعيم  عنوشنه)ش) 

مكن س 50000 مكن س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 66)1.

1(9I

STE SODIPROMO SARL

شركة أورڭانيك –هربل 
ORGANIC-HERBAL-

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

 STE ORGANIC-HERBAL SARL
AU

 MAG N°3 CENTRE AIN CHIFA ،
 31252، IMOUZZER KANDAR

MAROC
شركة أورڭ نيك –هربل -  

ORGANIC-HERBAL** شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شملحل 

شلتج ر4 رقم و مركز عين شلشف ء - 
50)1و شيموزشر كندر شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و67و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   05

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

ORGANIC-  **  - –هربل  أورڭ نيك 

. **HERBAL

: -ص نع أو  غرض شلشركة بإيج ز 

ُمعد ش 4 أوقهوة ب ستعم   شاللة.

أو  شلنب ت ت  خالص ت  -مقطر 

شلعطور أو شألعش ب شلطبية .

-تصديروشالسترشد ت جرأو وسيط ..

شملحل   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 - مركز عين شلشف ء  و  شلتج ر4 رقم 

50)1و شيموزشر كندر شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيدة خديجة شملصوشب  : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شملصوشب   خديجة  شلسيدة 

حي   1( )1شلعم رة  رقم  عنوشنه)ش) 

رب ط   1(000 تم رة   01 شلنهضة 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شملصوشب   خديجة  شلسيدة 

حي   1( )1شلعم رة  رقم  عنوشنه)ش) 

رب ط   1(000 تم رة   01 شلنهضة 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس   07 بت ريخ  شالبتدشئية بصفرو 

))0) تحت رقم )و1.

150I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE EDELWEISS
DESING SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم )و شلط بق شلث لت ش رع شلحسن 
شلث ني أحدشف أزرو ، 100و5، أزرو 

شملغرب
 SOCIETE EDELWEISS DESING
SARL AU شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي مرشب فيال 
رحيمو ش رع شملسيرة شلخضرشء حي 

ري ض - 100و5 شيفرشن شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (5
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
 SOCIETE EDELWEISS DESING

.SARL AU
 - شلتج رة   : غرض شلشركة بإيج ز 

شلع ب فيديو.
عنوشن شملقر شالجتم عي : مرشب فيال 
حي  شلخضرشء  شملسيرة  ش رع  رحيمو 

ري ض - 100و5 شيفرشن شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : عن س  سلمى  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
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عنوشنه)ش)  عن س  سلمى  شلسيدة 
شلط بق   5 شق مة ديور مرج ن عم رة 

) شلشقة 7 0000) مرشكش شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  عن س  سلمى  شلسيدة 
شق مة ديور مرج ن عم رة 5 شلط بق ) 

شلشقة 7 0000) مرشكش شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  ب زرو  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم )و1.

151I

Atlas Valora Conseil

 HAYAT WAZGUIDI
CONSULTING

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

حل شركة

Atlas Valora Conseil
 N°8, Immeuble 186, Ibn
 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH شملغرب
 HAYAT WAZGUIDI

CONSULTING شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد)في طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي محل رقم 
و تجزئة أكيوض شلسماللية جليز 

0000) مرشكش شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و5)88.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر   (0(( أبريل   01 في  شملؤرخ 
ذشت مسؤولية محدودة  حل شركة 
 HAYAT شلوحيد  شلشريك  ذشت 
مبلغ   WAZGUIDI CONSULTING
وعنوشن  درهم   10.000 رأسم له  
و تجزئة  مقره  شإلجتم عي محل رقم 
 (0000 جليز  شلسماللية  أكيوض 
عجز   : نتيجة    شملغرب  مرشكش 
لعدم  شالرب ح  تحقيق  عن  شملشركة 
قدرته على شلتموقع شلجيد في شلسوق 

وسط من فسة متمرسة..

و حدد مقر شلتصفية ب محل رقم 
جليز  شلسماللية  أكيوض  تجزئة  و 

0000) مرشكش شملغرب. 
و عين:

 HAYAT  WAZGUIDI شلسيد)ة) 
))و  و C رقم  وعنوشنه)ش) حي شملسيرة 
)ة)  0000) مرشكش شملغرب كمصفي 

للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم )18).
15(I

bemultico بيمولتيكو

 SMART AUDIT ET
CONSULTING SAC

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

bemultico بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 شلزيتون 

شملعركة -مكن س ، 50060، مكن س 
مكن س

 SMART AUDIT ET
CONSULTING SAC شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 

106 شقة رقم 01 شلزيتون شملعركة 
-مكن س - 50000 مكن س شملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.5(0(1
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تعيين   (0(( م رس   10 شملؤرخ في 
شلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

ميموني محمد كمسير آخر
تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم )6)1.
Iو15

شألست د منير شلعزوز4 شإلدري�سي

AK REAL ESTATE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

شألست د منير شلعزوز4 شإلدري�سي
تجزئة شلتمسم ني ش رع شحمد 

شلحريز4 شقمة ب ريس 6 شلط بق شألو  
رقم 01 تطوشن ، 000و9، تطوشن 

شملغرب
AK REAL ESTATE شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
 tetouan شملط ر فيال رقم و5و

000و9 تطوشن شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
17)1و

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   07
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 AK  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.REAL ESTATE
شإلنع ش   : غرض شلشركة بإيج ز 

شلعق ر4 وشلسي حي.
تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 tetouan 93000 شملط ر فيال رقم و5و

تطوشن شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  أكد4  سفي ن  شلسيد 
 CALLE ESPIGA CORTIJO
 TOREQUEBRADA 01و 1 0و

.MALAGA ESPAGNE

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  أكد4  سفي ن  شلسيد 

 CALLE ESPIGA CORTIJO

 TOREQUEBRADA 01و 1 0و

MALAGA ESPAGNE

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل  و1  بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم ))10.

15(I

bemultico بيمولتيكو

 SMART AUDIT ET

CONSULTING SAC

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

تحويل شلشكل شلق نوني للشركة

bemultico بيمولتيكو

رقم 106 شقة رقم 01 شلزيتون 

شملعركة -مكن س ، 50060، مكن س 

مكن س

 SMART AUDIT ET

CONSULTING SAC شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

و عنوشن مقره  شالجتم عي رقم 

106 شقة رقم 01 شلزيتون شملعركة 

-مكن س - 50000 مكن س .

تحويل شلشكل شلق نوني للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.5(0(1

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

شملؤرخ في و1 م رس ))0) تم تحويل 

شلشكل شلق نوني للشركة من »شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

»شركة ذشت شملسؤولية  إلى  شلوحيد« 

شملحدودة«.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم )6)1.

155I
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bemultico بيمولتيكو

BENDRISS CAR
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

bemultico بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 شلزيتون 

شملعركة -مكن س ، 50060، مكن س 
مكن س

BENDRISS CAR شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد)في طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 7)1 

شلنعيم 07 مكن س - 50000 مكن س 
شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و9و0).
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر   (0(( أبريل   11 في  شملؤرخ 
ذشت مسؤولية محدودة  حل شركة 
 BENDRISS شلوحيد  شلشريك  ذشت 
500.000 درهم  مبلغ رأسم له    CAR
 1(7 رقم  شإلجتم عي  وعنوشن مقره  
شلنعيم 07 مكن س - 50000 مكن س 
شملغرب نتيجة   : عدم تحقيق هدف 
كورون   بج ئحة  وتأثيره   شلشركة 

كوفيد 19.
و حدد مقر شلتصفية ب رقم 7)1 
شلنعيم 07 مكن س - 50000 مكن س 

شملغرب. 
و عين:

بن شدريس  موال4 علي   شلسيد)ة) 
 07 شلنعيم   1(7 رقم  وعنوشنه)ش) 
شملغرب  مكن س   50000 مكن س 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 
شملتعلقة ب لتصفية : رقم 7)1 شلنعيم 

07 مكن س
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 119.

156I

شلشتيو4 شدريس

 Sté CHTIOUI AUTO ECOLE
2 SARL-AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد
تفويت حصص

شلشتيو4 شدريس
حي شملسيرة شلخضرشء م/أ زنقة/)0 
رقم /)1 ، 150)9، شلقصر شلكبير 

شملغرب
 Sté CHTIOUI AUTO ECOLE 2
SARL-AU شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر 

شلهرشرسة والد شلته مي جم عة والد 
شوشيح - 150)9 شلقصر شلكبير 

شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
وو)و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( م رس   (1 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
ششتيو4  سن ء  )ة)  تفويت شلسيد 
 100 حصة شجتم عية من أصل   50
شحمد  )ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة 

ششتيو4 بت ريخ 1) م رس ))0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
 05 بت ريخ  شلكبير  ب لقصر  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 8و).
157I

COSMOS DEVELOPPEMENT

 COSMOS
DEVELOPPEMENT

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

COSMOS DEVELOPPEMENT
)1 زنقة س رية شبن زنيم شلط بق 

شلث لث شلشقة رقم و حي شلنخيل ، 
0)و0)، شلدشر شلبيض ء شملغرب

 COSMOS DEVELOPPEMENT
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي )1 زنقة 
س رية شبن زنيم شلط بق شلث لث 

شلشقة رقم و حي شلنخيل - 0)و0) 
شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
57و0)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (1
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.COSMOS DEVELOPPEMENT
منعش   -  : غرض شلشركة بإيج ز 

عق ر4
- أعم   شلبن ء وشلتهيئة

- بيع وتأجير معدشت وموشد شلبن ء.
زنقة   1(  : عنوشن شملقر شالجتم عي 
س رية شبن زنيم شلط بق شلث لث شلشقة 
شلدشر  0)و0)   - شلنخيل  حي  و  رقم 

شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 500  : شلسيد عبد شلصمد معزز 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : شلسيد زهير شلتوزر4 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
معزز  شلصمد  عبد  شلسيد 
6و0و  هولندش  روتردشم  عنوشنه)ش) 

MN روتردشم هولندش.
عنوشنه)ش)  شلتوزر4  زهير  شلسيد 
دوشر شوالد بوزيد شوالد حسون شلويدشن  

0000) مرشكش شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
معزز  شلصمد  عبد  شلسيد 
6و0و  هولندش  روتردشم  عنوشنه)ش) 

MN روتردشم هولندش
عنوشنه)ش)  شلتوزر4  زهير  شلسيد 
دوشر شوالد بوزيد شوالد حسون شلويدشن  

0000) مرشكش شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 15 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 775و1.
158I

KHMISSA MARKET

KHMISSA MARKET
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

KHMISSA MARKET
6) ش رع شلزرقطوني مكتب 16-15 
شلط بق 6 ، 8810)، شلدشرشلبيض ء 

شملغرب
KHMISSA MARKET شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 6) ش رع 
شلزرقطوني مكتب 15-16 شلط بق 6 

- 8810) شلدشرشلبيض ء شملغرب.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.(686(1

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
شملؤرخ في و0 فبرشير ))0) تم تحويل 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
15- مكتب  شلزرقطوني  ش رع   (6«
16 شلط بق 6 - 8810) شلدشرشلبيض ء 
سليم  زنقة  مكرر   (1« إلى  شملغرب« 
60و0)   - شرك و4 حي شملستشفي ت 

شلدشرشلبيض ء شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 0)و1)8.
159I

conseils sarl

VIP HOME
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

conseils sarl
ش رع لبن ن شق مة ي منة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

شملغرب
VIP HOME شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
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وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة 
شلفرشبي شق مة بالص 8 شلط بق 
شالر�سي رقم ) - 90000 طنجة 

شملغرب.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و11586.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
1)0) تم تحويل  )1 يونيو  شملؤرخ في 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
»زنقة شلفرشبي شق مة بالص 8 شلط بق 
طنجة   90000  -  ( رقم  شالر�سي 
زنقة   61 شورلي   »عم رة  إلى  شملغرب« 
) شلط بق  شبو عالء شملع ر4 محل رقم 

شالر�سي - 90000 طنجة شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
يوليوز   06 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

1)0) تحت رقم 197))).
160I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

WITH YOU DELIVERY
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 8(

 (BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE
 (BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER
 ETG N°12، 90000، TANGER

MAROC
WITH YOU DELIVERY شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي )8 تجزئة 

شلعيون ) ش رع شململكة شلعربية 
شلسعودية شق مة شلعزيزية شلط بق 

شالو  رقم 11 بطنجة طنجة 90000 
طنجة شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1(6067

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 WITH  : شإلقتض ء بمختصر تسميته  

.YOU DELIVERY
شلتوصيل   : غرض شلشركة بإيج ز 

شملنزلي ..
عنوشن شملقر شالجتم عي : )8 تجزئة 
شلعربية  شململكة  ش رع   ( شلعيون 
شلط بق  شلعزيزية  شق مة  شلسعودية 
شالو  رقم 11 بطنجة طنجة 90000 

طنجة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 1(.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
0) حصة   : شلسيد بال  شلعمرشني 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 : شلسيد عبد شلرحم ن شلبوزيد4 
0) حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 (0  : عال   شبن  حفيض  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شلعمرشني  بال   شلسيد 
حي بني وري غل ) شلقطعة رقم 08و) 

طنجة 90000 طنجة شملغرب .
شلبوزيد4  شلرحم ن  عبد  شلسيد 
زنقة  بنديب ن  توسعة  عنوشنه)ش) 
 90000 طنجة   7( رقم  بنغالديش 

طنجة شملغرب .
شلسيد حفيض شبن عال  عنوشنه)ش) 
 9 رقم   1 ط   (( مجمع شلزهور عم رة 

طنجة 90000 طنجة شملغرب .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شلعمرشني  بال   شلسيد 
حي بني وري غل ) شلقطعة رقم 08و) 

طنجة 90000 طنجة شملغرب 
شلبوزيد4  شلرحم ن  عبد  شلسيد 
زنقة  بنديب ن  توسعة  عنوشنه)ش) 
 90000 طنجة   7( رقم  بنغالديش 

طنجة شملغرب 

عال   شبن  حفيض  شلسيد 
عنوشنه)ش) مجمع شلزهور عم رة )) ط 
1 رقم 9 طنجة 90000 طنجة شملغرب 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   0( بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم و05و.
161I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

SIGNORE PLAST
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD
ش رع شلحسن شلث ني رقم 81 حي 
 avenue سيط  سوق شلسبت

 hassan 2 n°81 cité suta souk
sebt، 23550، سوق شلسبت شملغرب

SIGNORE PLAST شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر شوالد 
رحو جم عة شوالد زم م سوق شلسبت 

- 550و) سوق شلسبت شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

50(5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   0(
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.SIGNORE PLAST
تصنيع   -  : غرض شلشركة بإيج ز 

شملنتج ت شلبالستيكية
- تصدير وشستيرشد
- ششغ   مختلفة.

عنوشن شملقر شالجتم عي : دوشر شوالد 
رحو جم عة شوالد زم م سوق شلسبت - 

550و) سوق شلسبت شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد لكمير4 عبد شلرحيم : 800 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 (00  : عثم ن  لكمير4  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلرحيم  عبد  لكمير4  شلسيد 
عنوشنه)ش) مجموعة شلضحى عم رة وو 
شلفقيه بن ص لح  00)و)   (0 شلرقم 

شملغرب.
لكمير4 عثم ن عنوشنه)ش)  شلسيد 
550و)  زم م  شوالد  مرشح  شوالد  دوشر 

سوق شلسبت شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلرحيم  عبد  لكمير4  شلسيد 
عنوشنه)ش) مجموعة شلضحى عم رة وو 
شلفقيه بن ص لح  00)و)   (0 شلرقم 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
بت ريخ  بن ص لح  ب لفقيه  شالبتدشئية 

)1 أبريل ))0) تحت رقم 118.

16(I

HYGIENIC

HYGIENIC
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

HYGIENIC
 RUE AMR IBN ASS ETG 3 N (9
26 ، 90000، TANGER MAROC
HYGIENIC شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

موال4 شسم عيل )1 شق مة موال4 
شسم عيل شلط بق و رقم 9 - 90000 

طنجة شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1(5797
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   16
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
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ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.HYGIENIC

خدمة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلنظ فة.

ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

موال4  شق مة   1( شسم عيل  موال4 

 90000 - 9 و رقم  شسم عيل شلط بق 

طنجة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيدة شملتقي ف طمة شلزهرة : 75 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 (5  : شلدين  شملتقي صالح  شلسيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلزهرة  ف طمة  شملتقي  شلسيدة 

عم رة س   1 شق مة مرج ن  عنوشنه)ش) 

طنجة   90000  90 رقم   ( شلط بق 

شملغرب.

شلدين  صالح  شملتقي  شلسيد 

عنوشنه)ش) حي شملصلى زنقة 6) رقم )) 

90000 طنجة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلزهرة  ف طمة  شملتقي  شلسيدة 

عم رة س   1 شق مة مرج ن  عنوشنه)ش) 

شلط بق ) رقم 90000 طنجة شملغرب

شلدين  صالح  شملتقي  شلسيد 

عنوشنه)ش) حي شملصلى زنقة 6) رقم )) 

90000 طنجة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (( بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 68))5).

Iو16

CCE SERVICES

IMMO GLOBAL PRESTIGE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

CCE SERVICES
شلرقم )19 تجزئة شلوف  شلط بق 
شلث ني شقة رقم 9 ، 0)88)، 

شملحمدية شملغرب
 IMMO GLOBAL PRESTIGE

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 
سبتة حي اللة مريم شلرقم 6و 
شلط بق شالو  شلشقة رقم 01 - 

8800) شملحمدية  شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
99)0و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  1و 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 IMMO :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.GLOBAL PRESTIGE
شالنع ش   : غرض شلشركة بإيج ز 

شلعق ر4
 ششغ   شلبن ء

 شلتصدير وشالستيرشد..
ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
سبتة حي اللة مريم شلرقم 6و شلط بق 
 (8800  -  01 رقم  شلشقة  شالو  

شملحمدية  شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : لكحل  محمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  لكحل  محمد  شلسيد 
بومو�سى  شحد  محمود  شوالد  دوشر 
شلنمة  شوالد  شلسبت  سوق  550و) 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  لكحل  محمد  شلسيد 
بومو�سى  شحد  محمود  شوالد  دوشر 
شلنمة  شوالد  شلسبت  سوق  550و) 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب ملحمدية بت ريخ 11 أبريل 

))0) تحت رقم 685.

16(I

STE ANGLE DE GESTION SARL

MADOLI TRAV
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
ش رع أحمد شلحريز4 تجزئة 

شلتمسم ني رقم 6 شق مة ب ريس- أ 
تطوشن ، 000و9، تطوشن شملغرب
MADOLI TRAV شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي رميالت 
زنقة 1 شق مة 1 رقم 9 - 150و9 

تطوشن مغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
9وو1و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   01
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.MADOLI TRAV

 : بإيج ز  شلشركة  غرض 
 TRAVAUX DIVERS OU DE

.CONSTRUCTION
حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 -  9 رقم   1 شق مة   1 زنقة  رميالت 

150و9 تطوشن مغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شورهوش  شحمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : شورهوش  شحمد  شلسيد 

بقيمة 100 درهم.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد شحمد شورهوش عنوشنه)ش) 
تطوشن  150و9  مرتيل  رميالت  حي 

مغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد شحمد شورهوش عنوشنه)ش) 
تطوشن  150و9  مرتيل  رميالت  حي 

مغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس  0و  شالبتدشئية بتطوشن بت ريخ 

))0) تحت رقم 9و9.
165I

AGC CONSEIL

MK CAPITAL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

AGC CONSEIL
شلدشر شلبيض ء ، 1000)، شلدشر 

شلبيض ء شملغرب
MK 100.000 شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة)في طور 

شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي و) زنقة 
شيت شورير شق مة شلجوهرة بوركون - 

1000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
87)67و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر حل   (0(( 01 م رس  شملؤرخ في 
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 MK شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
 100.000 رأسم له   مبلغ   100.000
شإلجتم عي  مقره   وعنوشن  درهم 
شلجوهرة  شق مة  شورير  شيت  زنقة  و) 
شلبيض ء  شلدشر   (1000  - بوركون 
شملغرب نتيجة   : صعوب ت شقتص دية 

ن جم عن ج ئحة كورون .
زنقة  و)  و حدد مقر شلتصفية ب 
 - شيت شورير شق مة شلجوهرة بوركون 

1000) شلدشر شلبيض ء شملغرب. 
و عين:

شلسيد)ة) شميرة  زوشد4 وعنوشنه)ش) 
1000) شلدشر شلبيض ء  شلدشر شلبيض ء 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 15 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 5و)1)8.
166I

STE GCC SARL

STE OULHADI SARL AU
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
STE OULHADI SARL AU شركة 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
دوشر  شإلجتم عي  مقره   وعنوشن 
 - تنغير  عط   ن يت  تغزوت  بويهر4 

5800) تنغير شملغرب
مسؤولية  ذشت  شركة  تأسيس 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و81و
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   07
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 
ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.OULHADI SARL AU
-1شلبن ء   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وشألشغ   شملختلفة.
-)مق ولة شلهندسة شملدنية.

قنوشت  وشصالح  بن ء  -ومق ولة 
شملي ه وقنوشت شلصرف شلصحي..

دوشر   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 - تنغير  عط   ن يت  تغزوت  بويهر4 

5800) تنغير شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 5.000  : يوسف  بويهر4  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  يوسف  بويهر4  شلسيد 
تــنـغيــر   (5800 بويهر4 تغزوت تنغير 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  يوسف  بويهر4  شلسيد 
تــنـغيــر   (5800 بويهر4 تغزوت تنغير 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بتنغير  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 197.
167I

FIDPER

شركة برو إنوف إموبليغ
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FIDPER
 OUISLANE ، 50080، MEKNES

MAROC
شركة برو إنوف إموبليغ شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شمليزشنين: 

ش )و)1 ، قطعة أرض شملنزه و ، 

بوفكرشن - مكن س - )0و50 مكن س 

شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

55867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير  و) 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

برو إنوف إموبليغ.

شملنعش   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلعق ر4.

شمليزشنين:   : عنوشن شملقر شالجتم عي 

 ، و  شملنزه  أرض  قطعة   ، )و)1  ش 

بوفكرشن - مكن س - )0و50 مكن س 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

500 حصة   : شلسيد محمد شللحي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد بوقتيبة محم : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شللحي  حمد  شلسيد 
تجزئة شملنزه و ، رقم )و)1 ، بوفكرشن. 

)0و50 مكن س شملغرب.

عنوشنه)ش)  بوقتيبة محمد  شلسيد 
أمنية  قطعة   68 رقم   10 ش رع 

51000 شلح جب شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شللحي  حمد  شلسيد 
تجزئة شملنزه و ، رقم )و)1 ، بوفكرشن. 

)0و50 مكن س شملغرب

عنوشنه)ش)  بوقتيبة محمد  شلسيد 
أمنية  قطعة   68 رقم   10 ش رع 

51000 شلح جب شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس  0و  بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم -.
168I

DETERGENTES DEL NORTE SARL AU

DETERGENTES DEL NORTE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

 DETERGENTES DEL NORTE
SARL AU

 LOT 7 ENTREPOT N 74 ZONE
 D›ACTIVITE ECONOMIQUE

 DE FNIDEQ ZONE FRANCHE
 OUED NEGRO FNIDEQ،
93100، FNIDEQ MAROC

 DETERGENTES DEL NORTE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة رقم 
7 مستودع رقم )7 منطقة شألنشطة 

شالقتص دية ب لفنيدق شملنطقة 
شلحرة وشد شلنيكرو - 100و9 شلفنيدق 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
77)1و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (1
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.DETERGENTES DEL NORTE
شستيرشد   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شلعن ية   , شلتجميل  موشد  وتوزيع 
وموشد  شملنظف ت   ; شلشخصية 

شلتنظيف.
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تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
منطقة   7( رقم  مستودع   7 رقم 

ب لفنيدق  شالقتص دية  شألنشطة 

100و9   - شملنطقة شلحرة وشد شلنيكرو 

شلفنيدق شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد علي شلحدشو4 : 100 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شلحدشو4  علي  شلسيد 

و0  ش رع   0( تجزئة ب ب سبتة زنقة 
رقم 1)) 100و9 شلفنيدق شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شلحدشو4  علي  شلسيد 

و0  ش رع   0( تجزئة ب ب سبتة زنقة 
رقم 1)) 100و9 شلفنيدق شملغب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس   (( شالبتدشئية بتطوشن بت ريخ 

))0) تحت رقم 886.

169I

HBLAWFIRM

 Société de Manutention
d’Agadir

إعالن متعدد شلقرشرشت

HBLAWFIRM

 Rue Farabi, Bd Rachidi, ,6

 Résidence Toubkal, 2ème étage

 Gauthier, Casablanca ، 20060،

Casablanca Maroc

 Société de Manutention

d’Agadir »شركة شملس همة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: أك دير 

- مك تب إدشرية - قطعة رقم 70 - 

شملنطقة شلصن عية - مين ء أك دير 

شلتج ر4 - - أك دير شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

9)6)و .

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 06 دجنبر 1)0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
096.700.وو  زي دة رأس شمل   بمبلغ 
شلج رية  شلحس ب ت  بدمج  درهم 
شلفوشئد  ذلك  في  )بم   للمس همين 
6.700)9.و)  بمبلغ  شملرسملة) 
بمبلغ  نقدية  ومس همة  درهم 
ليصبح  درهم   9150.000,00
إلى  درهم   34.000.000,00 من 

67.096.700.00 درهم.
على  ينص  شلذ4   :( رقم  قرشر 
بمبلغ  شمل    رأس  تخفيض   - م يلي: 
لتخفيضه  درهم   41.636.700,00
إلى  درهم   67.096.700,00 من 
طريق  عن  درهم   25.460.000,00
شملرصودة  شلخس ئر  شستيع ب 
شلشركة  حس ب ت  في  وشملسجلة 

شلب لغة 41.636.700,00 درهم.
قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 
ش رع  شك دير،  من:  مقرشلشركة  نقل 
شلى  شلوطنية  مبنى  شلخ مس،  محمد 
 ،70 رقم  قطعة  شالدشرية،  شملك تب   :
شك دير  مين ء  شلصن عية،  شملنطقة 

شلتج ر4.
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي:  

مالئمة شلنظ م شألس �سي للشركة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

شملقرشإلجتم عي لشركة
على  ينص  شلذ4   :7/8 رقم  بند 

م يلي: رأس م   شلشركة
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  ب ك دير  شلتج رية 

))0) تحت رقم 7وو109.
170I

FIDOLIN

KHADIJA PROTEC
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة
FIDOLIN

 AV MOHAMED V IMM 9 APPT
 4 TABRIQUET SALE ، 11150،

SALE MAROC

KHADIJA PROTEC شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 0)1 

س نية بندشود زنقة شلنخلة سيدى 
مو�سى سال سال 11000 سال شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5705و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير  و0 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.KHADIJA PROTEC
غرض شلشركة بإيج ز : ب ئع طف ية 

حريق
شملختلفة)مدير  شلبن ء  وأشغ   

شلبن ء)
 1(0  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
سيدى  شلنخلة  زنقة  بندشود  س نية 
مو�سى سال سال 11000 سال شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 : شلعضرشو4  خديجة  شلسيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
 : شلعضرشو4  خديجة  شلسيدة 

1000 بقيمة 100 درهم.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلعضرشو4  خديجة  شلسيدة 
زنقة  بندشود  س نية   1(0 عنوشنه)ش) 
 11000 سال  مو�سى  سيدى  شلنخلة 

سال شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلعضرشو4  خديجة  شلسيدة 
زنقة  بندشود  س نية   1(0 عنوشنه)ش) 
 11000 سال  مو�سى  سيدى  شلنخلة 

سال شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   (( بت ريخ  بسال  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 8616و.

171I

EL YARMOUK PRIME PRIVE

EL YARMOUK PRIME PRIVE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

EL YARMOUK PRIME PRIVE
مدينة شلوف ق بلوك أ رقم )0) 
شلعيون ، 70000، شلعيون شملغرب
 EL YARMOUK PRIME PRIVE

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي مدينة 
شلوف ق بلوك أ رقم )0) شلعيون - 

70000 شلعيون شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
(0951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   01
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 EL  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. YARMOUK PRIME PRIVE
شلتعليم   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
بمختلف  شلخصو�سي  شملدر�سي 
شنشطة مدرسية وثق فية   , شالسالك 

تج رة ع مة ,.
مدينة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 - شلعيون   (0( رقم  أ  بلوك  شلوف ق 

70000 شلعيون شملغرب.
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أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلسيد شبرشهيم وتشفيت 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

وتشفيت  شبرشهيم  شلسيد 
حي شلقدس مدينة شلوف ق  عنوشنه)ش) 
 70000 شلعيون   (0( رقم  أ  بلوك 

شلعيون شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيدة كريمة شلجريفي عنوشنه)ش) 
حي شلقدس مدينة شلوف ق بلوك أ رقم 

)0) شلعيون 70000 شلعيون شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس  1و  شالبتدشئية ب لعيون بت ريخ 

))0) تحت رقم )87.
17(I

NJ BUSINESS

STE TEMA PROMOTION
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

STE TEMA PROMOTION شركة 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع عبد 

شلكريم شلخط بي عم رة بنمو�سى 
كوشش شلط بق شلث ني شملدينة 

شلجديدة ف س - 0000و ف س 
شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

وو667.
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
شملؤرخ في )1 م رس ))0) تم تحويل 

من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
عم رة  شلخط بي  شلكريم  عبد  »ش رع 
بنمو�سى كوشش شلط بق شلث ني شملدينة 
ف س  0000و   - ف س  شلجديدة 
شلط بق  م رين   »مك تب  إلى  شملغرب« 
ش رع عبد شلكريم   19 شلث لت مكتب 
 - ف س  شلجديدة  شملدينة  بنجلون 

0000و ف س شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1و0).

Iو17

إ ش ع

كراء السيارات صاديق
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

إ ش ع
مرشكش و1و برشد4 و مرشكش، 

0150)، مرشكش شملغرب
كرشء شلسي رشت ص ديق شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي محل رقم 
88و تجزئة شلعنبر 1_و)) عم رة 
E 243 شملسيرة) مرشكش - 0)01) 

مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
95و))1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
كرشء   : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

شلسي رشت ص ديق.
كرشء   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلسي رشت بدون س ئق.

عنوشن شملقر شالجتم عي : محل رقم 
عم رة  1_و))  شلعنبر  تجزئة  88و 
 (01(0  - مرشكش  شملسيرة)   E ((و

مرشكش شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  ص ديق  هش م  شلسيد 
شلط بق   K عم رة  شلجديد  شملنزه  حي 
شلت لت شقة رقم وو مرشكش 0160) 

مرشكش شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  ص ديق  هش م  شلسيد 
شلط بق   K عم رة  شلجديد  شملنزه  حي 
شلت لت شقة رقم وو مرشكش 0160) 

مرشكش شملغرب٠
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   07 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 866و.

17(I

NJ BUSINESS

 STE CONSTRUCTION
SIMODADA

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

 STE CONSTRUCTION
SIMODADA شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع عبد 

شلكريم شلخط بي عم رة بنمو�سى 
كوشش شلط بق شلث ني شملدينة 

شلجديدة ف س - 0000و ف س 
شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.67115
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
شملؤرخ في )1 م رس ))0) تم تحويل 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
عم رة  شلخط بي  شلكريم  عبد  »ش رع 
بنمو�سى كوشش شلط بق شلث ني شملدينة 
ف س  0000و   - ف س  شلجديدة 
شلط بق  م رين   »مك تب  إلى  شملغرب« 
ش رع عبد شلكريم   19 شلث لت مكتب 
 - ف س  شلجديدة  شملدينة  بنجلون 

0000و ف س شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 9)0).
175I

FIDOLIN

TISSIR PROTECTION
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FIDOLIN
 AV MOHAMED V IMM 9 APPT
 4 TABRIQUET SALE ، 11150،

SALE MAROC
TISSIR PROTECTION شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي عم رة 0و 
شقة 8 زنقة موال4 شحمد لوكيلي 
حس ن شلرب ط شلرب ط 10060 

شلرب ط شملغرب 
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1591(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   15
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
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عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 TISSIR :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.PROTECTION
غرض شلشركة بإيج ز : ب ئع طف ية 

حريق 
شملختلفة)مدير  شلبن ء  وأشغ     

شلبن ء) 
عم رة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
0و شقة 8 زنقة موال4 شحمد لوكيلي 
حس ن شلرب ط شلرب ط 10060 شلرب ط 

شملغرب .
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد علي شلزعيم : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد علي شلزعيم : 1000 بقيمة 

100 درهم.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد علي شلزعيم عنوشنه)ش) 0)1 
سيدى  شلنخلة  زنقة  بندشود  س نية 

مو�سى سال 11000 سال شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد علي شلزعيم عنوشنه)ش) 0)1 
سيدى  شلنخلة  زنقة  بندشود  س نية 

مو�سى سال 11000 سال شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس  0و  بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم )))و)1.
176I

jilovta sarl

PHYTO TRIFFA
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
PHYTO TRIFFA شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 16 طريق 

ن د  تجزئ لخير شلط بق لتني - 

60000 وجدة شمغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7)81و

 (( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(1 يونيو 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.PHYTO TRIFFA

بيع موشد   : غرض شلشركة بإيج ز 

شلنب ت ت .

عنوشن شملقر شالجتم عي : 16 طريق 

ن د  تجزئ لخير شلط بق لتني - 60000 

وجدة شمغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 50.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد بن مريم رشيد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد بن مريم رشيد عنوشنه)ش) 

60000 وجدة  بن وكيل والد شلصغير 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد بن مريم رشيد عنوشنه)ش) 

60000 وجدة  بن وكيل والد شلصغير 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شتنبر   15 بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

1)0) تحت رقم 56)و.

177I

Virtual space international

IREM TECHNOLOGY
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

Virtual space international
 BD zerktouni 6 ème etage ، (6

20100، Casablanca Maroc
IREM TECHNOLOGY شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 6) ش رع 
شلزرقطوني شلط بق شلس دس مك تب 

15و 16 - 0100) شلدشر شلبيض ء 
شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
9و97و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   15
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 IREM  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.TECHNOLOGY
شلهندسه   : غرض شلشركة بإيج ز 
شلصن عيه وكل م  له عالقه ب الصالح 

شلصن عي شلخ....
6) ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 
شلزرقطوني شلط بق شلس دس مك تب 
شلبيض ء  شلدشر   (0100  -  16 15و 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 500  : شلعسر4  رشيد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : شلعبوبي  محمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شلعسر4  رشيد  شلسيد 
ري ض شلعمرشن شطر 07 رقم س )58 

)1511 ويسالن شملغرب.

عنوشنه)ش)  شلعبوبي  محمد  شلسيد 
مليل  تيط  عبو  سيد4  شوالد  دوشر 

10100 شلدشر شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شملقصور4  مريم  شلسيدة 
عنوشنه)ش) دوشر شوالد سيد4 عبو تيط 

مليل 10100 شلدشر شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلتج رية ب لدشر شلبيض ء بت ريخ - تحت 

رقم -.
178I

ANNONCE B.O DCHEIRA

GROUPE TRANS AFRIQUIA
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

ANNONCE B.O DCHEIRA
رقم 6) عم رة 80 مشروع شلدشيرة 
شلجديدة شنزك ن ، 60و86، شنزك ن 

شملغرب
 GROUPE TRANS AFRIQUIA

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شك دير 
تكنوبو  1 بلوك e شلط بق شلث لث 
رقم )0و فونتي شك دير - 80010 

شك دير شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5و8))

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(0 أكتوبر   08
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.GROUPE TRANS AFRIQUIA
نقل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلبض ئع لحس ب شلغير.
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شك دير   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلث لث  شلط بق   e بلوك   1 تكنوبو  
 80010  - شك دير  فونتي  )0و  رقم 

شك دير شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسم   شلشركة: 500.000.) 

درهم، مقسم ك لت لي:
 : شوص لة  محمد  سيد4  شلسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   (5.000

للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شوص لة  محمد  سيد4  شلسيد 
ش رع شرك نة حي   (96 رقم  عنوشنه)ش) 

شليغ شك دير 80080 شك دير شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شوص لة  محمد  سيد4  شلسيد 
ش رع شرك نة حي   (96 رقم  عنوشنه)ش) 

شليغ شك دير 80080 شك دير شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أكتوبر  و)  بت ريخ  ب ك دير  شلتج رية 

0)0) تحت رقم 571).

179I

FIDUCIAIRE AMER FISC

CANAL ROUGUI
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC
 CANAL ROUGUI

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 
شلدشخلة رقم 5و حي ب م زشيو 000)6 

شلن ظور شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
((705

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(1 يوليوز   06
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. CANAL ROUGUI
تحويل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شالموش .
ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلدشخلة رقم 5و حي ب م زشيو 000)6 

شلن ظور شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلروكي  نجيم  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شلروكي  نجيم  شلسيد 
 6(000 زشيو  ب م  حي  قطر  زنقة 

شلن ظور شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شلروكي  نجيم  شلسيد 
 6(000 زشيو  ب م  حي  قطر  زنقة 

شلن ظور شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ )0 شتنبر 

1)0) تحت رقم 857).
180I

CABINET ELKHALFI

» CRUSTACES« 

إعالن متعدد شلقرشرشت

CABINET ELKHALFI
 N 2 LOT AMMAR Sidi bennour،

24350، Sidi bennour Maroc
 »CRUSTACES « »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: و عم رة 

نج ة شلش طئ شلوشلدية شلزم مرة 

)5))) شلوشلدية شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

9و19.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 7) أكتوبر 1)0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

شالستثن ئي  شلع م  شلجمع  بمقت�سى 

محدودة  مسؤولية  ذشت  لشركة 
تقرر   (0(1 شكتوبر   (7 في  شملؤرخ 

ذشت مسؤولية محدودة  حل شركة 
رأسم له    »  CRUSTACES« تسميته : 

مقره   وعنوشن  درهم   100000

شلش طئ  نج ة  عم رة  و  شالجتم عي 

شلوشلدية شلزم مرة شلوشلدية – )5))) 

عنوشنه  يوسف  حتيم  شلسيد  وعين 

شملغرب   (((5( شلزم مرة  شلوشلدية 

شنعق د  تم  وقد  للشركة.  كمصفي 

دجبر   06 بت ريخ  شلخت مية  شلجمعية 

شلش طئ  نج ة  عم رة  و  في   (0(1

شلوشلدية زم مرة شلوشلدية - )5)))

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

على  ينص  شلذ4  1و:  رقم  بند 

وتصفية  بحل  شلخ ص  شلبند  م يلي: 

شلشركة

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 1( بت ريخ  بنور  بسيد4  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 61.

181I

CAGERE

DREAM ISLAND
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

CAGERE

58) زنقة مصطفى شملع ني ، 

0و01)، شلدشر شلبيض ء شملغرب

DREAM ISLAND شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة)في طور 

شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شوالد ط لب ،
 شلزنقة 1 رقم و109/10 عين شلشق 

- 0150) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
819)8و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
))0) تقرر حل  8) فبرشير  شملؤرخ في 
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 
رأسم له   مبلغ   DREAM ISLAND
1.000.000,00 درهم وعنوشن مقره  
 1 شلزنقة   ، ط لب  شوالد  شإلجتم عي 
 (0150  - عين شلشق  رقم 103/109 
شلدشر شلبيض ء شملغرب نتيجة   : حل 

شلشركة.
شوالد  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 
 103/109 رقم   1 شلزنقة   ، ط لب 
شلدشر شلبيض ء   (0150  - عين شلشق 

شملغرب. 
و عين:

شمغدير  سعيد   شلسيد)ة) 
0و1  فيال   GOLF CITY وعنوشنه)ش) 
 (718( بوسكورة  شلخضرشء  شملدينة 
)ة)  كمصفي  شملغرب  شلبيض ء  شلدشر 

للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 06 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 0087)8.

18(I

THALAL CONSULTANTS

ALLINPACK
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ALLINPACK شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
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وعنوشن مقره  شإلجتم عي عم رة 
توين س نتر تور A شلط بق 8 ملتقى 

ش رع شلزرقطوني وش رع حي 
شملع ريف - 0000) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و968)).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( م رس   (( في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
شملنجرة  شحمد  )ة)  شلسيد  تفويت 
حصة شجتم عية من   (00 شلسعد4 
)ة)  حصة لف ئدة شلسيد   500 أصل 
بت ريخ   SOCIETE PLASTIK PACK

1) م رس ))0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1196)8.
Iو18

شبح ر للبحث وشلتطوير

ADIL LABO  عادل البو
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

شبح ر للبحث وشلتطوير
رقم 5و حي شلبهجة ، و)01)، 

مرشكش شملغرب
ADIL LABO  ع د  البو شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شملسيرة 1 
أ رقم 187 شلشقة و شلط بق شلت ني 
مرشكش - 0)01) مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و11611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(1 م 4   (9
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 ADIL  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

LABO  ع د  البو.
ص نع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شالسن ن
شلتج رة.

شملسيرة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
1 أ رقم 187 شلشقة و شلط بق شلت ني 

مرشكش - 0)01) مرشكش شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلسالمي  ع د   شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شلسالمي  ع د   شلسيد 
شملحمد4  شلحي   18 رقم   16 بلوك 

شلشم لي 0000) مرشكش شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شلسالمي  ع د   شلسيد 
شملحمد4  شلحي   18 رقم   16 بلوك 

شلشم لي 0000) مرشكش شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
يونيو   18 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

1)0) تحت رقم 5156)1.

18(I

salhaouiconseils

STE PURE EXTRACT
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

salhaouiconseils
 1bd allal ben abdelah fkih ben
 salah، 23200، fkih bne salah

maroc
STE PURE EXTRACT شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
عثم نية حي شالدرش4 شلط بق و بني 

مال  - 0)0و) بني مال  شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1(581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   18
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.PURE EXTRACT
بيع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلزويوت .
تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
بني  و  شلط بق  شالدرش4  حي  عثم نية 

مال  - 0)0و) بني مال  شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 100  : بوتمديرت  وردة  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 (00  : شلسيد محسن بوتمديرت 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : لعمير4  شلحسن  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيدة وردة بوتمديرت عنوشنه)ش) 
 09 رقم   0( زنقة   0( شلنهضة  حي 

00)و) شلفقيه بن ص لح شملغرب.
بوتمديرت  محسن  شلسيد 
عنوشنه)ش) ودشدية ندش شلط بق )0 رقم 
06 00)و) شلفقيه بن ص لح شملغرب.

شلسيد شلحسن لعمير4 عنوشنه)ش) 
0)0و)  8 تجزئة شالمل  بلوك  رقم8) 

بني مال  شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيدة وردة بوتمديرت عنوشنه)ش) 
 09 رقم   0( زنقة   0( شلنهضة  حي 

00)و) شلفقيه بن ص لح شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ببني مال  بت ريخ 8) م رس 

))0) تحت رقم 11و.
185I

CAGERE

OSI CONSULTING
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

حل شركة

CAGERE

58) زنقة مصطفى شملع ني ، 

0و01)، شلدشر شلبيض ء شملغرب

OSI CONSULTING شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد)في طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 17 زنقة 

ك ميلي  شملع ريف - 0100) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

9و558).

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تقرر   (0(( فبرشير   (8 في  شملؤرخ 

ذشت مسؤولية محدودة  حل شركة 

 OSI شلوحيد  شلشريك  ذشت 

رأسم له   مبلغ   CONSULTING

مقره   وعنوشن  درهم   10.000,00

شإلجتم عي 17 زنقة ك ميلي  شملع ريف - 

شلدشر شلبيض ء شملغرب نتيجة   (0100

  : حل شلشركة.

زنقة   17 و حدد مقر شلتصفية ب 

شلدشر   (0100  - شملع ريف  ك ميلي  

شلبيض ء شملغرب. 

و عين:

شلسيد)ة) نبيل  بعقيلي وعنوشنه)ش) 

 JوE0G8 SAINTE ولي مز  8)1زنقة 

JULIE QUEBEC CANADA كمصفي 

)ة) للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 06 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 0088)8.

186I
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PAVLOVA COM

ODCS MAROC
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تغيير تسمية شلشركة

PAVLOVA COM
 1ER ETAGE IMM N°11 RUE
 SANAA, RABAT ، 10000، RABAT

MAROC
ذشت  شركة   ODCS MAROC
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد
 1ER شالجتم عي  مقره   وعنوشن 
 ETAGE IMM N°11 RUE SANAA,
شململكة  شلرب ط   RABAT - 1006و

شملغربية.
تغيير تسمية شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
1(1195

 
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تغيير   (0(1 نونبر  و)  شملؤرخ في 
 ODCS« من  شلشركة  تسمية 
. »PÄVLOVA COM« إلى »MAROC
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم 679).

187I

SALJAD CONSULTING

سين طاست
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

SALJAD CONSULTING
 BDE OUED RABII )و) 
 2EME ETAGE N 8 OULFA
 CASABLANCA ، 20100،

CASABLANCA MAROC
ذشت  شركة  ط ست  سين 

شملسؤولية شملحدودة
شإلجتم عي مكتب  وعنوشن مقره  
شلط بق شلسفلي مولى شيس  رقم  ب) 
76) ممر وو بلوك أ شلحي لحرش أيت 

ملو  - )8015 شنزك ن شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.(0(85

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( أبريل   0( في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
تفويت شلسيد )ة) رضوشن شلقدشر4 
أصل  من  شجتم عية  حصة   (.500
500.) حصة لف ئدة شلسيد )ة) غوني 

الكور تير4 بت ريخ )0 أبريل ))0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
أبريل  و1  بت ريخ  ب نزك ن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 691.
188I

MOGADOR CONSULTING

 MOROCCO MADE TO
MEASURE

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

حل شركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

 MOROCCO MADE TO
MEASURE شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد)في 

طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي محل 

تج ر4 رقم ) تجزئة شلعزيزية جم عة 
شون غة - 000)) شلصويرة شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.((51
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر   (0(( م رس   (1 في  شملؤرخ 
ذشت مسؤولية محدودة  حل شركة 
 MOROCCO ذشت شلشريك شلوحيد 
مبلغ   MADE TO MEASURE
وعنوشن  درهم   100.000 رأسم له  
رقم  تج ر4  محل  شإلجتم عي  مقره  
 - شون غة  جم عة  شلعزيزية  تجزئة   (
نتيجة    شملغرب  شلصويرة   ((000
للشركة  شمل لية  شلوضعية  تدهور   :
مع  شلتع مل  على  شلقدرة  وعدم 

شملص ريف بمختلف شنوشعه ...

محل  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 
تج ر4 رقم ) تجزئة شلعزيزية جم عة 

شون غة - 000)) شلصويرة شملغرب. 
و عين:

بومهد4  سعيد  شلسيد)ة) 
01 زنقة سيد4 شفني  وعنوشنه)ش) رقم 
شلصويرة شملغرب   ((000  5 شلتجزئة 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 
تج ر4  محل   : ب لتصفية  شملتعلقة 
رقم ) تجزئة شلعزيزية جم عة شون غة 

شلصويرة
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
و1 أبريل  شالبتدشئية ب لصويرة بت ريخ 

))0) تحت رقم ))1.
189I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

STE FRERES HAYOUNI
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS
 RUE 12 OMAR BENJELLOUN
ATLAS FES. ، 30000، ف س شملغرب
STE FRERES HAYOUNI شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 6)1 

زنقة تورينو شقة 5 تجزئة شلوف ء 
) شلط بق ) طريق صفرو ف س - 

0000و ف س شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

 7(177
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (1
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. FRERES HAYOUNI

منعش   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
عق ر4 

شملختلفة  شالشغ    في  مق وتة 
وشلبن ء

شملت جرة.
عنوشن شملقر شالجتم عي : 6)1 زنقة 
تورينو شقة 5 تجزئة شلوف ء ) شلط بق 
0000و ف س   - ) طريق صفرو ف س 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 500  : شلحيوني  محمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : شلحيوني  شحمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد محمد شلحيوني عنوشنه)ش) 
و6 زنقة س ن م رينو شلط بق 1 طريق 

صفرو 0000و ف س شملغرب.
عنوشنه)ش)  شلحيوني  شحمد  شلسيد 
6)1 حي شلوف ء  شق مة فضل هللا رقم 
) طريق صفرو 0000و ف س شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد محمد شلحيوني عنوشنه)ش) 
و6 زنقة س ن م رينو شلط بق 1 طريق 

صفرو 0000و ف س شملغرب
عنوشنه)ش)  شلحيوني  شحمد  شلسيد 
6)1 حي شلوف ء  شق مة فضل هللا رقم 
) طريق صفرو 0000و ف س شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   08 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم و191.
190I

BEST COUNSELLOR

HABYCAF
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رفع رأسم   شلشركة

CABINET BENADDI
قصبة شالمين )، )GH، عم رة 1، 
شلط بق )، رقم 8، ليس سفة، ، 
0190)، شلدشرشلبيض ء شملغرب
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HABYCAF شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 15 زنقة 
شفش ون  - و5)0) شلدشرشلبيض ء 

شملغرب.
رفع رأسم   شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
7769و.

شلع م  شلجمع  بمقت�سى 
أبريل   0( في  شملؤرخ  شإلستثن ئي 
شلشركة  رأسم    رفع  تم   (0((
درهم«   6.000.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   (.000.000« من  أ4 
 : طريق  عن  درهم«   10.000.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1197)8.
191I

FIDUCIAIRE ATLAS

STE KINE FIRST
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ATLAS
 ،RUE ZERKTOUNI ، 30000 ((

ف س شملغرب
STE KINE FIRST شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي مكتب 
رقم 6 إق مة فض ء برو ف س قدم ء 
شملح ربين ش رع شلجيش شمللكي ف س

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5و))7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير  و) 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.KINE FIRST
شلترويض   : غرض شلشركة بإيج ز 

شلطبي.
مكتب   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
برو ف س قدم ء  إق مة فض ء   6 رقم 

شملح ربين ش رع شلجيش شمللكي ف س
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 50.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيدة ملي ء بنزشكور : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيدة ملي ء بنزشكور عنوشنه)ش) )) 
0010و   1 عبد هللا كنون حي ط رق 

ف س شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيدة ملي ء بنزشكور عنوشنه)ش) )) 
0010و   1 عبد هللا كنون حي ط رق 

ف س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1797.
19(I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

 ETABLISSEMENT SAFI
KHEMISSET

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

إنش ء فرع ت بع للشركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

وو ش رع سيد4 محمد ، 15000، 
شلخميس ت شملغرب

 ETABLISSEMENT SAFI
KHEMISSET شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 1و) 

ش رع شبن سين  - 15000 شلخميس ت 
شملغرب.

إنش ء فرع ت بع للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(7619
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر   (0(( م رس   (1 في  شملؤرخ 
تحت  للشركة  ت بع  فرع  إنش ء 
 ETABLISSEMENT SAFI شلتسمية 
ب لعنوشن  وشلك ئن   KHEMISSET
1 تيفلت  90-1 حي شلسالم  شقة رقم 
- 00)15 تيفلت تلمغرب وشملسير من 

طرف شلسيد)ة) شلص في عبد شلع لي.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 06 بت ريخ  ب لخميس ت  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم و15.
Iو19

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

ZF.CT BUSINESS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

ش رع شملوحدين تجزئة شالميرة 
شلط بق شالو  رقم )0،شلفنيدق ، 

100و9، شلفنيدق شملغرب
ZF.CT BUSINESS شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي بقعة ) 

مستودع رقم 6) ،منطقة شالنشطة 
شالقتص دية شلفنيدق،شملنطقة شلحرة 
وشد نكرو شلفنيدق - 100و9 شلفنيدق 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

99و1و
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  و) 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 ZF.CT :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.BUSINESS

-شستيرشد   : غرض شلشركة بإيج ز 
وإع دة تصدير شملنسوج ت ومنتج ت 

شملالبس ؛
شملنسوج ت  وتوزيع  وتخزين  -بيع 

ومنتج ت شملالبس..
 ( بقعة   : عنوشن شملقر شالجتم عي 
،منطقة شالنشطة   (6 مستودع رقم 
شالقتص دية شلفنيدق،شملنطقة شلحرة 
وشد نكرو شلفنيدق - 100و9 شلفنيدق 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 70  : شلطيب  شلشويقر4  شلسيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 15  : حن ن  شلشويقر4  شلسيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
شلسيدة شلشويقر4 ف طمة شلزهرة 
درهم   1.000 بقيمة  حصة   15  :

للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلطيب  شلشويقر4  شلسيد 
و  رقم  ميرشسو   كروب  عنوشنه)ش) 
بيسو ب 1 بويرط  دش  سبتة 100و9 

سبتة شملغرب.
حن ن  شلشويقر4  شلسيدة 
تجزئة شالميرة ش رع عال   عنوشنه)ش) 
بن عبد هللا رقم 16 100و9 شلفنيدق 

شملغرب.
شلسيدة شلشويقر4 ف طمة شلزهرة 
تجزئة شالميرة ش رع عال   عنوشنه)ش) 
بن عبد هللا رقم 16 100و9 شلفنيدق 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلشويقر4  شلطيب  شلسيد 
و  رقم  ميرشسو   كروب  عنوشنه)ش) 
بيسو ب 1 بويرط  دش  سبتة 100و9 

سبتة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1007.

19(I



7925 الجريدة الرسميةعدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0)) 

FIDUCIAIRE EL AARAJ

MENTUM
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AARAJ

 12RUE DE LIBAN ENRESOL N°1

، 90000، TANGER MAROC

MENTUM شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي مجمع 

شلتنمية عم رة ) رقم 1 مغوغة 

شلكبيرة طريق تطوشن طنجة - 

90000 طنجة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5و)6)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   07

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.MENTUM

تحويل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وشلضرشئب  شلفوشتير  دفع   - شألموش  

وشلرسوم.

مجمع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
مغوغة   1 رقم   ( عم رة  شلتنمية 

شلكبيرة طريق تطوشن طنجة - 90000 

طنجة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلسيدة خديجة بوعبيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة خديجة بوعبيد عنوشنه)ش) 

شلصغير  شلقصر  قي دة  شلزه رة  دوشر 

90000 فحص شنجرة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيدة خديجة بوعبيد عنوشنه)ش) 

شلصغير  شلقصر  قي دة  شلزه رة  دوشر 

90000 فحص شنجرة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   11 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم و))و.

195I

COFIDET SARL

 نورزاد ترانس ش.م.م. 
NOURZAD TRANS SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

COFIDET SARL

 AVENUE MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE MOULAY ISMAIL

 2EME ETG N°6 ، 90000،

TANGER MAROC

 NOURZAD .نورزشد ترشنس ش.م.م 

TRANS SARL شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

موال4 شسم عيل )1 شق مة موال4 

شسم عيل شلط بق و0 رقم 09 طنجة 

90000 طنجة شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1(58(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   16

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

 NOURZAD نورزشد ترشنس ش.م.م. 

.TRANS SARL

شلنقل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شإلسترشد   - للبض ئع  وشلدولي  شلوطني 
شلغير  شلبض ئع  نقل   - وشلتصدير 

مرفوقة وشإلرس الت شلخ صة..
ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
موال4  شق مة   1( شسم عيل  موال4 
09 طنجة  و0 رقم  شسم عيل شلط بق 

90000 طنجة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد بولخير محمد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد بولخير ي سين : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد بولخير محمد عنوشنه)ش) حي 

بوخ لف 90000 طنجة شملغرب.
شلسيد بولخير ي سين عنوشنه)ش) حي 
ششهب ر  تجزئة نرجس ش رع  برشنص 
عال  بن قدور 90000 طنجة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلهيشو عنوشنه)ش)  شلسيدة نجوى 
حي شلسوشني 5 زنقة 61 رقم ) 90000 

طنجة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   (( بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 778).
196I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

URBAMENA-TRAV
إعالن متعدد شلقرشرشت

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
 BUREAUX MARINA 3 EME

 ETAGE BUR 19 AV ABDELKRIM
 BENJELLOUN VN FES، 30000،

FES MAROC
URBAMENA-TRAV »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: شلشقة 
رقم )0 شلط بق شلث ني بلوك س حي 

وشد ف س - 0000و ف س شملغر

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

و9))5.
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في و0 م رس ))0)
تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

ينص  شلذ4   :01 رقم  قرشر 
شلع م  شلجمع  موشفقة  م يلي:  على 
حصة   167 بيع  على  شالستثن ئي 
100.00درهم  بقيمة  شجتم عية 
للحصة شالجتم عية من طرف شلسيد 
شلهاللي شلع يش ولف ئدة شلسيد عبد 
بت ريخ  وذلك  شملنصور4،  شلرفيع 
رأسم    ليصبح   ،2022/03/01
100000 درهم  شلشركة شلذ4 بقيمة 
 100 1000 حصة بقيمة  مقسم  شلى 
شلشرك ء  بين  موزع   للحصة،  درهم 
 : شلع يش  شلهاللي  شلسيد   : ك لت لي 
500 حصة، وشلسيد شملنصور4 عبد 

شلرفيع : 500 حصة.
على  ينص  شلذ4   :0( رقم  قرشر 
م يلي: رفع رأسم   شلشركة شلى قيمة 
ب حدشث  وذلك  درهم،   (000000
جديدة  شجتم عية  حصة   19000
100 درهم للحصة عن طريق  بقيمة 
للشرك ء  شلج ر4  شلحس ب  شدم ج 
 (111576.17 رصيد  يمثل  شلذ4 
يصبح  عليه  2021/12/31.و  بت ريج 
 (000000 بقيمة  شلشركة  رأسم   
للحصة،  100درهم  بقيمة  درهم 
شلشكل  على  شلشرك ء  بين  موزع  
 : شلع يش  شلهاللي  شلسيد   : شلت لي 
شملنصور4  شلسيد  10000حصة، 

عبد شلرفيع : 10000 حصة.
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
على  ينص  شلذ4   :06 رقم  بند 
م يلي: شلشرك ء يس همون بمبلغ قدره 
000000) درهم مقسم  بينهم ك لت لي 
1000000درهم،   : شلع يش  شلهاللي   :
 : شلرفيع  عبد  شملنصور4  شلسيد 

1000000 درهم
على  ينص  شلذ4   :  07 رقم  بند 
م يلي: رأسم   شلشركة، ممثل في مبلغ 
000000) درهم مقسمة شلى 0000) 
درهم   100 بقيمة  شجتم عية  حصة 
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كلي ،  ومحررة  مدفوعة  للحصة، 

وموزعة بين شلشرك ء كم  يلي : شلسيد 

10000حصة،   : شلع يش  شلهاللي 

 : شلرفيع  عبد  شملنصور4  شلسيد 

10000 حصة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس   15 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم و9و1.

197I

ELEXPERTISE

 GAMMA جاما ترانسيت

TANSIT
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تعيين ممثل ق نوني للشركة

ELEXPERTISE

 Rue da bapaume, Quartier ,(1

 de la gare, Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 GAMMA TANSIT ج م  ترشنسيت

»شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: و5و, 

تق طع ش رع محمد شلخ مس وش رع 

شملق ومة، ط بق و, مكتب 6,7 - - 

شلدشر شلبيض ء  شملغرب .

»تعيين ممثل ق نوني للشركة«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

)1وو1.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

وتبع    (0(( م رس   (8 في  شملؤرخ 

تعيين  تقرر  جدد  لتعيين مسير)ين) 

شملمثل)ين) شلق نوني)ين): 

- كمور4 علمي عثم ن

 GAMMA ترشنسيت  ج م  

شملسؤولية  ذشت  شركة   TANSIT

شملحدودة شلك ئن مقره  شإلجتم عي ب: 

شلخ مس  محمد  ش رع  تق طع  و5و, 

و, مكتب 6,7  وش رع شملق ومة، ط بق 

- شلدشر شلبيض ء  شملغرب 
عند  شلتج ر4  شلسجل  رقم 

شالقتض ء: 067)6.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
و1  بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1056)8.
198I

GLOBAL BUSINESS CONSULTING

FREE BE TO BE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

 GLOBAL BUSINESS
CONSULTING

 RUE MARCHE CENTRAL IMM
 AMIRA 2 , 2 EME ETAGE APPT 3,
 VN MEKNES ، 50300، MEKNES

MAROC
FREE BE TO BE شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي )11 زنقة 
)) حي شملسيرة مكن س - 50000 

مكن س شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
وو559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   09
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 FREE  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

. BE TO BE
شلتج رة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

ب لجملة .
عنوشن شملقر شالجتم عي : )11 زنقة 
 50000  - مكن س  شملسيرة  حي   ((

مكن س شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلسيد بدر بنعبد شلحق 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد بدر بنعبد شلحق عنوشنه)ش) 
مكن س  شملسيرة  حي   (( زنقة   11(

50000 مكن س شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد بدر بنعبد شلحق عنوشنه)ش) 
مكن س  شملسيرة  حي   (( زنقة   11(

50000 مكن س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم )9و1.
199I

فيد4 شلبشرى

 CONCRET كونكريت ديكور
DECOR

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

حل شركة
فيد4 شلبشرى

155 زنقة 76 شلط بق شألو  شلشقة 
رقم ) حي شأللفة، 0))0)، شلدشر 

شلبيض ء شملغرب
 CONCRET كونكريت ديكور

DECOR شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد)في 

طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 0) 

زنقة 15 حي شلصف ء شأللفة - 0))0) 
شلدشر شلبيض ء شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(67555
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر   (0(1 شتنبر   (9 في  شملؤرخ 
ذشت مسؤولية محدودة  حل شركة 
كونكريت  شلوحيد  شلشريك  ذشت 
مبلغ   CONCRET DECOR ديكور 
وعنوشن  درهم   100.000 رأسم له  
 15 زنقة   (0 رقم  شإلجتم عي  مقره  
شلدشر   (0((0  - شأللفة  شلصف ء  حي 
شلتوقف   : شملغرب نتيجة    شلبيض ء 

عن شلنش ط شلتج ر4 منذ مدة طويلة 

وأزمة ج ئحة كورون  أيض .

 (0 و حدد مقر شلتصفية ب رقم 

زنقة 15 حي شلصف ء شأللفة - 0))0) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب. 

و عين:

عي د  شلكريم  عبد  شلسيد)ة) 

)و6  بلوك  شلوردة  درب  وعنوشنه)ش) 

رقم ))7 شلحي شلحسني 0و)0) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شلوردة  درب   : ب لتصفية  شملتعلقة 

شلحسني  شلحي   7(( رقم  )و6  بلوك 

شلدشر شلبيض ء

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 0( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

دجنبر 1)0) تحت رقم )91)80.

(00I

OUTSOURCING ADVISORY

النتان
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

OUTSOURCING ADVISORY

 RUE AIT OURIR ، 22000، (7

CASABLANCA MAROC

النت ن شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 96 ش رع 

أنف  Etg. 9 شقة. 91 ، إق مة نبع أنف  

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9)95و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (8

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
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ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
شإلقتض ء بمختصر تسميته  : النت ن.

تك مل   -  : بإيج ز  شلشركة  غرض 
حلو  تكنولوجي  شملعلوم ت.

شملس عدة وشملشورة في مج الت   -
وإدشرة  شملعلوم ت  تكنولوجي   حلو  

شألعم   وشإلدشرة وشلتنظيم ؛
شلبض ئع  وبيع  وشرشء  شستيرشد   -

ومعدشت شلكمبيوتر.
شملوشقع  وإدشرة  وتطوير  إنش ء   -

شإللكترونية..
96 ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 
أنف  Etg. 9 شقة. 91 ، إق مة نبع أنف  

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : خليل  صفية  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  خليل  صفية  شلسيدة 
 ETG.  ، ش رع شلنح س شلنحو4   1(6
شلدشر   (0000 مع رف   ،17 أبت.   ، و 

شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  خليل  صفية  شلسيدة 
 ETG.  ، ش رع شلنح س شلنحو4   1(6
شلدشر   (0000 مع رف   ،17 أبت.   ، و 

شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 08 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم -.
(01I

CALLIDORA

كليدورا
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

توسيع نش ط شلشركة 

CALLIDORA
 BD BRAHIM ROUDANI و((

 5EME ETAGE N 21
 CASABLANCA 322 BD BRAHIM

 ROUDANI 5EME ETAGE N
 21 CASABLANCA، 20130،

CASABLANCA MAROC
كليدورش شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شالجتم عي ))و ش رع 
إبرشهيم شلرودشني شلط بق شلخ مس 
شلرقم 1) شملع ريف شلبيض ء ))و 
ش رع إبرشهيم شلرودشني شلط بق 
شلخ مس شلرقم 1) شملع ريف 

شلبيض ء 0100) شلدشر شلبيض ء 
شملغرب.

توسيع نش ط شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.500155
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( م رس   01 في  شملؤرخ 
نش ط  إلى  شلت لية  شألنشطة  إض فة 

شلشركة شلح لي :
وتصنيع  شلخ م  شملوشد  شستيرشد 
ومنتج ت  شلتجميل  مستحضرشت 

شلنظ فة شلجسدية.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
 0( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 819775.
(0(I

OUTSOURCING ADVISORY

شركة االنشاءات الحديثة 
SOCOM

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تفويت حصص

OUTSOURCING ADVISORY
 RUE AIT OURIR ، 22000، (7

CASABLANCA MAROC
 SOCOM شركة شالنش ءشت شلحديثة

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي مبنى 9) 
مجمع ششرشق سنتر حي شلحسني 

جرين دشيموند لالسك ن مكتب رقم 
18 000)) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(0(9(9

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(1 دجنبر   15 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
 DALTI شركة  )ة)  تفويت شلسيد 
150 حصة شجتم عية من أصل 150 
برشدة  علي  )ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة 

بت ريخ 15 دجنبر 1)0).
 DALTI شركة  )ة)  تفويت شلسيد 
150 حصة شجتم عية من أصل 150 
عزيز برشدة  )ة)  حصة لف ئدة شلسيد 

بت ريخ 15 دجنبر 1)0).
 50 أمين كوش  )ة)  تفويت شلسيد 
حصة شجتم عية من أصل 50 حصة 
لف ئدة شلسيد )ة) شرف حص ر بت ريخ 

15 دجنبر 1)0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1000)8.
Iو0)

ك فجيد

 CENTRE DE DIALYSE
ANASSI

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

ك فجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
شاللفة، 0))0)، شلدشر شلبيض ء 

شملغرب
 CENTRE DE DIALYSE ANASSI

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

عمرشن سالم 1 عم رة 0) - 0600) 
شلدشر شلبيض ء شملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(80(89
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تعيين   (0(( أبريل   08 شملؤرخ في 
مسير جديد للشركة شلسيد)ة) ب الم م 

ه جر كمسير وحيد
تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 15 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 80)1)8.
(0(I

(ALL CONSULTING

لوك ميتال
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

(ALL CONSULTING
 LOT RES JASMA IMM G

 BUREAU 3 BENI YAKHLEF
 MOHAMMEDIA، 28815،
MOHAMMEDIA MAROC

لوك ميت   شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر 
ولد سيد4 عبدشلنبي عين حرودة 

شلشالالث - 0و86) شملحمدية 
شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

ووو7.
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( م رس   (1 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
جن ن  شلبشير  )ة)  شلسيد  تفويت 
أصل  من  شجتم عية  حصة  ووو.5 
)ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة  ووو.5 
م رس   (( عبدشللطيف جن ن بت ريخ 

.(0((
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
شالبتدشئية ب ملحمدية بت ريخ 06 أبريل 

))0) تحت رقم 661.

(05I

OUTSOURCING ADVISORY

DALTI دالتي

إعالن متعدد شلقرشرشت

OUTSOURCING ADVISORY
 RUE AIT OURIR ، 22000، (7

CASABLANCA MAROC
DALTI دشلتي »شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: عم رة 

9) مجمع ششرشق سنتر حي شلحسني 
جرين دشيموند لالسك ن مكتب رقم 
16 000)) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
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رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
.(0(685

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 10 دجنبر 1)0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
شملوشفقة على نقل شألسهم وشلترخيص 

»DALTI« له . من شركة
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
شألنشطة  إلى  شلشركة  توسيع غرض 
وشلتقسيم  شلخدم ت  شلت لية: - 
وشلطرق وشلشبك ت شملختلفة وأعم   
عمل  أ4  بن ء  شلهندسة شملدنية. - 
معي ر4 أو خ ص ، وأعم   تأسيسية 
 ، ، وأعم   تشطيب وإنه ء  وإنش ئية 
وشلعمل في جميع شملهن ، وبشكل ع م 
 - ؛  جميع شملب ني وشألشغ   شلع مة   ،

تسويق شملش ريع شلعق رية. - 
إدشرة  شملشورة شلفنية وشلعق رية. - 
شملشروع وجدولة وتخطيط وتنسيق 
طة  س  لو ش شملش ريع ؛ - 

شلعق رية
قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي : 
أن  شلعمومية  شلجمعية  قررت   •
أ4 إنف ق بشيك أو حوشلة أو كمبي لة 
وكذلك   ، أخرى  دفع  وسيلة  أو أ4 
شملشترك  للتوقيع  يخضع   ، نقًدش 
للسيد يوسف حكم وشلسيد خطيب 

يوسف
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

غرض شلشركة
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 11 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم و)08)8.
(06I

فيد4 شلبشرى

RSA GLOBAL ر س أ كلوبال
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

فيد4 شلبشرى
155 زنقة 76 شلط بق شألو  شلشقة 
رقم ) حي شأللفة، 0))0)، شلدشر 

شلبيض ء شملغرب
ر س أ كلوب   RSA GLOBAL شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد)في طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي )1 زنقة 

صبر4 بوجمعة شلط بق شألو  شلشقة 
6 - 0015) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

9)و85).
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
1)0) تقرر حل  17 غشت  شملؤرخ في 
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
 RSA شلشريك شلوحيد ر س أ كلوب   
 100.000 رأسم له   مبلغ   GLOBAL
 1( شإلجتم عي  درهم وعنوشن مقره  
شألو   شلط بق  بوجمعة  صبر4  زنقة 
شلبيض ء  شلدشر   (0015  -  6 شلشقة 

شملغرب نتيجة   : ج ئحة كورون .
زنقة   1( و حدد مقر شلتصفية ب 
صبر4 بوجمعة شلط بق شألو  شلشقة 

6 - 0015) شلدشر شلبيض ء شملغرب. 
و عين:

أهروش  سعيد  شلسيد)ة) 
وعنوشنه)ش) حي شلفرح شلزنقة )6 شلرقم 
شملغرب  شلبيض ء  شلدشر  0و05)   60

كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 
زنقة صبر4   1(  : شملتعلقة ب لتصفية 
بوجمعة شلط بق شألو  شلشقة 6 شلدشر 

شلبيض ء
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 0( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

دجنبر 1)0) تحت رقم 915)80.
(07I

aice compta

SCH CONSEIL
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

SCH CONSEIL شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة 

كلميمة إق مة لو لوفغ رقم شإلق مة 

و65 شلط بق ) شلشقة 11 - 0000) 

شلبيض ء شملغرب 

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و)و0)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   0(

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 SCH  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. CONSEIL

شركة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شملس عدة وشالستش رشت.
زنقة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شإلق مة  لوفغ رقم  لو  إق مة  كلميمة 

 (0000  -  11 شلشقة   ( شلط بق  و65 

شلبيض ء شملغرب .

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 100  : شنه ر4  سلم ن  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد سلم ن شنه ر4 عنوشنه)ش) 

درب جميلة بلوك ب رقم 60)1 ح ح 

0و)0) شلبيض ء شملغرب .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد سلم ن شنه ر4 عنوشنه)ش) 

درب جميلة بلوك ب رقم 60)1 ح ح 

0و)0) شلبيض ء شملغرب .

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 05 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 77و1)8.

(08I

ESSAID ZOUINE CAR

ESSAID ZOUINE CAR SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

ESSAID ZOUINE CAR
حي شلوف ق رقم 79 شلعيون ، 

70000، شلعيون شملغرب
 ESSAID ZOUINE CAR SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شلوف ق 
رقم 79 شلعيون - 70000 شلعيون 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

(1095
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  1و 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. ESSAID ZOUINE CAR SARL
كرشء   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلسي رشت بدون س ئق.
حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 70000  - شلعيون   79 رقم  شلوف ق 

شلعيون شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيدة زينب شلزوين : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
50) حصة   : شلسيدة ليلى شلزوين 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 (50  : شلسيدة لال شلغ لية شلركيبي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شلزوين  زينب  شلسيدة 
شلحي شالدشر4 ش رع يعقوب شملنصور 
 70000  (1 رقم  ركيبي  فيال  شلدهبي 

شلعيون شملغرب.
عنوشنه)ش)  شلزوين  ليلى  شلسيدة 
شلحي شالدشر4 ش رع يعقوب شملنصور 
 70000  (1 رقم  ركيبي  فيال  شلدهبي 

شلعيون شملغرب.
شلركيبي  شلغ لية  لال  شلسيدة 
شلعيون   70000 شلعيون  عنوشنه)ش) 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شلزوين  زينب  شلسيدة 
شلحي شالدشر4 ش رع يعقوب شملنصور 
 70000  (1 رقم  ركيبي  فيال  شلدهبي 

شلعيون شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   08 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 976.
(09I

STE BIKAF INDUSTRI

STARVERT
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تقليص هدف شلشركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC

STARVERT شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شالجتم عي شلط بق 
شألر�سي رقم 01 تجزئة شألخوة 

شلرششيدية - 000)5 شلرششيدية 
شملغرب.

تقليص هدف شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

1(817
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم حذف   (0(( أبريل   06 شملؤرخ في 
شألنشطة شلت لية من نش ط شلشركة 

شلح لي :
شلتج رة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لرشيدية بت ريخ 15 أبريل 

))0) تحت رقم 191/2022.

(10I

H.MANAGEST

STE BELEF
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
قفل شلتصفية

H.MANAGEST

 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM APPT N° 07 ، 46000،

SAFI MAROC

STE BELEF شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي : رقم 09 
زنقة شلوف ق حي شلسالم - 6000) 

شسفي شملغرب.

قفل شلتصفية
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

.(959

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تقرر حل   (0(( 16 م رس  شملؤرخ في 

مسؤولية  ذشت  شركة   STE BELEF

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد مبلغ 
وعنوشن  درهم   10.000 رأسم له  
زنقة   09 رقم  شإلجتم عي  مقره  

شسفي   (6000  - شلوف ق حي شلسالم 

شملغرب نتيجة لعدم تحقيق شالهدشف 

شملرتقبة.

و عين:

سعن ن  شلدين   نور  شلسيد)ة) 

وعنوشنه)ش) شلشقة 5 شلعم رة ) شق مة 

موال4 يوسف حي م ج 6000) شسفي 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 

 09 وفي رقم   (0(( م رس   16 بت ريخ 
 (6000  - شلسالم  حي  شلوف ق  زنقة 

شسفي شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   11 بت ريخ  بآسفي  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم )0و.

(11I

FIDUCIAIRE JABBARI

 كـ - س أرمغغي  

 K.S 
ARMURERIE

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JABBARI
 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES
 AL MACHRIK II ETG 1 N°3 ،

20090، CASABLANCA MAROC
 K.S «   كـ - س أرمغغي 

ARMURERIE « شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 7) زنقة 
ب بيلون حي شملستشفي ت - 0)06) 

شلدشرشلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
657وو5

 11 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( فبرشير 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
شإلقتض ء بمختصر تسميته  : كـ - س 

.» K.S ARMURERIE «   أرمغغي
تسويق   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شألسلحة وذخ ئره  .
زنقة   (7  : عنوشن شملقر شالجتم عي 
 (06(0  - شملستشفي ت  حي  ب بيلون 

شلدشرشلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلسيد عبد شلكريم فت ح 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد عبد شلكريم فت ح عنوشنه)ش) 
درب موال4 بوشعيب زنقة 11 رقم 87 
 11 ق-ج درب موال4 بوشعيب زنقة 

رقم 87 ق-ج شلدشر شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد عبد شلكريم فت ح عنوشنه)ش) 
درب موال4 بوشعيب زنقة 11 رقم 87 
 11 ق-ج درب موال4 بوشعيب زنقة 

رقم 87 ق-ج شلدشر شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

فبرشير ))0) تحت رقم -.
(1(I

carrelage marbre travaux

BEYOND THE MIRROR
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

carrelage marbre travaux
 QI marrakech quartier,8)و

 industriel، 40100، marrakech
maroc

BEYOND THE MIRROR شركة 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد)في طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 6و ملتقى 
ش رع ط رق إبن زي د وش رع شلحرية 

عم رة دشني شلط بق شلث ني رقم 
11 ڭيليز مرشكش 0000) مرشكش 

شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
17و95.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر حل   (0(( أبريل   08 شملؤرخ في 
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
 BEYOND THE شلوحيد  شلشريك 
 10.000 رأسم له   مبلغ   MIRROR
6و  شإلجتم عي  درهم وعنوشن مقره  
وش رع  زي د  إبن  ط رق  ش رع  ملتقى 
شلحرية عم رة دشني شلط بق شلث ني رقم 
مرشكش   (0000 مرشكش  ڭيليز   11
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شلشريك  قرشر   : نتيجة    شملغرب 
شلوحيد في شإلغالق شلنه ئي للشركة.

و حدد مقر شلتصفية ب 6و ملتقى 
إبن زي د وش رع شلحرية  ش رع ط رق 
 11 رقم  شلث ني  شلط بق  دشني  عم رة 
ڭيليز مرشكش 0000) مرشكش شملغرب. 

و عين:
شلفكرش�سي  حفيضة  شلسيد)ة) 
مرشكش  ميمون  سيد4  وعنوشنه)ش) 
)ة)  0000) مرشكش شملغرب كمصفي 

للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 0)8)و1.
Iو1)

 SOCIETE DE GESTION ET D’INVESTISSEMENT

FINANCIER

WAVES CALL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE DE GESTION
 ET D›INVESTISSEMENT

FINANCIER
شلشقة رقم 11 شلط بق شلث ني شلبقعة 
رقم )) تجزئة شلزيتون ش رع مديونة 

، 6000)، شسفي شسفي
WAVES CALL شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة رقم 
و) شلعم رة 0) شلشقة 06 بالد شلجد 

- 6000) شسفي شسفي
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1(705
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.WAVES CALL
مركز   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شالستيرشد   - شله تفية  شالتص الت 

وشلتصدير - .
عنوشن شملقر شالجتم عي : زنقة رقم 
و) شلعم رة 0) شلشقة 06 بالد شلجد - 

6000) شسفي شسفي.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيدة وف ء متمريد : 50) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيدة ف طمة شلزهرشء مير4 : 50) 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 (50  : شملع في  خديجة  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيدة ليلى بنسيف : 50) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  متمريد  وف ء  شلسيدة 
شلنهضة  حي  عم رة05   0( شلشقة 
شسفي   (6000 شلكريم  عبد  سيد4 

شسفي.
مير4  شلزهرشء  ف طمة  شلسيدة 
عنوشنه)ش) 17 زنقة مكتوبي حي بي ضة 

6000) شسفي شسفي.
شلسيدة خديجة شملع في عنوشنه)ش) 
زنقة شالم م شلش فعي حي وشد   7 رقم 

شلب ش  6000) شسفي شسفي.
عنوشنه)ش)  بنسيف  ليلى  شلسيدة 
جن ن  حي  ريشة  شبو  عمر  زنقة   17

شلشقور4 6000) شسفي شسفي.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  متمريد  وف ء  شلسيدة 
شلنهضة  حي  عم رة05   0( شلشقة 
شسفي   (6000 شلكريم  عبد  سيد4 

شسفي
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية بآسفي بت ريخ - تحت رقم -.

(1(I

مستأمنة فيسك كوم

HM COLOR
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة فيسك كوم
رقم 5)، زنقة شملستشفى، ، 50و5)، 

وشد4 زم شملغرب
HM COLOR شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي )1 ش رع 
عين شلشيخ - 5060) شبي شلجعد 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   10
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 HM  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.COLOR
غرض شلشركة بإيج ز : مطبعة

مختبر شلصور
شنش ء شملوشقع شاللكترونية.

)1 ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 
شلجعد  شبي   (5060  - شلشيخ  عين 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلسيد حميمصة زكري ء 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد حميمصة زكري ء عنوشنه)ش) 
0) درب شلقصيرة 5060) شبي شلجعد 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد حميمصة زكري ء عنوشنه)ش) 

0) درب شلقصيرة 5060) شبي شلجعد 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 09 بت ريخ  شلجعد  ب بي  شالبتدشئية 

م رس ))0) تحت رقم 08/2022.

(15I

aice compta

ATLAS LION CONSULTING
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

 ATLAS LION CONSULTING

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة 

كلميمة إق مة لو لوفغ رقم شإلق مة 

و65 شلط بق ) شلشقة 11 - 0000) 

شلبيض ء شملغرب 

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

11و0)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  0و 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 ATLAS :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

. LION CONSULTING

شلخبرة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

علم  إسترشتيجية  في  وشالستش رشت 

شلحيوشن وعلم شلحيوشن.
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زنقة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شإلق مة  لوفغ رقم  لو  إق مة  كلميمة 
 (0000  -  11 شلشقة   ( شلط بق  و65 

شلبيض ء شملغرب .
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلسيد شس مة بنشعبون 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد شس مة بنشعبون عنوشنه)ش) 
7 زنقة أبو ثور ط و شملع ريف 70و0) 

شلبيض ء شملغرب .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد شس مة بنشعبون عنوشنه)ش) 
7 زنقة أبو ثور ط و شملع ريف 70و0) 

شلبيض ء شملغرب 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 05 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 69و1)8.
(16I

FIDUCIAIRE JABBARI

» GROUPY «  كروبي  
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JABBARI
 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES
 AL MACHRIK II ETG 1 N°3 ،

20090، CASABLANCA MAROC
  كروبي  » GROUPY « شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

بركون زنقة جعفر شبن حبيب إق مة 
شملشرق شش شلط بق شألو  رقم و - 
0)00) شلدشرشلبيض ء  شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
97))و5

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير  1و 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
شإلقتض ء بمختصر تسميته  :  كروبي  

.» GROUPY «
غرض شلشركة بإيج ز : بيع وتوزيع 
عبر  شالستهالكية  شملنتج ت  جميع 

شإلنترنت.
ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
بركون زنقة جعفر شبن حبيب إق مة 
 - و  رقم  شألو   شلط بق  شش  شملشرق 

0)00) شلدشرشلبيض ء  شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
00) حصة   : شلسيد علي جدور4 

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد محمد شبو شلق سم جدور4 
درهم   100 بقيمة  حصة   (00  :

للحصة .
 (00  : شلسيد عبد شلوشحد ه شم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  جدور4  علي  شلسيد 
إق مة  سترشسبورغ  ش رع   (8(
 (06(0  711 ش   7 ط  شلبيض ء1 

شلدشرشلبيض ء  شملغرب.
شلسيد محمد شبو شلق سم جدور4 
عنوشنه)ش) )8) ش رع محمد شلس دس 
 511 ش   5 ط  شلبيض ء1  إق مة 

0)06) شلدشرشلبيض ء  شملغرب.
ه شم  شلوشحد  عبد  شلسيد 
زنقة   1-( شلصويرة  شق مة  عنوشنه)ش) 
عبد شلكريم شلخط بي ط بق ) شقة 5 

0)06) شلدشرشلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  جدور4  علي  شلسيد 
إق مة  سترشسبورغ  ش رع   (8(
 (06(0  711 ش   7 ط  شلبيض ء1 

شلدشرشلبيض ء  شملغرب.

ه شم  شلوشحد  عبد  شلسيد 
زنقة   1-( شلصويرة  شق مة  عنوشنه)ش) 

عبد شلكريم شلخط بي ط بق ) شقة 5 

0)06) شلدشرشلبيض ء  شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

فبرشير ))0) تحت رقم -.

(17I

FIDLOUK

STE TRAG MBK
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
قفل شلتصفية

FIDLOUK

16),ش رع 0) غشت شلقصر شلكبير ، 

150)9، شلقصر شلكبير شملغرب

STE TRAG MBK شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي : دوشر 

عالك صفص ف 16150 مشرع 

بلقصير4 شملغرب.

قفل شلتصفية
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

.519

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر   (0(( فبرشير   18 في  شملؤرخ 

ذشت  شركة   STE TRAG MBK حل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد مبلغ رأسم له  60.000 درهم 

وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر عالك 
بلقصير4  مشرع   16150 صفص ف 

شملغرب نتيجة السب ب شخصية.

و عين:

لحم ضة  سعيد  شلسيد)ة) 

شلصفص ف  عالك  د  وعنوشنه)ش) 

شملغرب  بلقصير4  مشرع   16150

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 

دوشر  وفي   (0(( فبرشير   18 بت ريخ 

مشرع   16150 صفص ف  عالك 

بلقصير4 شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
بت ريخ  بلقصير4  بمشرع  شالبتدشئية 

)) م رس ))0) تحت رقم )10.

(18I

NKH CONSULTING SARL

AZIZER
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
AZIZER شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي إق مة فتح 
شلخير عم رة ب5 شقة )1 هرهورة 
تم رة تم رة 000)1 تم رة شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7)57و0559/1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   (1
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.AZIZER
شلعق رشت   : غرض شلشركة بإيج ز 

وشإلنع ش شلعق ر4.
عنوشن شملقر شالجتم عي : إق مة فتح 
هرهورة   1( شقة  عم رة ب5  شلخير 

تم رة تم رة 000)1 تم رة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد شفر4 محمد عنوشنه)ش) رقم 
79 شلدشخلة 7 حي كيش شألودشية تم رة 

000)1 تم رة شملغرب.
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عنوشنه)ش)  يونس  زروش   شلسيد 
إق مة فتح شلخير عم رة ب5 شقة )1 

هرهورة تم رة 000)1 تم رة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد شفر4 محمد عنوشنه)ش) رقم 
79 شلدشخلة 7 حي كيش شألودشية تم رة 

000)1 تم رة شملغرب
عنوشنه)ش)  يونس  زروش   شلسيد 
إق مة فتح شلخير عم رة ب5 شقة )1 

هرهورة تم رة 000)1 تم رة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   15 بت ريخ  بتم رة  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 7676.
(19I

STE T.P.E SAGE CONSULTING SARL

TOUIL ALUMINIUM sarl au
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

 STE T.P.E SAGE CONSULTING
SARL

 IMM. 57 RUE IBN MAJA
 L›HABITAT ، 30000، FES

MAROC
 TOUIL ALUMINIUM sarl au

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد)في طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلوف ء) 

ش رع شلدم ن76و طريق صفرو ف س 
- 0000و ف س شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.59(85
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر   (0(( م رس   0( في  شملؤرخ 
ذشت مسؤولية محدودة  حل شركة 
 TOUIL شلوحيد  شلشريك  ذشت 
مبلغ    ALUMINIUM sarl au
وعنوشن  درهم   100.000 رأسم له  
ش رع  شلوف ء)  شإلجتم عي  مقره  
 - ف س  صفرو  طريق  شلدم ن76و 
: حل  0000و ف س شملغرب نتيجة   
بتصفية  يقوم  من  وتعين  شلشركة 

قصد شلتشطيب.

و حدد مقر شلتصفية ب شلوف ء) 
ش رع شلدم ن76و طريق صفرو ف س 

- 0000و ف س شملغرب. 
و عين:

شلطويل  مصطفي  شلسيد)ة) 
وعنوشنه)ش) شلوف ء) ش رع شلدم ن76و 
ف س  0000و  ف س  صفرو  طريق 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 
ش رع  شلوف ء)   : ب لتصفية  شملتعلقة 

شلدم ن76و طريق صفرو ف س 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 0)19.
((0I

EUREXMA

EKIPEO MAROC

إعالن متعدد شلقرشرشت

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
EKIPEO MAROC »شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: و) زنقة 

ك رنو شلط بق شلس بع مكتب رقم 5 - - 
طنجة شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

و)1185.
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 5) م رس ))0)
تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
تفويت حصص شإلجتم عية

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 
شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

تحديث شلنظ م شألس �سي للشركة
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 857)5).
((1I

Valoris Partners

KARTNER LLD
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
شستمرشر نش ط شلشركة

Valoris Partners
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
KARTNER LLD »شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: 8 مشروع 
حديقة أم شلربيع C 10 N GHI ش رع 

أم شلربيع شلولفة - - شلدشرشلبيض ء 
شملغرب.

»شستمرشر نش ط شلشركة«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

91و67).
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 05 أبريل ))0) تقرر م  يلي:
قرشر بعدم حل شلشركة رغم    .1

شلخس ئر شملسجلة.
شلشركة  رأسم    تخفيض    .(

بمبلغ يس و4 1 درهم
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 58)1)8.
(((I

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

STE AMJAD TOURS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL
 N°65 AV GHANDI CITE

 DAKHLA AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

STE AMJAD TOURS شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شقة 06 
شلط بق شألو  بلو ك ف18 ر قم 76 
حي شلد ش خلة شلحي شلصن  عي أ ك  د 

ير  - 80000 أك دير شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

511(1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (9
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.AMJAD TOURS
ش  نقل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
ملستخد مين وشلسلع لحس  ب شلغير .

 06 : شقة  عنوشن شملقر شالجتم عي 
شلط بق شألو  بلو ك ف18 ر قم 76 حي 
شلد ش خلة شلحي شلصن  عي أ ك  د ير  - 

80000 أك دير شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 600  : ربيعة  ش  مو  أ  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد منصور هش م : 00) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيدة أ مو ش ربيعة عنوشنه)ش) 
أك دير  بنسرك و  شلوف ق   1(0 رقم 

80000 أك دير شملغرب.
عنوشنه)ش)  هش م  منصور  شلسيد 
بوشرك ن  شيرشك   7 رقم   570 طريق 

أك دير 80000 أك دير شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيدة أ مو ش ربيعة عنوشنه)ش) 
أك دير  بنسرك و  شلوف ق   1(0 رقم 

80000 أك دير شملغرب
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ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  ب ك دير  شلتج رية 

))0) تحت رقم ))و109.
Iو))

DNHP

 DEGRAISSAGE ET «
 NETTOYAGE DES HOTTES

 PROFESSIONNELLES
»DNHP

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

DNHP
CASA ، 20330، شلدشر شلبيض ء 

maroc
 DEGRAISSAGE ET «

 NETTOYAGE DES HOTTES
 PROFESSIONNELLES »DNHP
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي )وو ش رع 
إبرشهيم رودشني ط 5 ش 1) إق مة 
شلريح ن - 0وو0) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5(0((5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   0(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
متبوعة  شلشركة  تسمية 
بمختصر  شإلقتض ء  عند 
 DEGRAISSAGE ET  «  : تسميته  
 NETTOYAGE DES HOTTES

.PROFESSIONNELLES »DNHP
 : بإيج ز  شلشركة  غرض 

.dégraissage des hottes
عنوشن شملقر شالجتم عي : )وو ش رع 
إق مة   (1 ش   5 إبرشهيم رودشني ط 

شلبيض ء  شلدشر  0وو0)   - شلريح ن 
شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : وشكريم  شحمد  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  وشكريم  شحمد  شلسيد 
 (( عم رة   8 س  م  شالندلس  شق مة 
6 بني يخلف شملحمدية  ) شقة  ط بق 

8810) شملحمدية شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  وشكريم  شحمد  شلسيد 
 (( عم رة   8 س  م  شالندلس  شق مة 
6 بني يخلف شملحمدية  ) شقة  ط بق 

8810) شملحمدية شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 18 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 9))1)8.
(((I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE OLMINE SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب )11 كلميمة شقليم شلرشيدية 

ص.ب )11 كلميمة شقليم 
شلرشيدية، 50))5، شلرششيدبة 

شملغرب
STE OLMINE SARL شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة)في طور 
شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي قصر 
سيد4 يحيى تنجدشد شلرشيدية - 

600)5 تنجدشد شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و)0و019/1).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر حل   (0(( ين ير   (0 شملؤرخ في 
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 

STE OLMINE SARL مبلغ رأسم له  
مقره   وعنوشن  درهم   100.000
شإلجتم عي قصر سيد4 يحيى تنجدشد 
تنجدشد شملغرب   5(600  - شلرشيدية 

نتيجة   : شإلفالس.
قصر  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 
 - شلرشيدية  تنجدشد  يحيى  سيد4 

600)5 تنجدشد شملغرب. 
و عين:

شزوركي  محمد   شلسيد)ة) 
شيكنيون  شيدير  شيت  وعنوشنه)ش) 
)ة)  كمصفي  شملغرب  تنغير   (5800

للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لرشيدية بت ريخ و1 أبريل 

))0) تحت رقم 189/2022.
((5I

HELP ENTREPRISE

ZYGA
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
ZYGA شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي و) زنقة 
بوريد شلط بق شلت ني شلشقة ) 

شلصخور شلسودشء - 90)0) شلدشر 
شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
8985و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (9
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

.ZYGA :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

غرض شلشركة بإيج ز : بيع وشرشء 

شستيرشد وتصدير موشد وشالت شلبن ء.

و)   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 ( زنقة بوريد شلط بق شلت ني شلشقة 

شلدشر   (0(90  - شلسودشء  شلصخور 

شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلسيد شلزف طي يوسف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد شلزف طي يوسف عنوشنه)ش) 

شلجديد  شلبير  شلنص    تجزئة   (91

150)) شلجديدة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد شلزف طي يوسف عنوشنه)ش) 

شلجديد  شلبير  شلنص    تجزئة   (91

150)) شلجديدة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 05 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 9)8199.

((6I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

 STE OMZARE DE TRAVAUX
DIVERS SARL

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

ص.ب )11 كلميمة شقليم شلرشيدية 

ص.ب )11 كلميمة شقليم 

شلرشيدية، 50))5، شلرششيدبة 

شملغرب

 STE OMZARE DE TRAVAUX

DIVERS SARL
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 شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة)في 
طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة بئر 
شنزرشن كلميمة شلرشيدية - 50))5 

كلميمة شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.(009/7657

شلع م  شلجمع  بمقت�سى 
 (0(( أبريل   08 في  شإلستثن ئ ملؤرخ 
شملسؤولية  ذشت  شركة  حل  تقرر 
 STE OMZARE DE شملحدودة 
مبلغ    TRAVAUX DIVERS SARL
وعنوشن  درهم   10.000 رأسم له  
شنزرشن  بئر  زنقة  شإلجتم عي  مقره  
كلميمة   5((50  - كلميمة شلرشيدية 

شملغرب نتيجة   : شإلفالس .
و حدد مقر شلتصفية ب زنقة بئر 
 5((50  - شلرشيدية  كلميمة  شنزرشن 

كلميمة شملغرب . 
و عين:

شلعمر4  محمد  شلسيد)ة) 
 0( سكتور  شلجديد  حي  وعنوشنه)ش) 
شملغرب  كلميمة   5((50 كلميمة 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لرشيدية بت ريخ و1 أبريل 

))0) تحت رقم 188/2022.
((7I

STE ERRAMINE

STE ERRAMINE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

STE ERRAMINE
تجزئة عثم نية حي شالدشر4 شلط بق 
شلت لت ، 000و)، بني مال  شملغرب
STE ERRAMINE شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي محتضنة 

لدى شركة سنتر دشفير دش4 ملتي 
سرفيس تجزئة عثم نية حي شالدشر4 

شلط بق شلت لت  - 0)0و)  بني 

مال  شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1و6)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   18

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ERRAMINE

: شملح جر/  غرض شلشركة بإيج ز 

شلتعدين / شالسترشد وشلتصدير.

عنوشن شملقر شالجتم عي : محتضنة 

ملتي  دش4  دشفير  سنتر  شركة  لدى 
سرفيس تجزئة عثم نية حي شالدشر4 

بني  شلط بق شلت لت  - 0)0و)  

مال  شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد محمد شلرشيس 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :  

للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد محمد شلرشيس 

دوشر شحب رن فم شلعنصر  عنوشنه)ش)   

بني مال   0)0و) بني مال   

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد محمد شلرشيس 

دوشر شحب رن فم شلعنصر  عنوشنه)ش)   

بني مال   0)0و) بني مال  شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ببني مال  بت ريخ 06 أبريل 

))0) تحت رقم 6)و.

((8I

مكتب شملوثق توفيق أبوفرشس

RIAD EL KENZ
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

مكتب شملوثق توفيق أبوفرشس
شق مة شمليل شلط بق شالو  ش رع 

شفرن ج مرشكش ، 0000)، مرشكش 
شملغرب

RIAD EL KENZ شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة)في طور 

شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي بمرشكش، 
ري ض شلعروس درب سيد4 بوع مر 
رقم 68) - 0000) مرشكش شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و)80و.
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر حل   (0(( 1و م رس  شملؤرخ في 
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 
رأسم له   مبلغ   RIAD EL KENZ
مقره   وعنوشن  درهم   10.000
ري ض شلعروس  شإلجتم عي بمرشكش، 
 -  (68 رقم  بوع مر  سيد4  درب 
 : نتيجة    شملغرب  مرشكش   (0000

بيع.
و حدد مقر شلتصفية ب بمرشكش، 
 (0000  - طريق شسفي  شملس ر،  5)و 

مرشكش شملغرب. 
و عين:

 Claude  CHEVALIER شلسيد)ة) 
 Tassoultant, Km 6, وعنوشنه)ش) 
 Douar Lagouassem, Route
شملغرب  مرشكش   Ourika 40000

كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 
5)و  بمرشكش،   : شملتعلقة ب لتصفية 

شملس ر، طريق شسفي.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل  و1  بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 779)و1.

((9I

شلعيون شستش رشت

 EZAJIL TRANSPORT

SERVICES
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

شلعيون شستش رشت
رقم 1و ش رع شالمير موال4 عبد هللا ، 

70000، شلعيون شملغرب

 EZAJIL TRANSPORT SERVICES

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

شلوك لة بلوك ورقم 1)7 - 70000 

شلعيون شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

(1187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل  و1 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 EZAJIL :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.TRANSPORT SERVICES

م   كل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وشلخدم ت  شلنقل  ب نشطة  يتعلق 

شلتج رية، شالسترشد وشلتصدير....

تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 70000  -  7(1 ورقم  بلوك  شلوك لة 

شلعيون شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 : شملخت ر  سيد  شلشيخ  شلسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شملخت ر  سيد  شلشيخ  شلسيد 

شلعيون   70000 شلعيون  عنوشنه)ش) 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شملخت ر  سيد  شلشيخ  شلسيد 

شلعيون   70000 شلعيون  عنوشنه)ش) 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   15 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 0)10.

0Iو)

LKASMI AND CO

FINANCE K

عقد تسيير حر ألصل تج ر4 )شألشخ ص 

شملعنويون)

عقد تسيير حر ألصل تج ر4

FINANCE K

 01 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ قي 

 FINANCE K أعطى   (0(( فبرشير 

 7(819 شلتج ر4  ب لسجل  شملسجل 

حق  بمرشكش  شلتج رية  ب ملحكمة 

شلتسيير شلحر لألصل شلتج ر4 شلك ئن 

 RESIDENCE NOUR II APPT ب 

 16 AV HASSAN II - (0000

لف ئدة   MARRAKECH MAROC

PHONE ( LEAD ملدة ) سنة تبتدئ 

1و  في  وتنتهي   (0(( فبرشير   01 من 

ين ير ))0) مق بل مبلغ شهر4 قيمته 

00).و1 درهم.

1Iو)

LKASMI AND CO

FINANCE K
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

LKASMI AND CO

 RESIDENCE NOUR II APPT 16

 AVENUE HASSAN II ، 40000،

MARRAKECH MAROC

FINANCE K شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

 N°121 وعنوشن مقره  شإلجتم عي

 RUE SAKIA ALHAMRA

 SEMLALIA - 40000

.MARRAKECH MAROC

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 -.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تم   (0(( ين ير   11 في  شملؤرخ 

شلح لي  شالجتم عي  شملقر  تحويل 

 N°121 RUE SAKIA« من  للشركة 

 ALHAMRA SEMLALIA - (0000

 AV« إلى   »MARRAKECH MAROC

 HASSAN II RESIDENCE NOUR II

 APPT 16 - (0000 MARRAKECH

.»MAROC

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

فبرشير   09 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 5و7)و1.

I)و)

FICASUD

LA SULTANA DE L›ATLAS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

LA SULTANA DE L›ATLAS شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 7 درب 

أك دير شلقصبة مرشكش - 0000) 

مرشكش شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

807و1.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(1 أبريل   (8 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

 LUCIE )ة)  شلسيد  تفويت 

 ANDREE GEORGETTE GIRODET

1 حصة شجتم عية من أصل )10.06 

 MAXIME )ة)  حصة لف ئدة شلسيد 

VIALLET بت ريخ 8) أبريل 1)0).

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
يوليوز   07 شلتج رية بمرشكش بت ريخ 

1)0) تحت رقم 5790)1.

Iوو)

FICASUD

LA SULTANA DE L›ATLAS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

خفض رأسم   شلشركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

LA SULTANA DE L›ATLAS شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 7 درب 

أك دير شلقصبة مرشكش - 0000) 

مرشكش شملغرب.

خفض رأسم   شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

807و1.

شلع م  شلجمع  بمقت�سى 

أبريل   (8 في  شملؤرخ  شإلستثن ئي 

شلشركة  رأسم    خفض  تم   (0(1

درهم«   (.850.(00« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«   10.(77.(00« من  أ4 

 : طريق  عن  درهم«   5.((7.000«

تخفيض عدد شألسهم.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
يوليوز   07 شلتج رية بمرشكش بت ريخ 

1)0) تحت رقم 5790)1.

I)و)

FICASUD

LA SULTANA DE L›ATLAS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شلشكل شلق نوني للشركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
LA SULTANA DE L›ATLAS شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
و عنوشن مقره  شالجتم عي رقم 
7 درب أك دير شلقصبة مرشكش - 

0000) مرشكش .
تحويل شلشكل شلق نوني للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
807و1.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
1)0) تم تحويل  8) أبريل  شملؤرخ في 
شلشكل شلق نوني للشركة من »شركة 
ذشت شملسؤولية شملحدودة« إلى »شركة 

شملس همة«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
يوليوز   07 شلتج رية بمرشكش بت ريخ 

1)0) تحت رقم 5790)1.

5Iو)

SAFA ACCOUNTING COMPANY

 DOMAINE TAFILALT DES
PALMIERS

إعالن متعدد شلقرشرشت

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

ش رع شلجيش شمللكي شق مة شيم ن 
شلط بق 5 رقم 9 تطوشن ، 000و9، 

تطوشن شملغرب
 DOMAINE TAFILALT DES

PALMIERS »شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: شقة 1 
شلط بق شالو  عم رة 8و حي شلسالم - 

51100 عين ت وجط ت شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
1))1و.
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بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
تم شتخ ذ   (0(( م رس   (5 شملؤرخ في 

شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
من  للشركة  شالجتم عي  شملقر  تحويل 
مدينة شلح جب، شقة 1 شلط بق شالو  
8و حي شلسالم عين ت وجط ت  عم رة 
شلى شلعنوشن شلجديد بمدينة تطوشن، 
حي طويبلة، ش رع وشد ت نسيفت رقم 

. 67
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
من   ( شلبند  تغيير  تم  لذلك  وتبع 

شلق نون شألس �سي للشركة
على  ينص  شلذ4  و:  رقم  قرشر 
تم تسجيل شلشركة ب ملحكمة  م يلي: 
شالبتدشئية بتطوشن تحت رقم 1))1و.
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
شالجتم عي:  شملقر   :  ( رقم  بند 
تعيين  تم  م يلي:  على  ينص  شلذ4 
ب لعنوشن  للشركة  شالجتم عي  شملقر 
تطوشن حي طويبلة ش رع وشد   : شلت لي 
ت نسيفت رقم 67. وشلب قي دون تغيير. 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 9)10.
6Iو)

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

 LES JEUX ELECTRONIQUES
TARIK

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
حل شركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI
SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

 LES JEUX ELECTRONIQUES
TARIK شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة)في طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شلبوغ ز 
زنقة موال4 شلط هر بن عبد شلكريم 

رقم 6) - 90000 طنجة شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.9897

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تقرر حل   (0(( 0و م رس  شملؤرخ في 

 LES شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

 JEUX ELECTRONIQUES TARIK

مبلغ رأسم له  10.000 درهم وعنوشن 

زنقة  شلبوغ ز  حي  شإلجتم عي  مقره  

رقم  شلكريم  عبد  بن  شلط هر  موال4 

6) - 90000 طنجة شملغرب نتيجة   

: وقف شلنش ط شالجتم عي للشركة.

و حدد مقر شلتصفية ب حي شلبوغ ز 
شلكريم  شلط هر بن عبد  زنقة موال4 

رقم 6) - 90000 طنجة شملغرب. 

و عين:

شلحمو�سي  حسن  شلسيد)ة) 

شلط بق  ف س  ش رع  1و  وعنوشنه)ش) 

طنجة   90000  9 رقم  شلس دس 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   07 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1)1و.

7Iو)

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

ACHKIF CNC
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI

SARL

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

ACHKIF CNC شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد)في طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي طنجة 

شلب لية تجزئة شلرطمة رقم 78 - 

90000 طنجة شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.779(1

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تقرر حل   (0(( 0و م رس  شملؤرخ في 

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد ACHKIF CNC مبلغ 
وعنوشن  درهم   100.000 رأسم له  

شلب لية  طنجة  شإلجتم عي  مقره  

 90000  -  78 رقم  شلرطمة  تجزئة 

فشل   : نتيجة    شملغرب  طنجة 

شلغرض شالجتم عي للشركة.

طنجة  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 

 -  78 رقم  شلرطمة  تجزئة  شلب لية 

90000 طنجة شملغرب. 

و عين:

ششقيف  هش م  شلسيد)ة) 

شيندوفن   6(99 هولندش  وعنوشنه)ش) 

هولندش كمصفي )ة) للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   07 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 0)1و.

8Iو)

ديوشن شلخدم ت

STE BTI DIHAJI
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

ديوشن شلخدم ت

ش رع محمد شلخ مس رقم )9 سيد4 

ق سم ، 16000، سيد4 ق سم 

شملغرب

STE BTI DIHAJI شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلزنقة )) 

شملحل رقم )0 شلحي شلجديد - 16000 

سيد4 ق سم شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

(91(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   05
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.BTI DIHAJI
بيع موشد   : غرض شلشركة بإيج ز 
بن ي ت- شو  مختلفة  شلبن ء-ششغ   

تج رة شلعق قير.
عنوشن شملقر شالجتم عي : شلزنقة )) 
شملحل رقم )0 شلحي شلجديد - 16000 

سيد4 ق سم شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلسيد شدريس شلديه جي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد شدريس شلديه جي عنوشنه)ش) 
شلزنقة )) شملحل رقم )0 شلحي شلجديد 

16000 سيد4 ق سم شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد شدريس شلديه جي عنوشنه)ش) 
شلزنقة )) شملحل رقم )0 شلحي شلجديد 

16000 سيد4 ق سم شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( شالبتدشئية بسيد4 ق سم بت ريخ 

أبريل ))0) تحت رقم 95.
9Iو)

MCG

تي �سي كونسيلتينك
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،
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MARRAKECH MAROC
تي �سي كونسيلتينك شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع عال  
شلف �سي، شلعم رة )1، شلشقة رقم 5، 

سين - 0000) مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و60))1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  0و 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
: تي �سي  شإلقتض ء بمختصر تسميته  

كونسيلتينك.
أعم     : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شإلستش رة دشخل وخ رج شملغرب.
ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلشقة   ،1( شلعم رة  شلف �سي،  عال  
مرشكش   (0000  - سين   ،5 رقم 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
 50  : ب سك    ش طوالن  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   50  : إم ني    شلسيد توتي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
ب سك    ش طوالن  شلسيدة 
عنوشنه)ش) 18 ش رع د4 ك ري ر 860)1 

ب ريس فرنس .
عنوشنه)ش)  إم ني    توتي  شلسيد 
ب ريس   1(860 ك ري ر  ش رع د4   18

فرنس .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
ب سك    ش طوالن  شلسيدة 
عنوشنه)ش) 18 ش رع د4 ك ري ر 860)1 

ب ريس فرنس 

شلسيد توتي إم ني   عنوشنه)ش) 18 

ش رع د4 ك ري ر 860)1 ب ريس فرنس 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم )80)و1.

((0I

MCG

أليا بالم
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ألي  ب لم شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع عال  

شلف �سي، شلعم رة )1، شلشقة رقم 5ة 

سين - 0000) مرشكش شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1((595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (5

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

ألي    : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

ب لم.

شإلنع ش   : غرض شلشركة بإيج ز 

شلعق ر4 وأعم   شلبن ء.

ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شلشقة   ،1( شلعم رة  شلف �سي،  عال  
مرشكش   (0000  - سين  5ة  رقم 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد شلكريمي يوسف : 17 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد بوخ نة يوسف : و) حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

1) حصة   : شلسيد بوخ نة توفيق 
بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   (1  : شلسيد بوخ نة فؤشد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد حرش و4 عال  : 18 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد شلكريمي يوسف عنوشنه)ش) 
5 ش رع شلجنرش  دوكو  70))5ُ إس 4 

لي ن ن�سي فرنس .
شلسيد بوخ نة يوسف عنوشنه)ش) 
5 ش رع رين 7)681 س مت كروش أون 

بالين فرنس .
شلسيد بوخ نة توفيق عنوشنه)ش) 7 
سترشسبورغ   67000 دولوف ن  ش رع 

فرنس .
 6 شلسيد بوخ نة فؤشد عنوشنه)ش) 

ش رع ليون 00و67 س�سي فرنس .
شلسيد حرش و4 عال  عنوشنه)ش) 
قرطبة  تجزئة   0( سكتور   108

50000 مكن س شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد شلكريمي يوسف عنوشنه)ش) 
5 ش رع شلجنرش  دوكو  70))5ُ إس 4 

لي ن ن�سي فرنس 
شلسيد بوخ نة يوسف عنوشنه)ش) 
5 ش رع رين 7)681 س مت كروش أون 

بالين فرنس 
شلسيد بوخ نة توفيق عنوشنه)ش) 7 
سترشسبورغ   67000 دولوف ن  ش رع 

فرنس 
 6 شلسيد بوخ نة فؤشد عنوشنه)ش) 

ش رع ليون 00و67 س�سي فرنس 
شلسيد حرش و4 عال  عنوشنه)ش) 
قرطبة  تجزئة   0( سكتور   108

50000 مكن س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم )79)و1.
((1I

مكتب معيشة للحس ب ت وشألستش رشت شلجب ئية

MAISON 79 CARS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

مكتب معيشة للحس ب ت 
وشألستش رشت شلجب ئية

حي شلسالم بلوك E رقم )) -- سيد4 
سليم ن ، 00))1، سيد4 سليم ن 

شملغرب
MAISON 79 CARS شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
شكدش  رقم )0) مكرر - 00))1 

سيد4 سليم ن شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
5)0و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( م رس   10 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
رفيق  ع ئشة  )ة)  شلسيد  تفويت 
أصل  من  شجتم عية  حصة  00و 
شن س  )ة)  حصة لف ئدة شلسيد  00و 

بنط لب بت ريخ 10 م رس ))0).
شلفيكر4  منير  )ة)  شلسيد  تفويت 
أصل  من  شجتم عية  حصة   (00
شن س  )ة)  حصة لف ئدة شلسيد   (00

بنط لب بت ريخ 10 م رس ))0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
شالبتدشئية بسيد4 سليم ن بت ريخ 18 

أبريل ))0) تحت رقم 84/2022.
(((I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

 MGM PARTNERS
 مجم ب رتنر

إعالن متعدد شلقرشرشت

SKAL CONSEIL SERVICE SARL
 RUE HADJ OMAR RIFFI 10و
 4EME ETG N°45 ، 20360،

CASABLANCA MAROC
MGM PARTNERS / مجم ب رتنر 
»شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: 6) ش رع 
محمد شلقر4 شلط بق شالو  رقم 5 - 

8810) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
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»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

55887و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في و) أبريل 1)0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

من  للشركة  شالجتم عي  شملقر  تحويل 

6) ش رع محمد شلقر4 شلط بق شالو  

رقم 5 - 8810) شلدشر شلبيض ء شملغرب 

إلى شق مة شلبيض ء 178 شلرع يعقوب 

شلدشر  80و0)   - ج  عم رة  شملنصور 

شلبيض ء شملغرب

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

 (0000 من  شلشركة  م    رأس  رفع 

درهم شلى 00000و درهم

قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 

: جميع أنوشع  إض فة غرض شلشركة 

 ، شلتقليدية   ، شلسريعة   ، شملط عم 

شألجنبية ، شملخ بز ، شملعجن ت.

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

من  للشركة  شالجتم عي  شملقر  تحويل 

6) ش رع محمد شلقر4 شلط بق شالو  

رقم 5 - 8810) شلدشر شلبيض ء شملغرب 

إلى شق مة شلبيض ء 178 شلرع يعقوب 

شلدشر  80و0)   - ج  عم رة  شملنصور 

شلبيض ء شملغرب

بند رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 

 (0000 من  شلشركة  م    رأس  رفع 

درهم شلى 00000و درهم

بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

: جميع أنوشع  إض فة غرض شلشركة 

 ، شلتقليدية   ، شلسريعة   ، شملط عم 

شألجنبية ، شملخ بز ، شملعجن ت.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م 4 1)0) تحت رقم )8و779.

Iو))

ع د  شلبيط ر )موثق)

رودانا س.ف.س
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

ع د  شلبيط ر )موثق)
زشوية زنقة علي عبد شلرزشق وزنقة 
أحمد شلشر�سي، إق مة ش ن أنف  
عم رة -د- شلط بق شلث لث مكتب 

رقم 5 مق طعة أنف  شلدشر شلبيض ء، 
0170)، شلدشر شلبيض ء شملغرب
رودشن  س.ف.س شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلدشر 
شلبيض ء، زشوية زنقة شألمير موال4 
عبد هللا وزنقة شلنخلة عم رة 1 

شلط بق ) شقة رقم 7 - 0000) شلدشر 
شلبيض ء شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و917)5.
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
شملؤرخ في 17 فبرشير ))0) تم تحويل 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
شألمير  زنقة  زشوية  شلبيض ء،  »شلدشر 
موال4 عبد هللا وزنقة شلنخلة عم رة 1 
شلط بق ) شقة رقم 7 - 0000) شلدشر 
شلبيض ء شملغرب« إلى »شلدشر شلبيض ء، 
شقة رقم و، عم رة رقم 58، شلط بق 
شلسفلي، تجزئة شلي سمين ر5 - شأللفة. 

- )0)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم و5و1)8.
(((I

زوبير بوتغم س

STE NAEER
إعالن متعدد شلقرشرشت

زوبير بوتغم س
شكنو  شملركز ت زة ، 5050و، ت زة 

شملغرب
STE NAEER »شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: حي حسني 
المخؤ س رقم 7) ت زة - 5000و ت زة 

شملغرب 

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

و0و5.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

تم شتخ ذ   (0(( فبرشير   15 شملؤرخ في 

شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

 500 غ ية  شسم عيل  شلسيد  تفويت 

حصة لف ئدة شلسيد هش م غودشش 

بقيمة 100 درهم للحصة شلوشحدة 

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

مسير  غودشش  هش م  شلسيد  تعيين 

جديد للشرركة 

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

بند رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 

شلحصص

بند رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 

تسيير شلشركة 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

فبرشير   (( بت ريخ  بت زة  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 85.

((5I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

 STE TALHAOUI
TRANSPORT SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral

Au

 165av Tanger 1er etage apt 3

nador، 62000، Nador maroc

 STE TALHAOUI TRANSPORT

SARL AU شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

شلحسن شلث ني رقم و5) شلعرو4 - 

050)6 شلن ضور شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

185و1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل  و1 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

 TALHAOUI TRANSPORT SARL

.AU

نقل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلبض ىع لحس ب شلغير 

تصدير وشسترشد.

ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 - شلعرو4  و5)  رقم  شلث ني  شلحسن 

050)6 شلن ضور شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلسيد طلح و4 شلحسين 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلحسين  طلح و4  شلسيد 

شلحديدية  شلسكة  حي  عنوشنه)ش) 

شلعرو4 050)6 شلن ضور شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلحسين  طلح و4  شلسيد 

شلحديدية  شلسكة  حي  عنوشنه)ش) 

شلعرو4 050)6 شلن ضور شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   15 شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم )60.

((6I
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FIDUNA

كوديك برو
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FIDUNA
 HY MLY ABDELLAH RUE 70
 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC
كوديك برو شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 9و ممر 
اللة شلي قوت شلط بق 5 شقة د - 

0015) شلدشر شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5(0(95

 (5 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( م رس 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
شإلقتض ء بمختصر تسميته  : كوديك 

برو.
منعش   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

عق ر4.
ممر  9و   : عنوشن شملقر شالجتم عي 
 - د  شقة   5 شلط بق  شلي قوت  اللة 

0015) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد رح   شملفرح : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شملفرح  رح    شلسيد 
 585 شلرقم  شلس حل  ري ض  تجزئة 

شلسوشلم )0)6) برشيد شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شملفرح  رح    شلسيد 
 585 شلرقم  شلس حل  ري ض  تجزئة 

شلسوشلم )0)6) برشيد شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 15 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 7))1)8.
((7I

OREA

LEBAIN SWIMWEAR
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

OREA
RES M ، 20000، CASA MAROC
LEBAIN SWIMWEAR شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 65)، 

ش رع شلزرقطوني، ط بق 9، رقم )9، 
- 8810) شلدشرشلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9009و5
 10 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( م رس 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.LEBAIN SWIMWEAR
تصميم   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وإنت ج شملالبس.
 ،(65  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
ش رع شلزرقطوني، ط بق 9، رقم )9، 

- 8810) شلدشرشلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 700  : شلسيدة مديحة شلجوهر4 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلشركة بنزش4 دجت   : 00و حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلجوهر4  مديحة  شلسيدة 
عنوشنه)ش) شق مة ب ب شلبحر شملجموعة 
م رين  سال   1( شقة   0( عم رة   1(

11000 سال شملغرب.
عنوشنه)ش)  دجت    بنزش4  شلشركة 
شملع رف  شلرزشق  عبد  علي  زنقة   8

0000) شلدشرشلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيدة س مية عنتر4 عنوشنه)ش) 
شقة   05 ط بق  شالصفوديل  زنقة 
 (0000 شملع رف  بيرجي  حي   (7

شلدشرشلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 05 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 89))1.
((8I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

COFFEE FROTH
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL
-)0 زنقة جبل ط رق، إق مة جبل 

ط رق، شلط بق شلرشبع رقم 9 ، 
90000، طنجة شملغرب

COFFEE FROTH شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
7) تجزئة شلشروق عم رة شلط بق 
شالر�سي شملحل شلتج ر4 - 90000 

طنجة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1(6187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (9
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.COFFEE FROTH
غرض شلشركة بإيج ز : ق عة ش 4 

مقهى.
تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلط بق  عم رة  شلشروق  تجزئة   (7
 90000  - شلتج ر4  شملحل  شالر�سي 

طنجة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلحنفي  شملفضل  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد شملفضل شلحنفي عنوشنه)ش) 
رقم 9) شلحي شلجديد بنسودة 0000و 

ف س شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد شملفضل شلحنفي عنوشنه)ش) 
رقم 9) شلحي شلجديد بنسودة 0000و 

ف س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   08 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم )68)5).
((9I

SAGIMEX

سجيمكس
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رفع رأسم   شلشركة

SAGIMEX
 N°4 RUE JABIR IBN HIANE

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

سجيمكس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم ) 
زنقة ج بر بن حي ن مرشكش 0000) 

مرشكش شملغرب.
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رفع رأسم   شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.9059
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم   1996 نونبر   (8 في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
 (0.000« أ4 من  درهم«   (80.000«
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

1998 تحت رقم )51.
(50I

LFW.LAB

LFW.LAB
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

LFW.LAB
05 زنقة ديكسمود شلط بق شألو  
شلشقة رقم ) بن جدية، 0100)، 

شلدشر شلبيض ء شملغرب
LFW.LAB شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 05 زنقة 

ديكسمود شلط بق 1 رقم ) بنجدية - 
0100) شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5(0(67

 06 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
LFW.  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.LAB
صن عة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وبيع شملالبس.

زنقة   05  : عنوشن شملقر شالجتم عي 
ديكسمود شلط بق 1 رقم ) بنجدية - 

0100) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 70.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
 700  : شدري�سي  يوسف  شلسيد 
حصة بقيمة 70.000 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد يوسف شدري�سي عنوشنه)ش) 
)و  رقم   ( حي شألندلس زنقة شلضحى 

وجدة وجدة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد يوسف شدري�سي عنوشنه)ش) 
)و  رقم   ( حي شألندلس زنقة شلضحى 

وجدة وجدة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 18 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 900و1.
(51I

STE GCC SARL

STE AFA SOUDAGE SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
STE AFA SOUDAGE SARL شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
 L1وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم و
شلحي شلصن عي تنغير - 5800) تنغير 

شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
7وو.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( فبرشير   01 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
تفويت شلسيد )ة) يونس شلن صر4 
500 حصة شجتم عية من أصل 500 

حصة لف ئدة شلسيد )ة) عثم ن فسك  

بت ريخ 01 فبرشير ))0).

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

فبرشير  و)  بت ريخ  بتنغير  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 0و).

(5(I

fiduconsejo

EL FELLEK CONSTRUCTION
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

fiduconsejo

 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93000،

tetouan maroc

 EL FELLEK CONSTRUCTION

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي : شملحل 
ب لط بق شألو  شقة )من شملنز  

شلك ئن بحي س قية شلدفل ش رع 

شلق �سي عي ض مرتيل - 000و9 

مرتيل شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5)00و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(1 يونيو   (5

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 EL  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.FELLEK CONSTRUCTION

طور   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

عق رشت

أعم   شلبن ء مختلفة.

شملحل   :  : شملقر شالجتم عي  عنوشن 
شملنز   )من  شقة  شألو   ب لط بق 

ش رع  شلدفل  س قية  بحي  شلك ئن 

000و9   - مرتيل  عي ض  شلق �سي 

مرتيل شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 (50  : شلسيد عبد شلعزيز شلفالق 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 (50  : شلعمر4  تورية  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 (50  : شلفالق  سليم ن  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد سهيل شلفالق : 50) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلفالق  شلعزيز  عبد  شلسيد 

91 4 س قية شلدفل ش رع  عنوشنه)ش) 

شلق �سي عي ض مرتيل 000و9 مرتيل 

شملغرب.

شلسيدة تورية شلعمر4 عنوشنه)ش) 

بن  مو�سى  ش رع  شلدفل  س قية  حي 

نصير مرتيل 000و9 مرتيل شملغرب.

شلسيد سليم ن شلفالق عنوشنه)ش) 

89 حي س قية شلدفل ش رع شلق �سي 

000و9  مرتيل   ( شقة   1 عي ض ط 

مرتيل شملغرب.

عنوشنه)ش)  شلفالق  سهيل  شلسيد 

4 س قية شلدفل ش رع شلق �سي   91

عي ض مرتيل 000و9 مرتيل شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلفالق  شلعزيز  عبد  شلسيد 

91 4 س قية شلدفل ش رع  عنوشنه)ش) 

شلق �سي عي ض مرتيل 000و9 مرتيل 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

يوليوز   19 شالبتدشئية بتطوشن بت ريخ 

1)0) تحت رقم 099و.

Iو5)
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FIDUCIA-MID

 STE ZAIDA TOURISME
SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 شلط بق شالو  طريق مكن س 

ميمال  ميدلت ، 50و)5، ميدلت 

ميدلت

 STE ZAIDA TOURISME SARL

AU شركة ذشت مسؤولية محدودة 

ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي 

تمالحت زشيدة - 75و)5 ميدلت 

شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5و9)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(0 يوليوز  و) 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ZAIDA TOURISME SARL AU

فندق،   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

مف وضة.

حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

ميدلت  75و)5   - زشيدة  تمالحت 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد شكن محمد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  محمد  شكن  شلسيد 

ميدلت  75و)5  زشيدة  تعجليت  حي 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  محمد  شكن  شلسيد 

ميدلت  75و)5  زشيدة  تعجليت  حي 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

)1 أكتوبر  شالبتدشئية بميدلت بت ريخ 

1)0) تحت رقم و7).

(5(I

ANDERSEN CONSULTING

MOBY MOBY SARL

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC (9

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

MOBY MOBY SARL شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي منطقة 

شلحرة - TFZ- شلبقعة رقم -و1 

شلقطعة رقم 5 - 90000 طنجة 

شملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(7191

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تم تعيين   (0(( م رس   (1 شملؤرخ في 

شلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

شلخليل  شبرشهيم  حندوش  حمدشن 

كمسير آخر

تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   15 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم )86)5).

(55I

TOP II

TOP II
إعالن متعدد شلقرشرشت

TOP II
0) زنقة شلجزشئر ، 00و0)، 

casablanca maroc
TOP II »شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: 0) زنقة 

شلجزشئر - 00و0) شلدشر شلبيض ء 
شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

5)71و5.
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في و) دجنبر 1)0)
تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
شريك  مسير  بوف ة  شالسف  إقرشرمع 

بلق يد محمد بت ريخ 18/04/2017
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

موشفقة للشريك على شلورثة
قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 
تعيين شملقر4 حسنة شملسيرة وشملوقعة 

شلوحيدة للشركة ملدة غير محدودة
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

TOP II تغيير شسم شلشركة شلى
قرشر رقم 5: شلذ4 ينص على م يلي: 
شركة  شلى  شلق نونية  شلطبيعة  تغيير 

ذشت مسؤولية محدودة
قرشر رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 

تحديث شلق نون شألس �سي للشركة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
شلتوزيع  تقرر   ، شألسهم  توزيع  بعد 
شلجديد لرأس شمل   على شلنحو شلت لي: 
1.87و  شلسيد بلق يد يوسف محمد 
وحدة شلسيدة بلق يد ص فية شريفة 
منى  بلق يد  شلسيدة  وحدة   (0.9(
شملقر4  شلسيدة  وحدة   (0.9( أمينة 
هذش إجم لي  وحدة      (6.(5 حسنة 

100 وحدة
بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
تعيين شملقر4 حسنة شملسيرة وشملوقعة 

شلوحيدة للشركة ملدة غير محدودة

بند رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 

تغيير شسم شلشركة شلى  TOP II شركة 

ذشت مسؤولية محدودة

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (8 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم 819057.

(56I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 EXPERTISE TECHNIQUE

 MOHAMMEDIA

ERRACHIDIA SARL
إعالن متعدد شلقرشرشت

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

 EXPERTISE TECHNIQUE

 MOHAMMEDIA ERRACHIDIA

SARL »شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: شلط بق 1 

رقم ) زنقة شيخ شإلسالم بلعربي - - 

شلرشيدية شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

959و1.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في )0 فبرشير ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

- إنش ء فرع في ف س ، شلعنوشن: ش رع 

مشروع فض ء   ، عال  بن عبد هللا 
رح ب ف س شملبنى C ، شلط بق 5 ، رقم 

51 ف س

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

شلح مل  شلسيد ص بر ح تم  تعيين   -

 BJ0015)و رقم  شلوطنية  للبط قة 

كمسير للفرع

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
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بند رقم -: شلذ4 ينص على م يلي: -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 9)18.

(57I

MAIROUCHE FISC

NOURSAHARA
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

MAIROUCHE FISC
155 ش رع محمد شلس دس شق مة 

سلمى شلط بق شالو  رقم و0 كلميم ، 
81000، كلميم شملغرب

NOURSAHARA شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد)في طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي 

شلسعديين زنقة و0 رقم 60 كلميم - 
81000 كلميم شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.1587
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر حل   (0(( أبريل   0( شملؤرخ في 
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
 NOURSAHARA شلوحيد  شلشريك 
درهم   100.000 رأسم له   مبلغ 
حي  شإلجتم عي  مقره   وعنوشن 
 - كلميم   60 رقم  و0  شلسعديين زنقة 
81000 كلميم شملغرب نتيجة   : قرشر 

شلشريك شلوحيد.
حي  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 
 - كلميم   60 رقم  و0  شلسعديين زنقة 

81000 كلميم شملغرب. 
و عين:

شلنور4  شبرشهيم  شلسيد)ة) 
تغزوت  شلفر�سي  شيت  وعنوشنه)ش) 
)ة)  كمصفي  شملغرب  تنغير   (567(

للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  بكلميم  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 159.
(58I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

CANAL.J.D
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
)) ش رع شلدرفوفي شلط بق ) رقم 8 

وجدة، 60000، وجدة شملغرب
CANAL.J.D شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي )و10 ظهر 

ملحلة - 60000 وجدة شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9189و
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  و0 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.CANAL.J.D
وسيط   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

لتحويل شألموش  محلًي  ودولًي .
)و10   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

ظهر ملحلة - 60000 وجدة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 500  : مصطفى  جويط  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : سه م  دخي�سي  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد جويط مصطفى عنوشنه)ش) 
 15 ظهر ملحلة تجزئة شلفتح ب9 رقم 

60000 وجدة شملغرب.

شلسيدة دخي�سي سه م عنوشنه)ش) 
 15 ظهر ملحلة تجزئة شلفتح ب9 رقم 

60000 وجدة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد جويط مصطفى عنوشنه)ش) 
 15 ظهر ملحلة تجزئة شلفتح ب9 رقم 

60000 وجدة شملغرب
شلسيدة دخي�سي سه م عنوشنه)ش) 
 15 ظهر ملحلة تجزئة شلفتح ب9 رقم 

60000 وجدة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم و9).
(59I

EXCEL COMPTA SARL AU

ORENZ
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

قفل شلتصفية

EXCEL COMPTA SARL AU
شق مة وردة ب شلشقة 9 زنقة 

شالم م علي شلحي شلشتو4 ، 0000)، 
مرشكش شملغرب

ORENZ شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي : كومب 
شلغو  زشوية دم م وك بت ن شريجي 
شملتجلر وقم 89أ جيليز - 0000) 

مرشكش شملغرب.
قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
.((111

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
1)0) تقرر حل  )1 فبرشير  شملؤرخ في 
شملسؤولية  ذشت  شركة   ORENZ
 800.000 رأسم له   مبلغ  شملحدودة 
شإلجتم عي  مقره   وعنوشن  درهم 
وك بت ن  م  دم  زشوية  شلغو   كومب 
 - جيليز  89أ  وقم  شملتجلر  شريجي 
0000) مرشكش شملغرب نتيجة لودية.

و عين:
ب نت ليو  م ورو  شلسيد)ة) 
 55 فونيتو  ديل  فيي   وعنوشنه)ش) 
)ة)  كمصفي  شيط لي   روم    00100

للشركة.

و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 

كومب  وفي   (0(1 فبرشير   1( بت ريخ 

شريجي  وك بت ن  م  دم  زشوية  شلغو  

 (000  - جيليز  89أ  وقم  شملتجلر 

مرشكش شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   18 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 881)و1.

(60I

Audimi

SAGYL
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

Audimi

برج شلي قوت، عم رة ب ، ط بق ) 

، رقم ) - 0000) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب

SAGYL

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

رح   شملسكيني، برج شلي قوت، عم رة 

ب ، ط بق ) ، رقم ) - 0000) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد .

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

69)9و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  و) 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية :

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد .

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

SAGYL :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

 : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلخدم ت  وتقديم  شالستش رشت 

بجميع أنوشعه  للشرك ت.
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ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 ، شلي قوت  برج   ، شملسكيني  رح   
عم رة ب ، ط بق ) ، رقم ) – 0000) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة . 
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي 
 1.000  : لحلو  يوسف  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة  . 
وشلع ئلية  شلشخصية  :شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء
شلسيد يوسف لحلو عنوشنه إق مة 
شملمرشت م رين، عم رة ج ، شلط بق 5 ، 
شقة )1 ، عين دي ب ، شلدشر شلبيض ء 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة :
شلسيد يوسف لحلو عنوشنه إق مة 
شملمرشت م رين، عم رة ج ، شلط بق 5 ، 
شقة )1 ، عين دي ب ، شلدشر شلبيض ء 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 08 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم
RC 569)9و

(61I

ML EXPERTS

AVITO
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تفويت حصص

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
AVITO شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي منتدى 
ب ب عبد شلعزيز ، )6 ، ش رع شنف  
، شلط بق شلث ني . - 0000) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب..
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
5و608).

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تمت   (0(( م رس   07 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

 Frontier )ة)  شلسيد  تفويت 

 Digital Ventures Pte Ltd Digital

 Venture Frontier Digital

 Ventures Pte Ltd Digital Venture

أصل  من  شجتم عية  حصة   158

 FDV )ة)  حصة لف ئدة شلسيد   158

 MENA Pte Ltd FDV MENA Pte Lt

 FDV MENA Pte Ltd FDV MENA

Pte Lt بت ريخ 07 م رس ))0).

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

 11 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )085)8..

(6(I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 SOCIETE I.Y.S COSMETICS
SARL

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
حل شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS

 RUE 12 OMAR BENJELLOUN

ATLAS FES. ، 30000، ف س شملغرب

 SOCIETE I.Y.S COSMETICS

SARL شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة)في طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 8 زنقة 

سن ء ش رع موال4 شلك مل ف س - 

0000و ف س شملغرب .

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و5599.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تقرر حل   (0(( أبريل   11 شملؤرخ في 

شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 

  SOCIETE I.Y.S COSMETICS SARL

درهم   500.000 رأسم له   مبلغ 
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 8 زنقة 

 - ف س  شلك مل  موال4  ش رع  سن ء 

0000و ف س شملغرب نتيجة   : وقف 

شلنش ط وحل شلشركة .

 8 رقم  شلتصفية ب  مقر  و حدد 
زنقة سن ء ش رع موال4 شلك مل ف س 

- 0000و ف س شملغرب . 
و عين:

شسم عيل  شلصب ر  شلسيد)ة) 
شلحجو4  تجزئة  0و1  وعنوشنه)ش) 
ف س  شلدك رشت  بن ني  زنقةشلجياللي 
)ة)  كمصفي  شملغرب  ف س  0000و 

للشركة.
يوسف  شلصب ر  شلسيد)ة) 
شلحجو4  تجزئة  0و1  وعنوشنه)ش) 
ف س  شلدك رشت  بن ني  زنقةشلجياللي 
)ة)  كمصفي  شملغرب  ف س  0000و 

للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 6)0).
Iو6)

مست منة ش مة

SAFA LIL AAKAR
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

مست منة ش مة
ش رع شملسيرة رقم ))1 شلط بق شالو  

شلن ظور ش رع شملسيرة رقم ))1 
شلط بق شالو  شلن ظور، 000)6، 

شلن ظور شملغرب
SAFA LIL AAKAR شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة)في طور 

شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شملط ر 
شق مة لين  شلن ظور حي شملط ر شق مة 
لين  شلن ظور 000)6 شلن ظور شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و1908.
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
1)0) تقرر حل  7) دجنبر  شملؤرخ في 
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 
رأسم له   مبلغ   SAFA LIL AAKAR
مقره   وعنوشن  درهم   100.000

لين   شق مة  شملط ر  حي  شإلجتم عي 
شلن ظور حي شملط ر شق مة لين  شلن ظور 
 : نتيجة    شملغرب  شلن ظور   6(000

شزمة شلقط ع.
و حدد مقر شلتصفية ب حي شملط ر 
شق مة لين  شلن ظور - 000)6 شلن ظور 

شملغرب. 
و عين:

شمل حي وعنوشنه)ش)  ربيع   شلسيد)ة) 
حي شملط ر ش رع م يورك  شق مة ره م 
 6(000 شلن ظور  شلخ مس  شلط بق 
شلن ظور شملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
ين ير   (1 شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم 8)1.
(6(I

مست منة ش مة

SAFA LIL AAKAR
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

قفل شلتصفية

مست منة ش مة
ش رع شملسيرة رقم ))1 شلط بق شالو  

شلن ظور ش رع شملسيرة رقم ))1 
شلط بق شالو  شلن ظور، 000)6، 

شلن ظور شملغرب
SAFA LIL AAKAR شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي : حي شملط ر 
شق مة لين  شلن ظور - 000)6 شلن ظور 

شملغرب.
قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و1908.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر حل   (0(( ين ير   0( شملؤرخ في 
ذشت  شركة   SAFA LIL AAKAR
رأسم له   مبلغ  شملحدودة  شملسؤولية 
مقره   وعنوشن  درهم   100.000
لين   شق مة  شملط ر  حي  شإلجتم عي 
شملغرب  شلن ظور   6(000  - شلن ظور 

نتيجة الزمة شلقط ع.
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و عين:

وعنوشنه)ش)  شمل حي  ربيع  شلسيد)ة) 

حي شملط ر ش رع م يورك  شق مة ره م 

 6(000 شلن ظور  شلخ مس  شلط بق 

شلن ظور شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 

بت ريخ )0 ين ير ))0) وفي حي شملط ر 

شق مة لين  شلن ظور - 000)6 شلن ظور 

شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ين ير   (1 شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم 9)1.

(65I

ORO BLANCO UNDERWEAR SARL

AMZIL ASSISTANCE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

AMZIL ASSISTANCE SARL

 Tanger, 29 RUE AMER IBN

 ASS 3éme ETAGE N°26 Tanger,

 29 RUE AMER IBN ASS 3éme

 ETAGE N°26، 90001، TANGER

MAROC

AMZIL ASSISTANCE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

 Tanger, وعنوشن مقره  شإلجتم عي

 29 RUE AMER IBN ASS 3éme

ETAGE N°26 - 90001 طنجة 

شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

69و))1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(1 دجنبر   (9

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 AMZIL :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.ASSISTANCE

 : بإيج ز  شلشركة  غرض 
 EXPLOITANT D’AMBULANCE-
 DEPANNAGE ET ASSISTANCE

.AUTOMOBIL
 Tanger,  : عنوشن شملقر شالجتم عي 
 29 RUE AMER IBN ASS 3éme
طنجة   ETAGE N°26 - 90001

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد عبد شلوشحد شمزيل : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد عبد شلوشحد شمزيل : 1000 

بقيمة 100 درهم.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شمزيل  شلوشحد  عبد  شلسيد 
زنقة  عنوشنه)ش) ش رع ف طمة شلزهرشء 

ب الدر4 و 90001 طنجة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شمزيل  شلوشحد  عبد  شلسيد 
زنقة  عنوشنه)ش) ش رع ف طمة شلزهرشء 

ب الدر4 و 90001 طنجة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
فبرشير   08 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 9و)1.
(66I

CAF MAROC

 AL RIYADAH BUSINESS
CENTER

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
 AL RIYADAH BUSINESS

CENTER شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة وشد 
زيز شلرقم 0) شق مة ك سطي  شلط بق 

شلث ني رقم 10 طنجة - 90000 

طنجة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و)9))1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   17

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 AL  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.RIYADAH BUSINESS CENTER

غرض شلشركة بإيج ز : شرشء وبيع 

وشملنتج ت  شلتجميل  مستحضرشت 

شلصحية.
زنقة وشد   : عنوشن شملقر شالجتم عي 
شق مة ك سطي  شلط بق   (0 زيز شلرقم 

شلث ني رقم 10 طنجة - 90000 طنجة 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلعمرشني  مروشن  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد مروشن شلعمرشني عنوشنه)ش) 
 90000 11 7 رقم  س حة شحرشر زنقة 

طنجة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد مروشن شلعمرشني عنوشنه)ش) 
 90000 11 7 رقم  س حة شحرشر زنقة 

طنجة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

فبرشير   (5 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 85و51).

(67I

NOVATIS

FGD
إعالن متعدد شلقرشرشت

NOVATIS

 Jeesr Industries – Lot Al Baraka

 – Rue Al Wattasiyine – zone

 Industrielle ، 26202، Berrechid

MAROC

FGD »شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة ذشت شلشريك شلوحيد«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: إق مة 

لوجويو شلت ني ، ش رع إبن شملعتز شلدشر 

شلبيض ء - 0000) شلدشرشلبيض ء 

شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.165111

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 16 فبرشير ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

للسيد  شململوكة  شألسهم  جميع  بيع 

شركة  م    رأس  في  بدع  سفي ن 

شملس همة  شركة  لص لح   ،  »FGD«

 SILENT BELIEVERS GROUP««

 »FGD« شركة  أصبحت   ،  - SBG

شركة  طرف  من  ب لك مل  مملوكة 

 .»SILENT BELIEVERS GROUP«

شمل دتين  تعديل  تم   ، لذلك  ونتيجة 

شتخذ  شألس �سي.  شلنظ م  من  و7   6

بتحديث  قرشًرش  شلوحيد  شملس هم 

بعد  للشركة  شألس �سي  شلنظ م 

شلتي  شملختلفة  شلق نونية  شملع مالت 

حدثت خال  حي ة هذه شألخيرة .

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

بند رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 01 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم 9)8150.

(68I
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CABINET OUASSI

SUD CHIM MAROC
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI
عم رة كومرزيد ش رع شلحرية ط بق 
شالو  مكتب رقم و شملدينة شلجديدة 

، 6000)، شسفي شملغرب
SUD CHIM MAROC شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 

151 بلوك 1 تجزئة شملرج ن شعزيب 
شلدرعي - 6000) شسفي شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1(669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   08
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 SUD  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.CHIM MAROC
تنظيف   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
وتصنيع شملبيدشت شلحشرية شلكيم وية 
شملض دة  شملنتج ت  ومستلزم ته  

لألحم ض وتجميعه .
عنوشن شملقر شالجتم عي : رقم 151 
بلوك 1 تجزئة شملرج ن شعزيب شلدرعي 

- 6000) شسفي شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : أيوب  حمدون  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد حمدون أيوب عنوشنه)ش) 8 

شسفي   (6000 0) حي شلري ض  بلوك 
شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد حمدون أيوب عنوشنه)ش) 8 
شسفي   (6000 0) حي شلري ض  بلوك 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   (8 بت ريخ  بآسفي  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 70).
(69I

MOORISH

JOYMODA
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

قفل شلتصفية

MOORISH
9و ش رع لال ي قوت شلط بق 5 شقة د 

، 0080)، شلدشر شلبيض ء شملغرب
JOYMODA شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي : 61 ش رع 
اللة شليقوت مصطفى شملع ني شملركز 
شلتج ر4 شلري ض رقم85 ش لط بق 
شلث ني - 0090) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.
قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
0081و).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر حل   (0(( و0 م رس  شملؤرخ في 
شملسؤولية  ذشت  شركة   JOYMODA
 10.000 رأسم له   مبلغ  شملحدودة 
 61 شإلجتم عي  درهم وعنوشن مقره  
ش رع اللة شليقوت مصطفى شملع ني 
ش  رقم85  شلري ض  شلتج ر4  شملركز 
لط بق شلث ني - 0090) شلدشر شلبيض ء 
شلت م  شلتوقف  نتيجة    شملغرب 

لنش ط شلشركة.
و عين:

س رة  شبهي وعنوشنه)ش)  شلسيد)ة) 
5و9  رقم   5(9 بلوك   1 درب شلرج ء 
شلبيض ء  شلدشر   (0000 شلحسني  حي 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.
شلشهب ني  س رة   شلسيد)ة) 
رقم   7 زنقة  شسم رة  حي  وعنوشنه)ش) 

شملغرب  شلبيض ء  شلدشر   (0000  7
كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
بت ريخ )) فبرشير ))0) وفي 61 ش رع 
اللة شليقوت مصطفى شملع ني شملركز 
لط بق  ش  رقم85  شلري ض  شلتج ر4 
شلث ني - 0090) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 05 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1)01)8.
(70I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

K 
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

90 ش رع يوسف إبن ت شفين رقم 
85 ، 90000، طنجة شملغرب

 K شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شملنطقة 

شلصن عية كزن ية،تجزئة 7وو 
شلط بق شالو  - 90000 طنجة 

شملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.109189

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تعيين   (0(( م رس   0( شملؤرخ في 
لحلو  مسير جديد للشركة شلسيد)ة) 

عزشلدين كمسير وحيد
تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   0( بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 0)5)5).
(71I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

TN BUSINESS BRUXELLE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

وو ش رع سيد4 محمد ، 15000، 

شلخميس ت شملغرب

TN BUSINESS BRUXELLE شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم و1 
زنقة 09 حي شلي سمين ) شلخميس ت 

- 15000 شلخميس ت شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

81و9)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(1 يوليوز   06

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 TN  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.BUSINESS BRUXELLE

نقل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلبض ئع لص لح شلغير.
و1  رقم   : عنوشن شملقر شالجتم عي 
) شلخميس ت  09 حي شلي سمين  زنقة 

- 15000 شلخميس ت شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 (50  : بوخنو  شلدين  نور  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد أس مة ملربيط : 50) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   (50  : تومي  نبيل  شلسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 (50  : شلسيد عبد شلع لي بوخنو 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد نور شلدين بوخنو عنوشنه)ش) 
شملنطقة شلصن عية   01 زنقة   (0 رقم 

15000 شلخميس ت شملغرب.

عنوشنه)ش)  ملربيط  أس مة  شلسيد 
رقم 15 زنقة 09 تجزئة شلي سمين )0 

15000 شلخميس ت شملغرب.
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شلسيد نبيل تومي عنوشنه)ش) ش رع 

حي بنكيرشن   10 شلق �سي عي ض رقم 

15000 شلخميس ت شملغرب.

شيت  شلسيد نبيل تومي عنوشنه)ش) 

 15000 حمو صغير شلغندور شملصدر 

شلخميس ت شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  ملربيط  أس مة  شلسيد 
رقم 15 زنقة 09 تجزئة شلي سمين )0 

15000 شلخميس ت شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 07 بت ريخ  ب لخميس ت  شالبتدشئية 

أكتوبر 1)0) تحت رقم 67)1.

(7(I

bercy conseils

FRIT AL JAWDA
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

bercy conseils

 APPT 13 IMM 6 COMPLEXE MY

 ISMAIL V.N ، 50000، meknes

maroc

FRIT AL JAWDA شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم0) 

تجزئة شألشغ   شلعمومية توال ، 

aconsulting000@ - مكن س

gmail.com مكن س شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و5590

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   18

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 FRIT  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. AL JAWDA
 : بإيج ز  شلشركة  غرض 

.MARCHAND DE LEGUMES
رقم0)   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
توال ،  شلعمومية  شألشغ    تجزئة 
aconsulting000@gmail. - مكن س

com مكن س شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شدريس  شمللوشني  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : شدريس  شمللوشني  شلسيد 

بقيمة 100 درهم.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شدريس  شمللوشني  شلسيد 
سيد4  شلوف ق  تجزئة  رقم1و 
مكن س   50000 سعيد،مكن س 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شدريس  شمللوشني  شلسيد 
سيد4  شلوف ق  تجزئة  رقم1و 
مكن س   50000 سعيد،مكن س 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   06 بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 17و1.
Iو7)

PRO BRO CONSULTING

SINIO NEGOCE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

PRO BRO CONSULTING
 APPT N 502 RÉSIDENCE STYLIA

 02 IMM 20 5ÈME ÉTAGE
 BENSERGAO AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
SINIO NEGOCE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي 

شلهجر4 رقم 18 شلعيون - 70000 
شلعيون شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
(1009

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 SINIO :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.NEGOCE
غرض شلشركة بإيج ز : - 

شلتج رة ؛
شالستيرشد وشلتصدير.  -

حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 70000  - شلعيون   18 رقم  شلهجر4 

شلعيون شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 : شلرحيم  عبد  ف كروتي  شلسيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 500  : سعيد  مولود  شد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلرحيم  عبد  ف كروتي  شلسيد 
5و1 حي  )1 رقم  بلوك ف  عنوشنه)ش) 

شلدشخلة 80000 شك دير شملغرب.
شلسيد شد مولود سعيد عنوشنه)ش) 
شك دير  بوشرك ن  و1  رقم   (9 زنقة 

80000 شك دير شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلرحيم  عبد  ف كروتي  شلسيد 
5و1 حي  )1 رقم  بلوك ف  عنوشنه)ش) 

شلدشخلة 80000 شك دير شملغرب
شلسيد شد مولود سعيد عنوشنه)ش) 
شك دير  بوشرك ن  و1  رقم   (9 زنقة 

80000 شك دير شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   05 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 911/22.
(7(I

مست منة ش مة

TRANSPORT KASRIOUI
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

مست منة ش مة
ش رع شملسيرة رقم ))1 شلط بق شالو  

شلن ظور ش رع شملسيرة رقم ))1 
شلط بق شالو  شلن ظور، 000)6، 

شلن ظور شملغرب
TRANSPORT KASRIOUI شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
شالحب س دشر شلكبدشني شلدريوش - 

و5))6 شلدريوش شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
(57

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(1 دجنبر   1(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.TRANSPORT KASRIOUI
نقل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلبض ئع وشلودشئع شلوطني وشلدولي
شلغير  لحس ب  شلبض ئع  نقل 

شلوطني وشلدولي
شلتصدير وشالستيرشد.

تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 - شلدريوش  شلكبدشني  دشر  شالحب س 

و5))6 شلدريوش شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : بنجد4  ن دية  شلسيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100000  : شلسيدة بنجد4 ن دية 
بقيمة 100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  ن دية  بنجد4  شلسيدة 
 6(000 شنص ر  بني  وهدشنة  حي 

شلن ظور شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  بنجد4  ن دية  شلسيدة 
 6(000 شنص ر  بني  وهدشنة  حي 

شلن ظور شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لدريوش بت ريخ )) فبرشير 

))0) تحت رقم )و.
(75I

FIDSAGE SARLAU

 JEK INGINEERING
SERVICES

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU
9)1 ش رع لال ي قوت شلط بق شلث لث 
شلرقم 71 ، 0080)، شلدشر شلبيض ء 

شملغرب
 JEK INGINEERING SERVICES

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي )1 زنقة 
صبر4 بوجمعة شلط بق شالو  شلشقة 
رقم 6 - 00و0) شلدشرشلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
7675و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  و0 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 JEK  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.INGINEERING SERVICES
شرشء   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شلكهرب ئية  شألنظمة  وتركيب  بيع 

وشإللكترونية.
زنقة   1(  : عنوشن شملقر شالجتم عي 
صبر4 بوجمعة شلط بق شالو  شلشقة 
رقم 6 - 00و0) شلدشرشلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 : شلدين  جم    خلوشني  شلسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلدين  جم    خلوشني  شلسيد 
و ش  زنقة تل شلزعتر ط   ( عنوشنه)ش) 
شلدشر شلبيص ء  0)و0)  8 حي شلنخيل 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلدين  جم    خلوشني  شلسيد 
و ش  زنقة تل شلزعتر ط   ( عنوشنه)ش) 
شلدشر شلبيص ء  0)و0)  8 حي شلنخيل 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 
 -  11091 رقم  تحت   (0(( م رس 

.818686
(76I

LOGIFIN

 BUREAU D’ETUDE
 TECHNIQUE DE

 DEVLOPPEMENT URBAIN
 RURAL ET ENERGETIQUE,

sigle BET DURE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES (0

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
 BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE
 DE DEVLOPPEMENT URBAIN
 RURAL ET ENERGETIQUE, sigle
BET DURE شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي إق مة 

شلعزيزة زنقة مملكة شلعربية 
شلسعودية طنجة شملغرب 90000 

طنجة شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

وو)6)1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   18
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
 BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE
 DE DEVLOPPEMENT URBAIN
 RURAL ET ENERGETIQUE, sigle

.BET DURE
1. مكتب   : غرض شلشركة بإيج ز 
درشسة ومس عدة ومرشقبة شألعم   في 

شلقط ع ت:
شلشرب  ومي ه  شلصحي  شلصرف   •

وشلبيئة.
وأعم    شملدنية  شلهندسة   •

شلصلب.
• شلر4.

كهرب ء.  •
). تعريف شلدرشسة

و. درشسة جدوى
شملخطط ت  لوضع  درشسة   .(

شلهيكلية
وجمع  لتحديد  أولية  درشسة   .5

شلبي ن ت شألس سية وخي ر شالستثم ر
6. ملخص درشسة م  قبل شملشروع 

، ودرشسة شلحلو  شلبديلة شملمكنة

7. درشسة تفصيلية قبل شملشروع 

شملعتمدة  شلحلو   مشروع  ووضع   ،

وملخص تقييم ته 

شلخطط  تنفيذ مشروع وضع   .8

شلتفصيلية للحل شلنه ئي وتقييمه عن 

طريق شملسح شلكمي شألولي

9. إنش ء ملف شستش رشت شألعم  

تنسيق وإدشرة شألعم   بم  في   .10

ذلك شلقي س ت وإنش ء شلحس ب ت

11. تحليل نت ئج مرشقبة شلجودة

)1. شلدعم شلفني

و1. وبوجه أعم ، جميع شلعملي ت 

أو  شمل لية  أو  شلتج رية  أو  شلصن عية 

شألورشق شمل لية أو شلعق رشت أو شلنقل أو 

شللوجستي ت أو شالستيرشد أو شلتصدير 

أو  شلعمولة  أو  شإلدشرة  أو  شلتمثيل  أو 

أو  شلسمسرة شملتعلقة بشكل مب شر 

شلتي  أو  شلشركة  بغرض  مب شر  غير 

يرجح أن تسهل توسيعه  أو تطويره  .

إق مة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شلعربية  مملكة  زنقة  شلعزيزة 

 90000 شملغرب  طنجة  شلسعودية 

طنجة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

50 حصة   : شلسيد جعوشن محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   50  : شلسيد فيصل شمه   

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  محمد  جعوشن  شلسيد 

سعد  عين  شق مة  معدشن  بني  ش رع 

 05 رقم   01 ) ط  بلوك ص عم رة  و 

كويلم  تطوشن 000و9 تطوشن شملغرب.

عنوشنه)ش)  شمه    فيصل  شلسيد 

شق مة جوهرة سال بلوك ش عم رة س 

سال   11100 سالشلجديدة   09 رقم 

شملغرب.
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وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شمه    فيصل  شلسيد 

شق مة جوهرة سال بلوك ش عم رة س 

سال   11100 سالشلجديدة   09 رقم 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   11 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم ))7)5).

(77I

CABINET LAAFOU CONSEIL

VALORIS MANAGEMENT

شركة شملس همة

رفع رأسم   شلشركة

  VALORIS MANAGEMENT

شركة شملس همة رأسم له  

10.000.000,00 درهم 

وعنوشن مقره  شالجتم عي زشوية 

ش رع شلجديدة وزنقة شبو ظبي - شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.958(9

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

تقرر م    (0(( م رس   08 في  شملؤرخ 

يلي:

بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 

أ4  درهم«   500.000« قدره 

إلى  درهم«   10.000.000« من 

طريق:  عن  درهم«   10.500.000«

درهم   100 سهم بثمن   5  000 زي دة 

لكل سهم؛

شلتعديل شملق بل للنظ م شألس �سي؛

تم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة   .II

 11 بت ريخ  ب لدشرشلبيض ء  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم .0850)8
عن شملستخلص وشلبي ن ت

(78I

BET(A  بطئ

BET2A بطئا
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

BET(A  بطئ

6) ش رع زرقطوني شلط بق ) شقة 

6 شلدشر شلبيض ء ، 00)0)، شلدشر 

شلبيض ء شملغرب

بطئ  BET(A شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 6) ش رع 

زرقطوني شلط بق ) شقة 6 شلدشر 

شلبيض ء 00)0) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

91579و

 08 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (017 دجنبر 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

بطئ    : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.BET(A

مكتب   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلدرشس ت شلفنية.

6) ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 

شلدشر   6 شقة   ( شلط بق  زرقطوني 

شلبيض ء  شلدشر   (0(00 شلبيض ء 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   500  : شلسيد عزيز نظر4 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : شلع مر4  ششرف  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  نظر4  عزيز  شلسيد 
ودشية شلصف ء بلوك س عم رة 1 شقة 
1 شلجديدة 000)) شلجديدة شملغرب.

شلسيد ششرف شلع مر4 عنوشنه)ش) 
 1( تجزئة وسط شلجديدة عم رة   5(
شلجديدة   ((000 شلجديدة   6 شقة 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد ششرف شلع مر4 عنوشنه)ش) 
 1( تجزئة وسط شلجديدة عم رة   5(
شلجديدة   ((000 شلجديدة   6 شقة 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلتج رية ب لدشر شلبيض ء بت ريخ - تحت 

رقم -.
(79I

 CENTRE INTERNATIONAL D

 ACCOMPAGNEMENT ET DES ETUDES ET DES

AFFAIRES

 DOURA IMPORT EXPORT
SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

 CENTRE INTERNATIONAL D
 ACCOMPAGNEMENT ET DES

ETUDES ET DES AFFAIRES
 rue tafraouat app 2 hassan (
 rabat2 Rabat hassan، 10020،

Rabat Maroc
 DOURA IMPORT EXPORT SARL
AU شركة ذشت مسؤولية محدودة 

ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر 

شلكورة 008 محل 119 حي يعقوب 
شملنصور شلرب ط - 100000 شلرب ط 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1589(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(1 م 4   17
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

 DOURA IMPORT EXPORT SARL

. AU

غرض   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلشركة بإيج ز: شلتج رة 

شلتج رة شاللكترونية وشملن ولة.

دوشر   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

يعقوب  حي   119 محل   008 شلكورة 

شلرب ط   100000  - شلرب ط  شملنصور 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

شلشركة:  رأسم    مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلسيد طرشور4 شبرشهيم  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد طرشور4 شبرشهيم  عنوشنه)ش) 

 1( ج  شس ك   عم رة  شلصب ح  شق مة 

شقة 1 شلب ط 10000 شلرب ط شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شبرشهيم   طرشور4  شلسيد 

عنوشنه)ش) شق مة شلصب ح عم رة شس ك  

ج )1 شقة 1 شلب ط 100000 شلرب ط 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

فبرشير  و)  بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم -.

(80I
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TH CONSULTING

STUDIO RENT
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

TH CONSULTING
 (6BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

STUDIO RENT شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي )0و ش رع 

شبرشهيم شلرودشني شق مة شلشف ء 
شلط بق 5 شلشقة رقم 10 مع ريف - 

90و0) شلدشر شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5(0085

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (1
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.STUDIO RENT
غرض شلشركة بإيج ز : شرشء وبيع 

وتأجير جميع شلعق رشت.
)0و   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
ش رع شبرشهيم شلرودشني شق مة شلشف ء 
 - مع ريف   10 شلشقة رقم   5 شلط بق 

90و0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شنك �سي  بال   شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شنك �سي  بال   شلسيد 

دريوش  و5))6   ( شلسع دة  حي 
شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شنك �سي  بال   شلسيد 
حي شلسع دة ) و5))6 دريوش شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (1 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم 7)11)8.

(81I

Advance Center

PuissanceN
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
PuissanceN شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي فيال 9ك) 
زنقة شلنجد حي شلري ض - 10100 

شلرب ط شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

159(01
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   11
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.PuissanceN
-1 تطوير  غرض شلشركة بإيج ز : 
تنظيم   (- شملعلوم ت  تكنولوجي  
شلدورة شلتدريبية -و شملشورة وشلدعم 

في مج   شالتص   وشلتسويق.
عنوشن شملقر شالجتم عي : فيال 9ك) 
 10100  - شلري ض  حي  شلنجد  زنقة 

شلرب ط شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 670  : شلط هر4  ط رق  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

0وو   : شلسيدة سكينة ح في�سي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 670  : شلط هر4  ط رق  شلسيد 
بقيمة 100 درهم.

0وو   : شلسيدة سكينة ح في�سي 
بقيمة 100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد ط رق شلط هر4 عنوشنه)ش) 
طريق  شلقدس  إق مة   5 عم رة  و1 

إيموزشر ف س 0050و ف س شملغرب.
ح في�سي  سكينة  شلسيدة 
بث نوية  شمللحق  شلسكن  عنوشنه)ش) 
حم ن شلفطوشكي حي شلتقدم مكن س 

50050 مكن س شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد ط رق شلط هر4 عنوشنه)ش) 
طريق  شلقدس  إق مة   5 عم رة  و1 

إيموزشر ف س 0050و ف س شملغرب
ح في�سي  سكينة  شلسيدة 
بث نوية  شمللحق  شلسكن  عنوشنه)ش) 
حم ن شلفطوشكي حي شلتقدم مكن س 

50050 مكن س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم ))7و)1.
(8(I

FIMAG

2ASM IMMO
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FIMAG
67 زنقة 15 ري ض شلع لي 
شلدشرشلبيض ء ، 0550)، 

شلدشرشلبيض ء شملغرب
ASM IMMO) شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 6) محج 

مرس شلسلط ن شلشقة و شلط بق 1 - 
90)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1و85و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير  و) 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 (ASM :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

. IMMO

شالنع ش   : غرض شلشركة بإيج ز 

لحس ب  شو  لحس به  بن ء  شلعق ر4, 

جميع  أخرى,تحقيق  أطرشف 

كل  شستغال   شلعق رية,  شملع مالت 

شرشء  شلعق رية,  شلوجه ت  خص ئص 

من  وشلتأجير  وتأجير  وتب د   وبيع 

غير  أو  شإليج ر  طريق  عن  شلب طن 

وشإلسك ن وشستغال  شمللكي ت  ذلك، 

وشلحقوق عق رية..

6) محج   : عنوشن شملقر شالجتم عي 

مرس شلسلط ن شلشقة و شلط بق 1 - 

90)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

شلشركة:  رأسم    مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي:

 500  : محيحة  سفي ن  شلسيد 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

 500  : شلوشحد  عبد  شج ر  شلسيد 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد سفي ن محيحة عنوشنه)ش) 
07 زنقة عن بة شقة رقم 08 بوركون 

و005) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

شلسيد شج ر عبد شلوشحد عنوشنه)ش) 

سيد4  )7و  رقم   1 تجزئة شلسع دة 

شلبيض ء  شلدشر   (0(70 معروف 

شملغرب.
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وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد سفي ن محيحة عنوشنه)ش) 
07 زنقة عن بة شقة رقم 08 بوركون 

و005) شلدشر شلبيض ء شملغرب
تم شإليدشع شلق نوني ب- بت ريخ 0و 

م رس ))0) تحت رقم -.
Iو8)

smaticomp

SOLTECH ENERGY SH.P.K
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

إنش ء فرع ت بع للشركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

 SOLTECH ENERGY SH.P.K
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

 Magazine وعنوشن مقره  شإلجتم عي
 Zona ,و(/me nr pasurie 5

 Kadestrale 3102, Katund i Ri  -
.2001 Durres Albanie
إنش ء فرع ت بع للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.5101(7

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
شملؤرخ في 5) م رس ))0) تقرر إنش ء 
شلتسمية  تحت  للشركة  ت بع  فرع 
وشلك ئن   SOLTECH ENERGY
زيد  بن  شس مة  ش رع   151 ب لعنوشن 
 - شملع ريف  شاليسر  شلجهة   ( شلط بق 
70و0) شلدشر شلبيض ء شملغرب وشملسير 
من طرف شلسيد)ة) بلعربي شلحسن .

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 81)1)8.
(8(I

Ste ORIENTAL AUDIT

TOUJBA CONFORT
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

Ste ORIENTAL AUDIT
 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC
TOUJBA CONFORT شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

بنمرشح ك رفور وجدة محل و شلط بق 
شلسفلي - 60000 وجدة شملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(7((7
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تم تعيين   (0(( م رس   01 شملؤرخ في 
ب لغ  شلسيد)ة)  للشركة  مسير جديد 

شملصطفى كمسير وحيد
تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   0( بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم ))).

(85I

SOLUCIA EXPERTISE

FLOWAVES
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME
 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،
20330، CASABLANCA MAROC

ذشت  شركة   FLOWAVES
شملسؤولية شملحدودة

رقم  شإلجتم عي  مقره   وعنوشن 
11 زنقة عزيز بال  شلط بق شلخ مس, 
شلبيض ء  شلدشر  0وو0)   - شملع ريف 

شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
. (8(187

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( م رس   (1 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
طوم س جون  )ة)  تفويت شلسيد 
0و حصة شجتم عية من أصل  م ر4 
لورو  )ة)  حصة لف ئدة شلسيد   600
جون برف س بت ريخ 1) م رس ))0).

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 0971)8.

(86I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

SPIRITAL CONSULT
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage fes vn ، 30000
ف س شملغرب

SPIRITAL CONSULT شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع عبد 
شلكريم شلخط بي عم رة بن مو�سى 

شلكوشش ط بق شلث ني ف س. - 0000و 
ف س شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
7(195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.SPIRITAL CONSULT
شملشورة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شالدشرية.
شلتدريب وشلدعم في مج   شالدشرة..
عنوشن شملقر شالجتم عي : ش رع عبد 
مو�سى  بن  عم رة  شلخط بي  شلكريم 
شلكوشش ط بق شلث ني ف س. - 0000و 

ف س شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 100  : خديجة  زروق  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد مك و4 محمد : 900 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة زروق خديجة عنوشنه)ش) 
شلرب ط  م.ق  و1  رقم  شلصم  زنقة 

0000و شلرب ط شملغرب.

عنوشنه)ش)  محمد  مك و4  شلسيد 

 0( ف ء  عم رة  شملركز4  شملحج  شق مة 

سال  0000و  )0 سال شلجديدة  شقة 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيدة زروق خديجة عنوشنه)ش) 
شلرب ط  م.ق  و1  رقم  شلصم  زنقة 

0000و شلرب ط شملغرب

عنوشنه)ش)  محمد  مك و4  شلسيد 

 0( ف ء  عم رة  شملركز4  شملحج  شق مة 

سال  0000و  )0 سال شلجديدة  شقة 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم و176.

(87I

مست منة ش مة

HMM TRAVAUX
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تغيير نش ط شلشركة

مست منة ش مة
ش رع شملسيرة رقم ))1 شلط بق شالو  

شلن ظور ، 000)6، شلن ظور شملغرب

HMM TRAVAUX شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شالجتم عي تجزئة 

شلعمرشن شلري ض سلوشن شلن ظور - 

000)6 شلن ظور شملغرب.

تغيير نش ط شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(0177

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تم تغيير   (0(( م رس   15 شملؤرخ في 

توريد  »مق و   من  شلشركة  نش ط 

شمل ء شو توزيع شملي ه 
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كهرب ء شلبن ي ت 

»بيع  إلى  مختلفة«  ششغ   

مستلزم ت شلسب كة وشلكهرب ء

 بيع موشد شلبن ء 

شلتصدير وشالستيرشد«.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 5) م رس 

))0) تحت رقم 88).

(88I

LAGHMARI YASSINE

FIFTY-FIVE CAR
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

LAGHMARI YASSINE

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 SIDI MAAROUF CASABLANCA،

20000، CASABLANCA MAROC

FIFTY-FIVE CAR شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي مديرية 

شلخير ، رقم 0)) ، محل رقم ) 

سيد4 معروف ، حي شلحسني ، شلدشر 

شلبيض ء - 0000) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

18657و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(( م رس   (0 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

زهير  شيم ء  )ة)  شلسيد  تفويت 

أصل  من  شجتم عية  حصة   1.666

500.) حصة لف ئدة شلسيد )ة) رض  

بوشره بت ريخ 1) م رس ))0).

زهير  شيم ء  )ة)  شلسيد  تفويت 

أصل  من  شجتم عية  حصة  )و8 

500.) حصة لف ئدة شلسيد )ة) عمر 

زروش  بت ريخ 1) م رس ))0).

ي سين  ملرشيب  )ة)  شلسيد  تفويت 

أصل  من  شجتم عية  حصة  وو8 

500.) حصة لف ئدة شلسيد )ة) عمر 

زروش  بت ريخ 1) م رس ))0).

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

 (1 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم 18657و.

(89I

NCG EXPERTISE

MALI TOURS

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

MALI TOURS شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر 

شلجديد رقم وو8 سيد4 يوسف 

بن شعلي مرشكش دوشر شلجديد رقم 

وو8 سيد4 يوسف بن شعلي مرشكش 

0000) مرشكش شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.585(7

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

شملؤرخ في )1 فبرشير ))0) تم تحويل 

من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 

سيد4  وو8  رقم  شلجديد  »دوشر 

يوسف بن شعلي مرشكش دوشر شلجديد 

شعلي  بن  يوسف  سيد4  وو8  رقم 

إلى  0000) مرشكش شملغرب«  مرشكش 

»متجر ب لط بق شلسفلي أزلي 1 جنوبي 

رقم 1080 مرشكش - 0000) مرشكش 

شملغرب«.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل  و1  بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 085).

(90I

SACO CONSEIL

SOCIETE AGRO-

DISTRIBUTION ET EPICERIE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

SACO CONSEIL

 SOCOMA ASKEJOUR IMM N

 956 3EME ETAGE NUMERO

 6 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SOCIETE AGRO-DISTRIBUTION

ET EPICERIE شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي جن ن 

شلتيسير عم رة رقم 5بلوك ب متجر 
رقم و عزيب شلكندشفي ت ركة مرشكش 

- 0000) مرشكش شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1((551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

 SOCIETE AGRO-DISTRIBUTION

.ET EPICERIE

غرض شلشركة بإيج ز : بيع وشرشء 

شلدوشجن  وجميع  شللحوم  وتوزيع 

وشلخضروشت وشلفوشكه.

جن ن   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

5بلوك ب متجر  شلتيسير عم رة رقم 
و عزيب شلكندشفي ت ركة مرشكش  رقم 

- 0000) مرشكش شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلسيد سفي ن شلعصيبي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد سفي ن شلعصيبي عنوشنه)ش) 

بس تين ت ركة مجمع 5 عم رة 9 شقة 

مرشكش   (0000 مرشكش  ت ركة   19

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد سفي ن شلعصيبي عنوشنه)ش) 

بس تين ت ركة مجمع 5 عم رة 9 شقة 

مرشكش   (0000 مرشكش  ت ركة   19

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل  و1  بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 9)7)و1.

(91I

مست منة ش مة

REXARINA 20 TRAD
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

مست منة ش مة
ش رع شملسيرة رقم ))1 شلط بق شالو  

شلن ظور ، 000)6، شلن ظور شملغرب

REXARINA 20 TRAD شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر 

تغزوت شحدشدش شلن ظور - 000)6 

شلن ظور شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

885و)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   09

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
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ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.REXARINA (0 TRAD
شلتصدير   : غرض شلشركة بإيج ز 

وشالستيرشد 
شستيرشد شملوشد شلغذشئية
توزيع شملوشد شلغذشئية.

دوشر   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 6(000  - شلن ظور  شحدشدش  تغزوت 

شلن ظور شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلسيد سفي ن شلط هر4 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 : شلط هر4  سفي ن  شلسيد 

100000 بقيمة 100 درهم.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد سفي ن شلط هر4 عنوشنه)ش) 
شلحسيمة  شمزرون  شلط ئف  زنقة 

000)و شلحسيمة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد سفي ن شلط هر4 عنوشنه)ش) 
شلحسيمة  شمزورن  شلط ئف  زنقة 

000)و شلحسيمة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 18 م رس 

))0) تحت رقم 51).
(9(I

مست منة ش مة

HMM TRAVAUX
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رفع رأسم   شلشركة

مست منة ش مة
ش رع شملسيرة رقم ))1 شلط بق شالو  
شلن ظور ، 000)6، شلن ظور شملغرب
HMM TRAVAUX شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

شلعمرشن شلري ض سلوشن شلن ظور - 

000)6 شلن ظور شملغرب.

رفع رأسم   شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(0177

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تم   (0(( م رس   15 في  شملؤرخ 

قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 

»100.000 درهم« أ4 من »100.000 

عن  درهم«   (00.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 5) م رس 

))0) تحت رقم 88).

Iو9)

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

بويسطا دي سول
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زشوية ش رع محمد شلخ مس وش رع 

شبن كثير إق مة دوس م رس رقم )) ، 

90000، طنجة شملغرب

بويسط  د4 سو  شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 6)1، 

ش رع محمد شلخ مس، مكتب 

م جوريل، شلط بق شلخ مس، رقم 5) 

- 90000 طنجة شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

116(81

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(1 أبريل   07

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

شإلقتض ء بمختصر تسميته  : بويسط  

د4 سو  .

شإلنع ش   : غرض شلشركة بإيج ز 

شلعق ر4 .

 ،1(6  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

مكتب  شلخ مس،  محمد  ش رع 
م جوريل، شلط بق شلخ مس، رقم 5) 

- 90000 طنجة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد أحمد شلخليفي : 5) حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

شلسيدة ردينة محمد شلخليفي : 5) 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

شلسيد ع د  محمد شلخليفي : 5) 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 (5  : شلوري غلي  منيرة  شلسيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شلخليفي  أحمد  شلسيد 
ش رع تجزئة شملط ر، رقم 105 000و9 

تطوشن شملغرب.

شلخليفي  محمد  ردينة  شلسيدة 
رقم  شملط ر،  تجزئة  ش رع  عنوشنه)ش) 

105 000و9 تطوشن شملغرب.

شلخليفي  محمد  ع د   شلسيد 
رقم  شملط ر،  تجزئة  ش رع  عنوشنه)ش) 

105 000و9 تطوشن شملغرب.

شلسيدة منيرة شلوري غلي عنوشنه)ش) 
ش رع تجزئة شملط ر، رقم 105 000و9 

تطوشن شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شلخليفي  أحمد  شلسيد 
ش رع تجزئة شملط ر، رقم 105 000و9 

تطوشن شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م 4   18 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

1)0) تحت رقم 0))))).

(9(I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 ERIC MEIGNAT FROMAGER
AFFINEUR

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 ERIC MEIGNAT FROMAGER
AFFINEUR شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شق مة فرح 
ك مب منج ن شلشقة رقم ) شلط بق 

شالر�سي جليز - 0000) مرشكش 
شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.115697
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
شملؤرخ في 15 فبرشير ))0) تم تحويل 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
شلشقة  منج ن  ك مب  فرح  »شق مة 
رقم ) شلط بق شالر�سي جليز - 0000) 
 1 رقم  »متجر  إلى  شملغرب«  مرشكش 
زنقة  1و  شلط بق شالر�سي عم رة رقم 
سوس رح من  شلحي شالدشر4 سوي�سي 
شليوسفية شلرب ط - . شلرب ط شملغرب«.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   18 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم ))0)و1.

(95I

SABIL INVEST

SABIL INVEST
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

SABIL INVEST
 LOCAL 43 RIAD BOUSKOURA

 BOUSKOURA، 20520،
CASABLANCA MAROC

SABIL INVEST شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة
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وعنوشن مقره  شإلجتم عي محل 
رقم و) ري ض بوسكورة بوسكورة 

)718) شلدشر شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9099و5
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   (5
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 SABIL  : شإلقتض ء بمختصر تسميته  

.INVEST
شالنع ش   : غرض شلشركة بإيج ز 

شلعق ر4.
محل   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
بوسكورة  بوسكورة  ري ض  و)  رقم 

)718) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسم   شلشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم ك لت لي:
 IMMOMAR : 3.300 شلشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
00).و   : محمد  شلخيمة  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد لحلو محمد : 00و.و حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)   IMMOMAR شلشركة 
1شقة  ط بق  شلزرقطوني  ش رع   55
رقم و 0150) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

عنوشنه)ش)  محمد  شلخيمة  شلسيد 
فيال07  01م س01  شلشطر  ج نيت 
شلبيض ء  شلدشر   (0150 ك ليفورني  

شملغرب.
عنوشنه)ش)  محمد  لحلو  شلسيد 
إق مة ري ض شلحمد رقم 9.ش رع مكة 
شلبيض ء  شلدشر   (0150 ك ليفورني   

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  محمد  شلخيمة  شلسيد 
فيال07  01م س01  شلشطر  ج نيت 
شلبيض ء  شلدشر   (0150 ك ليفورني  

شملغرب
عنوشنه)ش)  محمد  لحلو  شلسيد 
إق مة ري ض شلحمد رقم 9.ش رع مكة 
شلبيض ء  شلدشر   (0150 ك ليفورني   

شملغرب
عنوشنه)ش)  عمر  برشدة  شلسيد 
شالندلس  ري ض   9 رقم  دشنية  إق مة 
شلبيض ء  شلدشر   (0150 ك ليفورني  

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 18 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم -.
(96I

CABINET JOUDY CONSEIL

QADA
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

CABINET JOUDY CONSEIL
 Fiduciaire 15 Rue Champigny
 3ème étage Bd Emile Zola،
20310، Casablanca Maroc
QADA شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد)في 
طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 10 زنقة 
شلحرية شلط بق شلث لث شلشقة رقم 6 

- 0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
9)596و.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر   (0(( أبريل   11 في  شملؤرخ 
ذشت مسؤولية محدودة  حل شركة 
مبلغ   QADA شلوحيد  شلشريك  ذشت 
وعنوشن  درهم   50.000 رأسم له  
شلحرية  زنقة   10 شإلجتم عي  مقره  
 -  6 رقم  شلشقة  شلث لث  شلط بق 
شلدشر شلبيض ء شملغرب نتيجة   (0000
  : * شلحل شلمبکر للشركة من طرف 
شلسيدة م جدة ركينة شبتد شء من ھن 
تخويله  شلسلط شملطلقة  ش آلت  ریخ;٬ 

شلنهشئية  شلتصفية  من  للتمكن 
م جدة  شلسيدة  للشركة;*إعفشء 

ركينة من مه مه  کمسيرة..
زنقة   10 و حدد مقر شلتصفية ب 
شلحرية شلط بق شلث لث شلشقة رقم 6 - 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب. 
و عين:

ركينة  م جدة  شلسيد)ة) 
 5 ط بق  شألخوة  زنقة   6 وعنوشنه)ش) 
شلبيض ء  شلدشر   (0000 شملع ريف 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 
10 زنقة شلحرية   : شملتعلقة ب لتصفية 
شلدشر   6 شلشقة رقم  شلث لث  شلط بق 

شلبيض ء
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 15 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 6و)1)8.
(97I

موروكو كومبتونس شك ونت

 ATLANTIS BEACH RESORTS
SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

حل شركة

موروكو كومبتونس شك ونت
شقة 17 شلط بق ) برج من رة ) 

مدخل ش ش رع عبد شلكريم شلخط بي 
، 0000)، مرشكش شملغرب

 ATLANTIS BEACH RESORTS
SARL AU شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد)في 

طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي في 

شلصويرة إلدشرة شملبني )11 عملية 
شلرشحة - 000)) شلصويرة شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.((61
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر   (0(( م رس   (8 في  شملؤرخ 
ذشت مسؤولية محدودة  حل شركة 
 ATLANTIS شلوحيد  شلشريك  ذشت 

مبلغ   BEACH RESORTS SARL AU
وعنوشن  درهم   100.000 رأسم له  
مقره  شإلجتم عي في شلصويرة إلدشرة 
 ((000  - شلرشحة  عملية   11( شملبني 
شملشروع   : شلصويرة شملغرب نتيجة   

لم يتحقق- شركة قيد شلتصفية.
في  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 
عملية   11( شملبني  إلدشرة  شلصويرة 

شلرشحة - 000)) شلصويرة شملغرب. 
و عين:

تسنيم  طيب   حيدر  شلسيد)ة) 
وعنوشنه)ش) - - - بريط ني  كمصفي )ة) 

للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
05 أبريل  شالبتدشئية ب لصويرة بت ريخ 

))0) تحت رقم 111.
(98I

Ste ORIENTAL AUDIT

 SIMAGAD TRADING
IMPORT-EXPORT

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

Ste ORIENTAL AUDIT
 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC
SIMAGAD TRADING IMPORT-
EXPORT شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
سالمة رقم 11و طريق ت زة - 60000 

وجدة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
9085و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   (8
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
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ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

SIMAGAD TRADING IMPORT-

.EXPORT

- شستيرشد   : غرض شلشركة بإيج ز 

وتوزيع شملنتج ت شلغذشئية.

مستحضرشت  وتوزيع  شستيرشد   -

شلتجميل.

.

تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

سالمة رقم 11و طريق ت زة - 60000 

وجدة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 (50.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد رحم ني عبد شلغ ني : 500.) 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلغ ني  عبد  رحم ني  شلسيد 

كعوش�سي  أحمد  ش رع  عنوشنه)ش) 

 9 رقم  س لم  زنقة  مب ركي  تجزئة 

60000 وجدة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلغ ني  عبد  رحم ني  شلسيد 

كعوش�سي  أحمد  ش رع  عنوشنه)ش) 

 9 رقم  س لم  زنقة  مب ركي  تجزئة 

60000 وجدة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس  0و  بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم )9و.

(99I

redallah sarl

MEDALLIANCE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

redallah sarl
) زنقة سوري  شلشقة 15 ش رع 

شلحسن شلث ني شملدينة شلجديدة ، 
0000و، ف س شملغرب

MEDALLIANCE شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي فض ء 
رح ب ف س شلعم رة س رقم و6 

شلط بق 6 ش رع عال  بن عبد هللا - 
0000و ف س شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
7(((9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   09
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.MEDALLIANCE
ب ئع موشد   : غرض شلشركة بإيج ز 
ولوشزم شلصيدلي ت وشبه شلصيدلي ت 

مدرسة للتكوين.
فض ء   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
و6  رقم  س  شلعم رة  ف س  رح ب 
 - ش رع عال  بن عبد هللا   6 شلط بق 

0000و ف س شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
1.000 حصة   : شلسيد بدر شلعلمي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

 1 عنوشنه)ش)  شلعلمي  بدر  شلسيد 
بالص  ف س  شق مة  شلفرزدق  زنقة 

0000و ف س  1 م ج  ) شلط بق  شقة 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

 1 عنوشنه)ش)  شلعلمي  بدر  شلسيد 
بالص  ف س  شق مة  شلفرزدق  زنقة 

0000و ف س  1 م ج  ) شلط بق  شقة 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل  و1  بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم )179.

00Iو

PROD OFFSHORE

DELTA GROUPE CFZ
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

DELTA GROUPE CFZ

5)1 ش رع محمد شلخ مس شلط بق 

 Tanger ،90000 ، (8 شلرشبع شقة

Maroc

DELTA GROUPE CFZ شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 1 

قطعة 1 شلط بق 1 رقم ) شملنطقة 

شلصن عية شلحرة طنجة - 90000 

طنجة شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

10(759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (019 دجنبر   10

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 DELTA :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.GROUPE CFZ

شلصي نة   : غرض شلشركة بإيج ز 

وشلدعم شلصن عي.

تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شملنطقة   ( 1 رقم  شلط بق   1 1 قطعة 
 90000  - طنجة  شلحرة  شلصن عية 

طنجة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
حصة   100  : شلسيد م جد عمرة 

بقيمة 10.000 درهم للحصة .
 900  : يوسف  لكرشكر  شلسيد 
حصة بقيمة 90.000 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  عمرة  م جد  شلسيد 

شسب ني  8000) شسب ني  شسب ني .
عنوشنه)ش)  يوسف  لكرشكر  شلسيد 

فرنس  78110 فرنس  فرنس .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  لكرشكر  ي سين  شلسيد 
0و بوخ لف طنجة  شق مة ن دين رقم 

90000 طنجة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
دجنبر  0و  بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

019) تحت رقم 7)91)).
01Iو

cabinet fiduciaire zghoud

MR CERAMICA SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

cabinet fiduciaire zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE EDDAI N°2 ،
90010، TANGER MAROC

MR CERAMICA SARL شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي س حة 
ٱبرشهيم شلرودني ش رع السن  إق مة 
بيثهوفن) ط و رقم )8 - 90000 

طنجة شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1(6(69
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   16
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 MR  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.CERAMICA SARL
بيع موشد   : غرض شلشركة بإيج ز 
شلصحية  وشلتجهيزشت  ع مة  شلبن ء 

وشلزليج بكل أنوشعه.
س حة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
إق مة  ش رع السن   شلرودني  ٱبرشهيم 
 90000  -  8( رقم  و  ط  بيثهوفن) 

طنجة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 100  : شلعي ش  محمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 800  : شلعي ش  منصف  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 100  : رويز  روز  روجيس  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شلعي ش  محمد  شلسيد 
 9000  ( 65 رقم  ) زنقة  حي شلرك يع 

طنجة شملغرب.
شلسيد منصف شلعي ش عنوشنه)ش) 
 9000  ( 65 رقم  ) زنقة  حي شلرك يع 

طنجة شملغرب.
شلسيد روجيس روز رويز عنوشنه)ش) 
8و  رقم   ( نهج كندش إق مة عبلة ط 

9000 طنجة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد منصف شلعي ش عنوشنه)ش) 
 9000  ( 65 رقم  ) زنقة  حي شلرك يع 

طنجة شملغرب
نهج  عنوشنه)ش)  رويز  روز  شلسيد 
كندش إق مة عبلة ط ) رقم 8و 9000 

طنجة شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 756)5).

I)0و

Fiduciaire Le Médiateur

BECOTAM

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

حل شركة

Fiduciaire Le Médiateur

 Bd D›Anfa 1er étage 18

 Casablanca، 20100، Casa

Maroc

BECOTAM شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد)في 

طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 75 ش رع 

شنف  ملتقى زنقة كلوس دو بروفنس 

شلط بق 9 شلشقة ب 108 شلدشر 

شلبيض ء 0100) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.

حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(650(9

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

))0) تقرر حل  11 فبرشير  شملؤرخ في 

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

مبلغ   BECOTAM شلوحيد  شلشريك 

وعنوشن  درهم   10.000 رأسم له  

مقره  شإلجتم عي 75 ش رع شنف  ملتقى 

 9 شلط بق  بروفنس  دو  كلوس  زنقة 

شلشقة ب 108 شلدشر شلبيض ء 0100) 

 : نتيجة    شملغرب  شلبيض ء  شلدشر 

شنعدشم شالنت ج بسبب شالزمة كورون  

لسنة 0)0).

 75 ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 

دو  كلوس  زنقة  ملتقى  شنف   ش رع 

 108 ب  شلشقة   9 شلط بق  بروفنس 

0100) شلدشر شلبيض ء  شلدشر شلبيض ء 

شملغرب. 

و عين:

شلسيد)ة) محمد  طعي وعنوشنه)ش) 
 (7 رقم   0( ط بق  شلريح ن  زنقة   1

شلدشر   (0100 شلرشحة  حي  عم رة 

شلبيض ء شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

فبرشير ))0) تحت رقم )1و)81.

Iو0و

STE INVEST EUROP AFRIQUE

BOULOURIS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n

 3 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ذشت  شركة   BOULOURIS

شملسؤولية شملحدودة

رقم  شإلجتم عي  مقره   وعنوشن 

غ نم  سيد4  شلصن عي  شلحي   (08

 .  -  TK15 رقم  مكتب  شسفي  طريق 

مرشكش شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.105715

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

شملؤرخ في 06 دجنبر 1)0) تم تحويل 

من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 

سيد4  شلصن عي  شلحي   (08 »رقم 

 - TK15 غ نم طريق شسفي مكتب رقم

. مرشكش شملغرب« إلى »رقم 75 عرصة 

شوزش  ب ب دوك لة - . مرشكش شملغرب«.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   15 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم و85)و1.

I)0و

INFOPLUME

EXCELLENT CARWASH
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME

9)1 ش رع محمد شلخ مس شق مة 

ميموزش 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

شملغرب

EXCELLENT CARWASH شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلبرشنص 

1 تجزئة ري ض ،منطقة 19) ش رع 

شلشهيد محمد شلحبيب زنقة 7 

شلط بق شألر�سي - 90000 طنجة 

شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

78و6)1

 11 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. EXCELLENT CARWASH

غسيل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

منتج ت  وشستيرشد  شملركب ت  وصي نة 

شلصي نة.

شلبرشنص   : عنوشن شملقر شالجتم عي 

ش رع   (19 ،منطقة  تجزئة ري ض   1

شلشهيد محمد شلحبيب زنقة 7 شلط بق 

شألر�سي - 90000 طنجة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
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 : شلنور  عبد  قشتوهم  شلسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلنور  عبد  قشتوهم  شلسيد 
 ، شلري ض   1 شلبرشنص  عنوشنه)ش) 
 7 ش رع شلشهيد محمد شلحبيب زنقة 

90000 طنجة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلنور  عبد  قشتوهم  شلسيد 
 ، شلري ض   1 شلبرشنص  عنوشنه)ش) 
 7 ش رع شلشهيد محمد شلحبيب زنقة 

90000 طنجة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 65وو-870)5).
05Iو

Fiduciaire Le Médiateur

INNOVSKILLS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

Fiduciaire Le Médiateur
 Bd D›Anfa 1er étage 18

 Casablanca، 20100، Casa
Maroc

INNOVSKILLS شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد)في طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي )5 ش رع 
زرقطوني شلط بق 1 شلشقة و شق مة 
شلرض  شلدشر شلبيض ء 0100) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و9060).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
))0) تقرر حل  )) فبرشير  شملؤرخ في 
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
 INNOVSKILLS شلوحيد  شلشريك 
درهم   100.000 رأسم له   مبلغ 
ش رع   5( شإلجتم عي  مقره   وعنوشن 
شق مة  و  شلشقة   1 زرقطوني شلط بق 

شلدشر   (0100 شلبيض ء  شلدشر  شلرض  
شنعدشم   : نتيجة    شملغرب  شلبيض ء 
لسنة  كورون   شزمة  بسبب  شالرب ح 

.(0(0
و حدد مقر شلتصفية ب )5 ش رع 
شق مة  و  شلشقة   1 زرقطوني شلط بق 
شلدشر   (0100 شلبيض ء  شلدشر  شلرض  

شلبيض ء شملغرب. 
و عين:

مسعود4  فوزية  شلسيد)ة) 
وعنوشنه)ش) شلسكن شلوظيفي شالقليمي 
 (000 سين   شبن  ش رع  مكرر   77
شلرب ط شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم 80)818.
06Iو

orsia audit sarl

DISTY TECHNOLOGIES SA
إعالن متعدد شلقرشرشت

orsia audit sarl
رقم 1 زنقة البوس كوتي ، 0060)، 

شلدشر شلبيض ء شملغرب
 DISTY TECHNOLOGIES SA

»شركة شملس همة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: )1ش رع 
محمد عبدو حي ب مليي شملع ريف - 

0)و0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
5وو)و).

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 8) دجنبر 1)0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم -1 رفع رشس شمل   : شلذ4 
شنعق د  بموجب  م يلي:    على  ينص 
شلجمع شلع م شالستثن ئي للمس همين 
م   تقرر   (0(1 دجنبر   (8 بت ريخ 
عالوة  بدون  شمل    رشس  رفع   : يلي 
بتحويل  سيتحقق  شلذ4  شالصدشر 
شاللزشمية  من  درهم  مليون  و1  لي 

ب صدشر   PME CROISSANCE لي 
درهم   100 بقيمة  سهم  0000و1 
مع  شلتعويض   . شلوشحد  للسهم 
 PME للشريك  شلج ر4  شلحس ب 
 12250000,00 ب   CROISSANCE
500))1 سهم بقيمة  درهم ب صدشر 
.بعد  شلوشحد  للسهم  درهم   100
رشس  يتحو   شمل    رشس  رفع  تنفيذ 
شلى  درهم  من40480000,00  شمل   

65730000,00 درهم     
-)تنفيذ رفع رشس شمل  :  قرشر رقم 
بموجب  م يلي:  على  ينص  شلذ4 
 (8 بت ريخ  شالدشرة  مجلس  شجتم ع 
دجنبر 1)0) الحظ شملسيرون م  يلي: 
رفع رشس شمل   وتحققه بصفة نه ئية 
من  وشلتعويض  شاللزشمية  بتحويل 
شلحس ب شلج ر4 للشريك كم  تقرر 
في شلجمع شلع م شالستثن ئي بت ريخ 8) 
شلح لي  شمل    شلرشس   ،  (0(1 دجنبر 
مقسمة  درهم   65730000،00 هو 
100 درهم  00و657 سهم بقيمة  شلى 

للسهم شلوشحد .
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 
من شلنظ م شالس �سي   7 تعديل شمل دة 
 ، شمل    شلرشس  رفع  مع  يتم �سى  بم  

تحديث شلنظ م شالس �سي .
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )وو1)8.
07Iو

CCPI SARL AU

CCPI
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

CCPI SARL AU
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
CCPI شركة ذشت مسؤولية محدودة 

ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي و1 شلط بق 
شألر�سي ش رع ولي شلعهد ، مركز شنري  - 

90000 طنجة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

ووو6)1

و)  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( م رس 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

. CCPI :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

مق ولة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

ألعم   شلبن ء.

و1   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 ، شلعهد  ولي  ش رع  شألر�سي  شلط بق 

مركز شنري  - 90000 طنجة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

: شملهد4  شلرك ب  يوسف   شلسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شملهد4  شلرك ب  يوسف  شلسيد 

شلكبير  عرصة  تجزئة  وو  عنوشنه)ش) 

درج ب شلط بق 6 شلشقة 15 شملع ريف 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شملهد4  شلرك ب  يوسف  شلسيد 

شلكبير  عرصة  تجزئة  وو  عنوشنه)ش) 

درج ب شلط بق 6 شلشقة 15 شملع ريف 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 17وو-و)8)5).

08Iو
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NAIM BRIK

نعيم بريك
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

NAIM BRIK

 KM 16 RTE EL JADIDA OULED

 AZZOUZ NOUACEUR

CASABLANCA ، 27182، شلدشر 

شلبيض ء شملغرب

نعيم بريك شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي كلم 16 

طريق شلجديدة أوالد عزوز نوشصر - 

)718) شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9165و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   17

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

نعيم   : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

بريك.

تج رة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

موشد شلبن ء ب لتقسيط.

 16 كلم   : عنوشن شملقر شالجتم عي 

 - طريق شلجديدة أوالد عزوز نوشصر 

)718) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد شلحسن شلنعيم : 5) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 (5  : شلسيد صالح شلدين شلنعيم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد شلحسين شلنعيم : 5) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   (5  : شلنعيم  أيمن  شلسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد شلحسن شلنعيم عنوشنه)ش) 
شلجديدة أوالد عزوز  طريق   16 كلم 
نوشصر )718) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
شلنعيم  شلدين  صالح  شلسيد 
شلجديدة  طريق   16 كلم  عنوشنه)ش) 
شلدشر   (718( نوشصر  عزوز  أوالد 

شلبيض ء شملغرب.
شلسيد شلحسين شلنعيم عنوشنه)ش) 
شلجديدة أوالد عزوز  طريق   16 كلم 
نوشصر )718) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
شلسيد أيمن شلنعيم عنوشنه)ش) كلم 
16 طريق شلجديدة أوالد عزوز نوشصر 

)718) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد شلحسن شلنعيم عنوشنه)ش) 
شلجديدة أوالد عزوز  طريق   16 كلم 
نوشصر )718) شلدشر شلبيض ء شملغرب
شلنعيم  شلدين  صالح  شلسيد 
شلجديدة  طريق   16 كلم  عنوشنه)ش) 
شلدشر   (718( نوشصر  عزوز  أوالد 

شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 06 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 0189)8.
09Iو

fiduazizi

CHAHBANI
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
ش رع عمر شملخت ر حي شلقدس ، 

70000، شلعيون شملغرب
CHAHBANI شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة 

شكفو  رقم 08 حي خط شلرملة 01 ، 
70000 شلعيون شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
(1077

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   16
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.CHAHBANI
شلبن ء   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وششغ   متعددة.
زنقة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 ، 01 08 حي خط شلرملة  شكفو  رقم 

70000 شلعيون شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شحب ني  ص بر  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : شحب ني  ص بر  شلسيد 

بقيمة 100 درهم.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شحب ني  ص بر  شلسيد 
01 حي شلقسم  زنقة شبن بطوطة رقم 

70000 شلعيون شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شحب ني  ص بر  شلسيد 
01 حي شلقسم  زنقة شبن بطوطة رقم 

70000 شلعيون شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   08 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 966/2022.
10Iو

س مي شدف يس م ن جمنت

الكنتاوي تراديكسيون
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

س مي شدف يس م ن جمنت
6 زنقة شدريس ششب كو، عم رة رقم 

ب،ط بق )، شقة 6و, عين شلبرجة ، 

، 0)و0)، شلدشر شلبيض ء ،شملغرب

شلكنت و4 ترشديكسيون شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي عم رة 0و 

شقة 8 زنقة موال4 شحمد لوكيلي 

حس ن - 0)100 شلرب ط شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

05)و)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   1(

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

شلكنت و4 ترشديكسيون.

ترجمة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

جميع أنوشع شلوث ئق.

عم رة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
0و شقة 8 زنقة موال4 شحمد لوكيلي 

حس ن - 0)100 شلرب ط شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 100  : س رة  شلكنت و4  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة شلكنت و4 س رة عنوشنه)ش) 

شملنصورية  شلتال   ش طيء   (61

)07و1 بوزنيقة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيدة شلكنت و4 س رة عنوشنه)ش) 

شملنصورية  شلتال   ش طيء   (61

)07و1 بوزنيقة شملغرب.
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ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس   (( بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم -.

11Iو

STE EVRENSEL SARL AU

شڤرينسل

EVRENSEL SARL AU 
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

STE EVRENSEL SARL AU

 N 30 BIS RUE 08 HAY AL

 AMANE MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

 EVRENSEL SARL AU شڤرينسل

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 0و 

مكرر زنقة 08 حي شال م ن مكن س - 

50000 مكن س شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و5597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   05

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.EVRENSEL SARL AU شڤرينسل

نقل   -  : بإيج ز  شلشركة  غرض 

من  شلغير)شقل  لحس ب  شلبض ئع 

500وكغ)

- ششغ   مختلفة وشلبن ء

- شملت جرة .
0و  رقم   : عنوشن شملقر شالجتم عي 

 - 08 حي شال م ن مكن س  مكرر زنقة 

50000 مكن س شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : أمخ ظ  أحمد  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  أمخ ظ  أحمد  شلسيد 
تجزئة مونية حي س   ( زنقة   6 رقم 
مكن س   50000 س م ب ع مكن س 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  أمخ ظ  أحمد  شلسيد 
رقم 6 زنقة ) تجزئة مونية حي س س 
م ب ع مكن س 5000 مكن س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم )8)1.
I)1و

INVEST CENTER SARL

اخي - فيش
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

INVEST CENTER SARL
 RUE IBNOU MOUNIR IMM 75
 ETG.3 N°7 MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
شخي - فيش شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 65) 

ش رع شلزرقطوني شلط بق 9 شلرقم 
)9 شلبيض ء 00و0) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و007)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (8
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 - شخي   : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

فيش.

غرض شلشركة بإيج ز : شركة بيع 

جميع شالسم ك شالستيرشد وشلتصدير .

 (65  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شلرقم   9 شلط بق  شلزرقطوني  ش رع 

شلبيض ء  شلدشر  00و0)  شلبيض ء   9(

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد شخي شلحسن : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

 (8 شلسيد شخي شلحسن عنوشنه)ش) 
 18 ) شلرقم  زنقة زهرة شللؤلؤ شلط بق 

حي شلرشحة 00و0) شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

 (8 شلسيد شخي شلحسن عنوشنه)ش) 
زنقة زهرة شللؤ لؤ شلط بق ) شلرقم 18 

حي شلرشحة 00و0) شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1)11)8.

Iو1و

ETABLISSEMENT GHAITI

BEST CLUB DAK
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI

ش رع شلعركوب رقم 01 ، 000و7، 

شلدشخلة شملغرب

BEST CLUB DAK شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي 
شلوحدة رقم )وو - 000و7 شلدشخلة 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و7)1)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   0(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 BEST  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

. CLUB DAK
شستغال    : غرض شلشركة بإيج ز 
وقرى  وإق م ت  فن دق  وتسيير 

ومخيم ت ونزالت للعطل ..
حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلدشخلة  - 000و7  )وو  شلوحدة رقم 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
شلشركة:  رأسم    مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلهم ز  ربيعة  شلسيدة 
درهم   100.000,00 بقيمة  حصة 

للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيدة ربيعة شلهم ز عنوشنه)ش) حي 
شلدشخلة  000و7  )وو  رقم  شلوحدة 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيدة ربيعة شلهم ز عنوشنه)ش) حي 
شلدشخلة  000و7  )وو  رقم  شلوحدة 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 648/2022.

I)1و
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ETABLISSEMENT GHAITI

AGROKIN
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI

ش رع شلعركوب رقم 01 ، 000و7، 

شلدشخلة شملغرب

AGROKIN شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلحي 

شلحسني رقم 165 - 000و7 شلدشخلة 

شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و5)1)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   05

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. AGROKIN

شلزرشعة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وشلفوشكه  شلخضروشت  جميع  وإنت ج 

وتربية شملوش�سي.

شلحي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

165 - 000و7 شلدشخلة  شلحسني رقم 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

شلشركة:  رأسم    مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي:

 : ششب ني  شلحميد  عبد  شلسيد 

 100.000,00 بقيمة  حصة   1.000

درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

ششب ني  شلحميد  عبد  شلسيد 
أ1  رقم  شلورود  تجزئة  عنوشنه)ش) 
ط بق ) سيد4 معروف 0000) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
ششب ني  شلحميد  عبد  شلسيد 
أ1  رقم  شلورود  تجزئة  عنوشنه)ش) 
ط بق ) سيد4 معروف 0000) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 632/2022.
15Iو

ETABLISSEMENT GHAITI

SURVEILLANCE SUD
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
ش رع شلعركوب رقم 01 ، 000و7، 

شلدشخلة شملغرب
SURVEILLANCE SUD شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شلرحمة 
مجموعة )6 منز  رقم و0 - 000و7 

شلدشخلة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
009و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (009 م رس   05
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.SURVEILLANCE SUD
غرض شلشركة بإيج ز : شلحرشسة ، 

شألمن وشلحم ية .

حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 - و0  )6 منز  رقم  شلرحمة مجموعة 

000و7 شلدشخلة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
شلشركة:  رأسم    مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلسيد شلشغ لي شلغيالني 
درهم   100.000,00 بقيمة  حصة 

للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد شلشغ لي شلغيالني عنوشنه)ش) 
000و7   168 رقم  شكسيكس ت  حي 

شلدشخلة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد شلشغ لي شلغيالني عنوشنه)ش) 
000و7   168 رقم  شكسيكس ت  حي 

شلدشخلة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 08 بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

أبريل 009) تحت رقم 118/2009.
16Iو

fiduciaire al hayat

SABEXPRESS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire al hayat
 Av Marrakech et Acacias

 Résidence Al ferdaouss 1er
 étage numéro 2 Tanger ،

90000، tanger maroc
SABEXPRESS شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 
موال4 رشيد كلم ) مجمع ع يدة 
فيالج إق مة و1 شلط بق 1 رقم ) - 

90000 طنجة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1(6(07

 15 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( م رس 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.SABEXPRESS

شلنقل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلوطني وشلدولي للبض ئع.

ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

ع يدة  مجمع   ( كلم  رشيد  موال4 

 -  ( رقم   1 شلط بق  و1  فيالج إق مة 

90000 طنجة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 5.000  : ص بر  أزح ف  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة . 

 5000  : ص بر  أزح ف  شلسيد 

بقيمة 100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  ص بر  أزح ف  شلسيد 

مجمع   ( كلم  رشيد  موال4  ش رع 

ع يدة فيالج إق مة 15 شلط بق ) رقم 

10 90000 طنجة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  ص بر  أزح ف  شلسيد 

مجمع   ( كلم  رشيد  موال4  ش رع 

ع يدة فيالج إق مة 15 شلط بق ) رقم 

10 90000 طنجة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   15 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 07)6)1.

17Iو
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FCCA ATLAS

 LEONIDAS SECURITE
PROTECTION ليونيداس 

لالمن والحماية
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FCCA ATLAS
 AV ALLAL FASSI LOT RATMA

 IMM 89 APPT 5 ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 LEONIDAS SECURITE

PROTECTION ليونيدشس لالمن 
وشلحم ية شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شملسيرة و 
شلقط ع A رقم 5) شلشقة و مرشكش 

- 0000) مرشكش شملغرب 
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1(((91
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  0و 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
 LEONIDAS SECURITE  :
لالمن  ليونيدشس   PROTECTION

وشلحم ية.
غرض شلشركة بإيج ز : شلحم ية ، 
شلحرشسة ، شملرشقبة وشملرشقبة عن بعد 

، نظ م شإلنذشر..
عنوشن شملقر شالجتم عي : شملسيرة و 
شلقط ع A رقم 5) شلشقة و مرشكش - 

0000) مرشكش شملغرب .
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسم   شلشركة: 100 درهم، 

مقسم ك لت لي:
 700  : شلنبي  عبد  محمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد محمد شملتقي : 00و حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد محمد عبد شلنبي عنوشنه)ش) 
007و1  غيس   شوغوستين  ش رع   19

م رسيلي  فرنس .
عنوشنه)ش)  شملتقي  محمد  شلسيد 
 Gémenos 111 ش رع شلييس 0))وB

فرنس .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد محمد عبد شلنبي عنوشنه)ش) 
007و1  غيس   شوغوستين  ش رع   19

م رسيلي  فرنس 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   11 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم و69)و1.
18Iو

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

FASTSHOP MARKET
إعالن متعدد شلقرشرشت

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 (و
 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc
FASTSHOP MARKET »شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: س حة 

شلحرية، زشوية ش رع محمد شلخ مس 
وش رع موال4 شلحسن، شق مة شلبردعي 

ب، شلرقم ) - - مرشكش شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
.91817

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 8) م رس ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
 
ً
سهم  0)و  تحويل  على  شملوشفقة   .1
من شلسيد بوقنوف سعيد إلى شلسيد 

سعد ألبيرتو.
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

شملعد   شألس �سي  شلنظ م  شعتم د 
للشركة.

بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
شلشكلي ت وشلصالحي ت

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم )و8)و1.
19Iو

CHOUFA DE S COMPTABLE ET GESTION

E.N.M.I.G.T.P
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

 CHOUFA DE S COMPTABLE ET
GESTION

رقم 8 زنقة 1) غشت شلسوق 
شلقديم خريبكة ، 5000)، خريبكة 

شملغرب
E.N.M.I.G.T.P شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

 PLATEAU وعنوشن مقره  شإلجتم عي
B شلط بق شألر�سي مبنى موال4 

يوسف شإلدشر4 شملنطقة شإلدشرية 
ش رع موال4 يوسف خريبكة - 

5000) خريبكة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
70(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(1 فبرشير   19
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.E.N.M.I.G.T.P
شلتدريب   : غرض شلشركة بإيج ز 

شملنهي وشلتوجيه.
 PLATEAU : عنوشن شملقر شالجتم عي
B شلط بق شألر�سي مبنى موال4 يوسف 

شإلدشر4 شملنطقة شإلدشرية ش رع موال4 
خريبكة   (5000  - خريبكة  يوسف 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شية  قصير4  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيدة قصير4 شية عنوشنه)ش) 9و 
 01 ونقة عين بني مظهر حي ي سمينة 

خريبكة 5000) خريبكة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيدة قصير4 شية عنوشنه)ش) 9و 
 01 ونقة عين بني مظهر حي ي سمينة 

خريبكة 5000) خريبكة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م 4  و0  بت ريخ  بخريبكة  شالبتدشئية 

1)0) تحت رقم 56و.
0I)و

TGE FIDUS

SAYTRAC
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
رفع رأسم   شلشركة

TGE FIDUS
ش رع شلزرقطوني كم   ب رك س نتر 

عم رة B رقم 9و شلط بق 6 ، 8810)، 
شملحمدية شملغرب

SAYTRAC شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
شملنصور عم رة )) شلط بق )0 عين 
حرودة - 0و86) شملحمدية شملغرب.

رفع رأسم   شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(0607
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تم   (0(( أبريل   08 في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
أ4  درهم«   1.500.000,00«
إلى  درهم«   1.000.000,00« من 
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: عن طريق  درهم«   2.500.000,00« 
شلشركة  ديون  مع  مق صة  إجرشء 

شملحددة شملقدشر وشملستحقة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب ملحمدية بت ريخ 18 أبريل 

))0) تحت رقم وو7.
1I)و

ENERGIE PLAST SARL-AU

ENERGIE PLAST
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

ENERGIE PLAST SARL-AU
تجزئة شلوحدة زنقة ج بر بن عبدهللا 

رقم 11 ، 60000، وجدة شملغرب
ENERGIE PLAST شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
شلوحدة زنقة ج بر بن عبدهللا رقم 

11. - 60000 وجدة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و0)9و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   0(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ENERGIE PLAST
-إع دة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شن بيب  وصن عة  شلبالستيك  تدوير 

شلبوليتيالن
- تصنيع شملوشد شلبالستيكية .

تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
رقم  عبدهللا  بن  ج بر  زنقة  شلوحدة 

11. - 60000 وجدة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : مير  شلحسين  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد شلحسين مير عنوشنه)ش) حي 
زنقة ج بر  شلوحدة  تجزئة  شملحمد4 
وجدة   60000  .11 رقم  بن عبدهللا 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد شلحسين مير عنوشنه)ش) حي 
زنقة ج بر  شلوحدة  تجزئة  شملحمد4 
وجدة   60000  .11 رقم  بن عبدهللا 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 509.
I))و

CICMA

S2N PRO
إعالن متعدد شلقرشرشت

CICMA
 AZELAL ، 20000، 58

CASABLANCA MAROC
S(N PRO »شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة ذشت شلشريك شلوحيد«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: زنقة 

سمية عم رة رقم )8 شلط بق ) رقم 
18 ب لمي - 0000) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
وو85و).

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في )1 فبرشير ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم )6) )7): شلذ4 ينص على 
تفويت شلحصص شالجتم عية  م يلي: 
شملبرمجة  حصة   1000 شجل  من 

ب لشركة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
شلذ4 ينص   :(1(( )و1)  بند رقم 

شلسيد  شستق لة  قبو   م يلي:  على 
كمسير  مه مه  من  عطيف  جال  
يوسف  شلسيد  وتعيين  للشركة 

S(N PRO شرسالن كمسير للشركة
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
و)  بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم 7و8187.
Iو)و

الفيديس 

TASK CONCEPT
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

الفيديس 
)70 عم رة ششتوكية شلط بق شلت ني 
رقم شلشقة 6 شملسيرة 1 حرف ب 
مرشكش ، 0)01)، مرشكش شملغرب
TASK CONCEPT شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي طريق 

شلصويرة رقم 8 مركز شالودشية متجر 
ب لط بق شلسفلي -مرشكش- - 0000) 

مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1((597
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  0و 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 TASK  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.CONCEPT
: مق و  في  غرض شلشركة بإيج ز 

شلبن ء شو إنش ءشت مختلفة
مق و  في شلشبك ت شلهيدروليكية 

وشالن بيب شلهندسية شملدنية
ت جر.

طريق   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
مركز شالودشية متجر   8 شلصويرة رقم 
 (0000  - -مرشكش-  ب لط بق شلسفلي 

مرشكش شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد نجيب كشون : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد علي مسكيني : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  كشون  نجيب  شلسيد 
ش رع   (( إق مة رقية بلوك ب شقة 
عبد شلكريم شلخط بي جيليز مرشكش 

0000) مرشكش شملغرب.
عنوشنه)ش)  مسكيني  علي  شلسيد 
مرشكش  ت ركة   7 رقم  شمك لة  تجزئة 

0000) مرشكش شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  كشون  نجيب  شلسيد 
ش رع   (( إق مة رقية بلوك ب شقة 
مرشكش  جليز  شلخط بي  شلكريم  عبد 

0000) مرشكش شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 795)و1.
I))و

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

MINDPRO
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU COMPTABLE
 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING
 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT A 1ER ETAGE N°4 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

MINDPRO شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 55 
ش رع محمد شلخ مس عم رة جك ر 

شلط بق شلخ مس شقة رقم وو جليز - 
0000) مرشكش شملغرب
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تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1(((75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   16

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.MINDPRO

غرض شلشركة بإيج ز : شستش رشت 

شلتوجيه وشلتدريب وشلتكوين.

 55 رقم   : عنوشن شملقر شالجتم عي 

جك ر  عم رة  شلخ مس  محمد  ش رع 

جليز  وو  شلط بق شلخ مس شقة رقم 

- 0000) مرشكش شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلجرشر4  هدى  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة هدى شلجرشر4 عنوشنه)ش) 

ت ركة   176 رقم  شلنخيل1  تجزئة 

0000) مرشكش شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيدة هدى شلجرشر4 عنوشنه)ش) 

ت ركة   176 رقم  شلنخيل1  تجزئة 

0000) مرشكش شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   11 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم و68)و1.

5I)و

FIDUMATIC       فيديم تيك      

KZ BATIMENT
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رفع رأسم   شلشركة

FIDUMATIC       فيديم تيك
عم رة م  يوح   ش رع شلحسن 

 imm 5096 شلث ني شك دير ص ب
 mayouhel ave hassn 2، 80000،

 AGADIR - IDA OU TANANE
شملغرب

KZ BATIMENT شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 5 زنقة 
ه رون شلرشيد .عم رة رقم ) شكدش  

شلرب ط - 10000 شلرب ط شملغرب.
رفع رأسم   شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.59099

 بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي
تم   (0(( ين ير   15 في  شملؤرخ 
بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
درهم«  »900.000.و1  قدره 
إلى  درهم«   5.600.000« من  أ4 
طريق  عن  درهم«   19.500.000«
شلشركة  ديون  مع  مق صة  إجرشء   :

شملحددة شملقدشر وشملستحقة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم )79و)1.
6I)و

CORPOCONSULT SARL

كوربو كونسيليوم
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

CORPOCONSULT SARL
 RUE BANAFSAJ RES YASAMINE

 B N° 18 BEAUSEJOUR
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

كوربو كونسيليوم شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 1) ، 
زنقة شلبنفسج إق مة شلي سمين ب  
بوسيجور 00)0) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و9)0)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   09
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
كوربو   : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

كونسيليوم.
 : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شالستش رشت شإلدشرية وشمل لية.
 ،  (1  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
ب   شلي سمين  إق مة  شلبنفسج  زنقة 
شلبيض ء  شلدشر   (0(00 بوسيجور 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 600  : هرهور4  ن دية  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
00) حصة   : شلسيد حسن فكر4 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيدة ن دية هرهور4 عنوشنه)ش) 
1 زنقة شالقحوشن شقة )و بوسيجور 

00)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
 1 شلسيد حسن فكر4 عنوشنه)ش) 
بوسيجور  )و  شالقحوشن شقة  زنقة 

00)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
هرهور4  مصطفى  شلسيد 
بيت  و  بلوك   ( مبني  و1،  عنوشنه)ش) 
 1(000 تم رة  جن ن  إق مة  شلعزيز 

تم رة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (1 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم )))1)8.

7I)و

DYNAMIC MALL

DYNAMIC MALL
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

DYNAMIC MALL
9)و ش رع شلحزشم شلكبير شلط بق 

شلسفلي شملوحدين شلحي شملحمد4 ، 
0570)، شلدشرشلبيض ء شملغرب

DYNAMIC MALL شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 9)و 

ش رع شلحزشم شلكبير شلط بق 
شلسفلي شملوحدين شلحي شملحمد4 

شلدشرشلبيض ء 0570) شلدشرشلبيض ء 
شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
(895(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(1 ين ير   (5
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.DYNAMIC MALL
صن عة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلبن ء وشال شغ   شملعدنية.
9)و   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلط بق  شلكبير  شلحزشم  ش رع 
شملحمد4  شلحي  شملوحدين  شلسفلي 
شلدشرشلبيض ء   (0570 شلدشرشلبيض ء 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد محمد عبد شلكريم : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلكريم  عبد  محمد  شلسيد 
شلكبير  شلحزشم  ش رع  9)و  عنوشنه)ش) 
شلحي  شملوحدين  شلسفلي  شلط بق 
شلدشرشلبيض ء   (0570 شملحمد4 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلكريم  عبد  محمد  شلسيد 
شلكبير  شلحزشم  ش رع  9)و  عنوشنه)ش) 
شلحي  شملوحدين  شلسفلي  شلط بق 
شلدشرشلبيض ء   (0570 شملحمد4 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 11 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

فبرشير 1)0) تحت رقم 765156.

8I)و

إئتم نية رزقي »ذ.رزقي هش م« مح سب معتمد

SOCIETE VIASSUR
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

إئتم نية رزقي »ذ.رزقي هش م« 
مح سب معتمد

رقم 17 شقه 15 زنقه شنتسيرشبي ، 
50000، مكن س شملغرب

SOCIETE VIASSUR شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي عم رة 
56 شلدشر شلحمرة شقة ) ت بريكت - 

11000 سال شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5765و
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   11
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.SOCIETE VIASSUR

مركز   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شتص  

أعم   متنوعة أو إنش ءشت
شستيرشد وتصدير.

عم رة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 - ت بريكت   ( شلدشر شلحمرة شقة   56

11000 سال شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد شلرتيمي حميد : 600 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
00) حصة   : شلسيد شوقي محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 (00  : شمين  شلرض و4  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  حميد  شلرتيمي  شلسيد 

مكن س 50000 مكن س شملغرب.
عنوشنه)ش)  محمد  شوقي  شلسيد 

سال 11000 سال شملغرب.
عنوشنه)ش)  شمين  شلرض و4  شلسيد 

سال 11000 سال شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  حميد  شلرتيمي  شلسيد 

مكن س 50000 مكن س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   07 بت ريخ  بسال  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم )6).
9I)و

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

MODUL-R
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 (و
 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc
MODUL-R شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي و)، ش رع 

بيريني، شلط بق شالو ، شلشقة رقم 
)، شملع ريف - 0000) شلدشرشلبيض ء 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5(0(55
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   01
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.MODUL-R
تصنيع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شآلالت لألغرشض شلع مة.
عنوشن شملقر شالجتم عي : و)، ش رع 
رقم  شلشقة  شالو ،  شلط بق  بيريني، 
شلدشرشلبيض ء   (0000  - شملع ريف   ،(

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 100 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شدم  وه بي  شلسيد 
00و7،  كلم  للرب ط  شلقديم  شلطريق 
شلدشرشلبيض ء   (0000 شلسبع  عين 

شملغرب.
شلسيدة بورزيق نسرين عنوشنه)ش) 
ش رع تش رلز جيليسكويت ، سك ربيك 

0و10 بروكسيل بلجيك .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شدم  وه بي  شلسيد 
00و7،  كلم  للرب ط  شلقديم  شلطريق 
شلدشرشلبيض ء   (0000 شلسبع  عين 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 18 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )5)1)8.

0Iوو

FOUZMEDIA

AMA MULTISERVICES
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

AMA MULTISERVICES شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر بك رة 

شملس عدة - ---- سيد4 سليم ن 

شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9ووو

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   1(

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 AMA  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.MULTISERVICES

بيع موشد   : غرض شلشركة بإيج ز 

شلبن ء ب لتقسيط

مق و  في نقل شلبض ئع.

دوشر   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

بك رة شملس عدة - ---- سيد4 سليم ن 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد محمد بوقطيب عنوشنه)ش) 

سيد4   --- شملس عدة  بك رة  دوشر 

سليم ن شملغرب.

بوقطيب  عزشلدين  شلسيد 

 --- شملس عدة  بك رة  دوشر  عنوشنه)ش) 

سيد4 سليم ن شملغرب.
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بوقطيب  عبدشلكريم  شلسيد 
 --- شملس عدة  بك رة  دوشر  عنوشنه)ش) 

سيد4 سليم ن شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
بوقطيب  عبدشلكريم  شلسيد 
 --- شملس عدة  بك رة  دوشر  عنوشنه)ش) 

سيد4 سليم ن شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية بسيد4 سليم ن بت ريخ 18 

م رس ))0) تحت رقم -.
1Iوو

AMJ MANAGEMENT

POINT FINANCES S.A.R.L
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة شالردن شق مة ي منة  ) شلط بق 
شالو  رقم 0و  طنجة ، 90000، 

طنجة شملغرب
POINT FINANCES S.A.R.L شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي : )10 
ش رع حسن ) محل ب طنجة - 

90000 طنجة شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1(6((1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   1(
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 POINT :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

. FINANCES S.A.R.L
تحويل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شألموش  وشلصرف شليدو4.
 10(  :  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 - طنجة  ب  محل   ( حسن  ش رع 

90000 طنجة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 
درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد حسن بوحرشث : 90 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   10  : ششن فى  شمين  شلسيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد حسن بوحرشث عنوشنه)ش) 
 50 1 رقم  توليب بالج عم رة د ط بق 

90000 طنجة شملغرب.
شلسيد شمين ششن فى عنوشنه)ش) حي 
شلسالم عوينت شلسرشق زنقة 11 رقم 

157 وجدة 9000 وجدة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد شمين ششن فى عنوشنه)ش) حي 
شلسالم عوينت شلسرشق زنقة 11 رقم 

157 وجدة 60000 وجدة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 906)5).
I)وو

FIDALIC CONSEIL

 BOURHT ASSURANCES
 INTERMÉDIAIRE

D’ASSURANCE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
رفع رأسم   شلشركة

FIDALIC CONSEIL
شالزده ر شمتدشد عم رة رقم 118 ، 

0000)، مرشكش شملغرب
 BOURHT ASSURANCES

 INTERMÉDIAIRE
D’ASSURANCE شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم و 
شق مة ب صير زشوية ش رع منصور 

شلدهبي وش رع عبد شلكريم شلخط بي 
- 0000) مرشكش شملغرب.

رفع رأسم   شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.5(875

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تم   (0(( أبريل   0( في  شملؤرخ 

قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 

»00.000و درهم« أ4 من »500.000 

عن  درهم«   800.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   15 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 7)8)و1.

Iووو

EXCELLENTIA Consulting

وندر بارتنرزميدل ايست افريكا
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

EXCELLENTIA Consulting

5 زنقة سليم ن عزمي شلط بق 

6 مكتب 16 ش رع شلزرقطوني 

شلدشرشلبيض ء ، 60و0)، 

شلدشرشلبيض ء شملغرب

وندر ب رتنرزميد  شيست شفريك  

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي )18 ش رع 

أنوش ، شق مة أنوش  شملكتب رقم 17 

شلط بق شلرشبع حي شملستشفي ت - 

))00) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و)68و).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تم تعيين   (0(( م رس   (8 شملؤرخ في 

شلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

ب سك    بيير  أليكسيس  توم س 

كمسير وحيد

تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 07 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )9)0)8.

I)وو

 CENTRE INTERNATIONAL D

 ACCOMPAGNEMENT ET DES ETUDES ET DES

AFFAIRES

 transactions commerciales

services
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

 CENTRE INTERNATIONAL D

 ACCOMPAGNEMENT ET DES

ETUDES ET DES AFFAIRES

 rue tafraouat app 2 hassan (

 rabat2 Rabat hassan، 10020،

Rabat Maroc

 transactions commerciales

services شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة)في طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي عم رة 

حس ني و تق طع أنكوال وم لي - 

10000 شلرب ط شملغرب .

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.1(0667

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تقرر حل   (0(( أبريل   07 شملؤرخ في 

شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 

 transactions commerciales

000.و  رأسم له   مبلغ    services

شإلجتم عي  مقره   وعنوشن  درهم 

تق طع أنكوال وم لي  و  عم رة حس ني 

 : شلرب ط شملغرب نتيجة     10000  -

نقص شلتموين وظروف كورون  .

عم رة  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 

 - وم لي  أنكوال  تق طع  و  حس ني 

10000 شلرب ط شملغرب . 

و عين:

عمر   خليفة  شلبهلو   شلسيد)ة) 

شلعلويين  ش رع  وعنوشنه)ش)  شلعربي 

شلرب ط   10000 حس ن  و  شقة  )و 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : 
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ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أكتوبر   11 بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

019) تحت رقم 1وو6.

5Iوو

ANDERSEN CONSULTING

MOBY MOBY SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC (9

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

MOBY MOBY SARL شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي منطقة 

شلحرة - TFZ- شلبقعة رقم -و1 

شلقطعة رقم 5 - 90000 طنجة 

شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(7191

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(( م رس   (1 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

 HOLDING )ة)  شلسيد  تفويت 

حصة   MAHZZONI SARL 1.(00

حصة   6.000 أصل  من  شجتم عية 

 LARBROS )ة)  شلسيد  لف ئدة 

 HOLDING OFFSHORE SARL

بت ريخ 1) م رس ))0).

 HOLDING )ة)  شلسيد  تفويت 

حصة   MAHZZONI SARL (.800

حصة   6.000 أصل  من  شجتم عية 

 AFNOTEC )ة)  شلسيد  لف ئدة 

 HOLDING OFF SHORE SARL

بت ريخ 1) م رس ))0).

 GIUCLA )ة)  شلسيد  تفويت 

 HOLDING OFF-SHORE SARL

أصل  من  شجتم عية  حصة   600

)ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة   6.000

 AFNOTEC HOLDING OFF

م رس   (1 بت ريخ   SHORE SARL

.(0((

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
أبريل   15 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم )86)5).
6Iوو

FOUZMEDIA

STOP RELAX
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
STOP RELAX شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 59 ش رع 

موال4 عبدشلعزيز إق مة موال4 
عبدشلعزيز شلرقم ) - 000)1 

شلقنيطرة شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

889و6
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   17
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STOP  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.RELAX
مركز   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلتجميل
شستغال  شملرشفق شلتج رية

كرشء ق ع ت شلحفالت وشلندوشت.
 59  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
إق مة  عبدشلعزيز  موال4  ش رع 
 1(000  -  ( موال4 عبدشلعزيز شلرقم 

شلقنيطرة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء   -

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  سه م  س رج  شلسيدة 

ت زة   86 شلرقم   6 بلوك  و  شلقدس 
000)1 شلقنيطرة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  سه م  س رج  شلسيدة 
ت زة   86 شلرقم   6 بلوك  و  شلقدس 

000)1 شلقنيطرة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 0) ين ير 

))0) تحت رقم -.
7Iوو

FOUZMEDIA

 PANORAMIS LUXURY SARL
AU

إعالن متعدد شلقرشرشت

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 PANORAMIS LUXURY SARL AU

»شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 
ذشت شلشريك شلوحيد«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: شلزنقة ) 
حي معمورة - - شلقنيطرة شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.6(8(5
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 1و ين ير ))0)
تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

على  ينص  شلذ4   :1 رقم  قرشر 
تغيير نش ط شلشركة بإض فة  م يلي: 
شلتصدير  نش ط شألشغ   شملختلفة، 
شلشركة  نش ط  ليصبح  وشإلستيرشد 
شألشغ     - لإلتص    مركز  ك لت لي: 

شملختلفة، شلتصدير وشإلستيرشد
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
تخويل شإلمض ء إلى شلسيد نزشر عزوز4 

وحده
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
على  ينص  شلذ4   :1 رقم  بند 
تغيير نش ط شلشركة بإض فة  م يلي: 
شلتصدير  نش ط شألشغ   شملختلفة، 
شلشركة  نش ط  ليصبح  وشإلستيرشد 
شألشغ     - لإلتص    مركز  ك لت لي: 

شملختلفة، شلتصدير وشإلستيرشد

بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

تخويل شإلمض ء إلى شلسيد نزشر عزوز4 

وحده

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 8) م رس 

))0) تحت رقم 90871.

8Iوو

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

RIAD TANGER
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO sigle A2CM sarl

ش رع ف س ، ركن شبن طفيل ، إق مة 

دي موند، شلط بق شألو  ، مكتب رقم 

و ، 90000، طنجة شملغرب

RIAD TANGER شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلطريق 

شلوطنية رقم 8) ، إق مة حدشئق 

مرج ن شلط بق شالر�سي بلوك د - 

تطوشن - - 000و9 تطوشن شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و)1)).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

شملؤرخ في 17 م رس ))0) تم تحويل 

من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 

إق مة   ،  (8 رقم  شلوطنية  »شلطريق 

حدشئق مرج ن شلط بق شالر�سي بلوك 

د - تطوشن - - 000و9 تطوشن شملغرب« 

إلى »ش رع ف س ركن شبن طفيل إق مة 

رقم  مكتب  شألو   شلط بق  دي موند 

طنجة   90000  - بلوك ب طنجة  و 

شملغرب«.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   15 بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1188.

9Iوو
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ع د  شلزميتة - مح سب-

EL YANDOUZI CAR
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
رفع رأسم   شلشركة

ع د  شلزميتة - مح سب-
50) حي شالدشرسة بلوك ) ت زة ، 

5000و، ت زة شملغرب
EL YANDOUZI CAR شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي إق مة 

أوريدة شلط بق شألو  - 5000و تــ زة 
شملغرب.

رفع رأسم   شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.5007
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم   (0(( م رس  و)  في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
»800.000 درهم« أ4 من »500.000 
درهم«  »00.000و.1  إلى  درهم« 
مق صة مع ديون  إجرشء   : عن طريق 

شلشركة شملحددة شملقدشر وشملستحقة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  بت زة  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 171/2022.
0I)و

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

 CHASSE TOURISTIQUE
RESPONSABLE DU MAROC

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC
 CHASSE TOURISTIQUE

 RESPONSABLE DU MAROC
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 51 مكرر 
ش رع شملولى عبد شلعزيز إق مة شالمل 
مكتب رقم 7 شلقنيطرة - 000)1 

شلقنيطرة شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
9و0و6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(1 أكتوبر   05
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
: تسميته   بمختصر   شإلقتض ء 

 CHASSE TOURISTIQUE
.RESPONSABLE DU MAROC

شلصيد   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شلسي حي

من  وغيره   شلسي حية  شإلق مة 
أم كن شإلق مة قصيرة شألجل

شلصيد وشلخدم ت ذشت شلصلة.
عنوشن شملقر شالجتم عي : 51 مكرر 
ش رع شملولى عبد شلعزيز إق مة شالمل 
 1(000  - شلقنيطرة   7 رقم  مكتب 

شلقنيطرة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد أمين بن جلون : 0وو حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
0)و حصة   : شلسيد محمد ب ركة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
0وو   : هليلي  سين   شبن  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد أمين بن جلون عنوشنه)ش) 
وجدة   60000  81 زنقة شلرب ط رقم 

شملغرب.
عنوشنه)ش)  ب ركة  محمد  شلسيد 
 1 و) زنقة شلوط سين شلي سمين  رقم 

15000 شلخميس ت شملغرب.
شلسيد شبن سين  هليلي عنوشنه)ش) 
 1(000 أوالد وجيه   50 بلوك   رقم 

شلقنيطرة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد أمين بن جلون عنوشنه)ش) 
وجدة   60000  81 زنقة شلرب ط رقم 

شملغرب
شلسيد شبن سين  هليلي عنوشنه)ش) 
 1(000 أوالد وجيه   50 بلوك   رقم 

شلقنيطرة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ )0 نونبر 

1)0) تحت رقم 9))5.
1I)و

AHD TRADING

 AHD TRADING أ.ه.د ترادينغ
SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

AHD TRADING
 MAG N°1 HAY SAADA 2 SEBAA

 AIYOUN ، 51152، MEKNES
MAROC

 AHD TRADING أ.ه.د ترشدينغ
SARL AU  شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي متجر رقم 
1 حي سع دة ) سبع عيون - )5115 

شلح جب شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1و557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   08
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
أ.ه.د   : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
.AHD TRADING SARL AU ترشدينغ
غرض شلشركة بإيج ز : -ميك نيكي 

تصليح شلسي رشت وشالالت شلكبرى 
-ت جر قطع غي ر شلسي رشت وشالالت 

شلكبرى 

-شملتج رة.

عنوشن شملقر شالجتم عي : متجر رقم 

1 حي سع دة ) سبع عيون - )5115 

شلح جب شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد شيت حم مة شدريس : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شدريس  حم مة  شيت  شلسيد 

شيت  بنحدو  شيت  دوشر  عنوشنه)ش) 

شلح جب  تقسير  جم عة  سليم ن 

)5115 شلح جب شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شدريس  حم مة  شيت  شلسيد 

شيت  بنحدو  شيت  دوشر  عنوشنه)ش) 

شلح جب  تقسير  جم عة  سليم ن 

)5115 شلح جب شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس   17 بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 068).

I))و

STE ZIZ COMPTA

 STE BOTAYABRACHID SARL
AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE BOTAYABRACHID SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي قصر 

شلرحبة شلجديدة شلخنك شلرشيدية - 

000)5 شلرشيدية شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
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محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و1587

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   0(

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.BOTAYABRACHID SARL AU

غرض شلشركة بإيج ز : شالستثم ر 

شلفالحي

ششغ   مختلفة

شلوس طة.

قصر   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 - شلرحبة شلجديدة شلخنك شلرشيدية 

000)5 شلرشيدية شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد تقرشد رشيد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد تقرشد رشيد عنوشنه)ش) قصر 

شلرشيدية  شلخنك  شلجديدة  شلرحبة 

000)5 شلرشيدية شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد تقرشد رشيد عنوشنه)ش) قصر 

شلرشيدية  شلخنك  شلجديدة  شلرحبة 

000)5 شلرشيدية شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لرشيدية بت ريخ و1 أبريل 

))0) تحت رقم 70).

Iو)و

TRAXROVER

ترشكس روفر

TRAXROVER SARL AU 
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

TRAXROVER
 N°56, 2 EME ETAGE RUE 1 SIDI

 LOUHOU AZROU ، 53100،
AZROU MAROC

 TRAXROVER SARL ترشكس روفر
AU شركة ذشت مسؤولية محدودة 

ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 56 
شلط بق شلت ني حي 1 سيد4 لوحو 

شزرو - 100و5 شزرو شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
17(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   0(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
شإلقتض ء بمختصر تسميته  : ترشكس 

.TRAXROVER SARL AU روفر
-ششغ     : بإيج ز  شلشركة  غرض 

مختلفة
-شملت جرة.

 56 رقم   : عنوشن شملقر شالجتم عي 
شلط بق شلت ني حي 1 سيد4 لوحو شزرو 

- 100و5 شزرو شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : يونس  عثم ني  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  يونس  عثم ني  شلسيد 

شملخفي  سيد4  وشحسن  شعلي  شيت 
100و5 شزرو شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  يونس  عثم ني  شلسيد 
شملخفي  سيد4  وشحسن  شعلي  شيت 

100و5 شزرو شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   (5 بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 117.
I))و

JUMELIA

JUMELIA SARL AU جوميليا
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

JUMELIA
 N°644,1ERE ETAGE AIN

 CHOUBBIK BMO MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC
 JUMELIA SARL AU  جوميلي

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم ))6 
شلط بق شالو  عين شبيك ب.م.و 
مكن س - 50000 مكن س شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
55919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  و) 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
شإلقتض ء بمختصر تسميته  : جوميلي  

.JUMELIA SARL AU
-تنقيب   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

,بحت وشستغال  شملن جم
-شملت جرة

-شالستيرشد وشلتصدير.

عنوشن شملقر شالجتم عي : رقم ))6 
ب.م.و  شبيك  عين  شالو   شلط بق 

مكن س - 50000 مكن س شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : يوسف  كبور  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  يوسف  كبور  شلسيد 
))6 عين شبيك ب.م.و مكن س  رقم 

50000 مكن س شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  يوسف  كبور  شلسيد 
))6 عين شبيك ب.م.و مكن س  رقم 

50000 مكن س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   07 بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 57و1.
5I)و

Valoris Partners

ITALCIA
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

Valoris Partners
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
ITALCIA شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 59 ش رع 

شلزرقطوني شلط بق شلس دس رقم 18 
- 60و0) شلدشر شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7وو0)5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   08
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
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ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ITALCIA
غرض شلشركة بإيج ز : *إستغال  
شلخفيفة  شلوجب ت  ومط عم  شملق هي 
متعلقة  متعددة  خدم ت  وتقديم 
تنضيم  شلحفالت،  )تموين  ب لطع م 

شالستقب   أو غيرهم)
*إبرشم شتف قي ت شالمتي ز أو شالمتي ز 

شلفرعي أو أ4 شتف قية مم ثلة
*شستيرشد معدشت ومنتج ت تقديم 

شلطع م
شلعملي ت  جميع  ع م  *وبشكل 
أو  ق نونية  ك نت  نوع سوشء  أ4  من 
شقتص دية أو م لية أو منقولة أو غير 
منقولة تتعلق ب لغرض شملذكور أعاله 
مم ثلة  أخرى  أغرشض  نفس  بأ4  أو 
أو ذشت صلة، بصفة أن تؤيد بشكل 
شلذ4  شلهدف  غيرمب شر  أو  مب شر 
تسعى شلشركة إلى تحقيقه أو شمتدشده 

أو تطويره.
59 ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 
شلزرقطوني شلط بق شلس دس رقم 18 

- 60و0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
00و   : حسين  سدريك  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد خ لد شملطربي : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد دفيد شم نويل حسين : 00و 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 شلسيد محمد علي آيت شلط هر4 :
00و حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد سدريك حسين عنوشنه)ش) 
 1 60 محج حسن شلسكت ني شلط بق 

0050) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
شلسيد خ لد شملطربي عنوشنه)ش) حي 
شلقدس إق مة شلبست ن عم رة ج ) ف 
 (0610 سيد4 شلبرنو�سي   19 شلرقم 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.
حسين  شم نويل  دفيد  شلسيد 
60 محج حسن شلسكت ني  عنوشنه)ش) 
شلبيض ء  شلدشر   (0050  1 شلط بق 

شملغرب.
شلسيد محمد علي آيت شلط هر4 
 ( درج  شلعنق  ش رع   86 عنوشنه)ش) 
زشوية زنقة شلفريد   17 شقة   6 ط بق 
دوفيني )005) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد سدريك حسين عنوشنه)ش) 
 1 60 محج حسن شلسكت ني شلط بق 

0050) شلدشر شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 15 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم وو)1)8.
6I)و

LE CONSUL SAS

 STE DOMAINES DES
PERLES SARL

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تفويت حصص

LE CONSUL SAS
 BP 4191 TOUR HASSAN CP
 10000 RABAT ، 0، RABAT

MAROC
 STE DOMAINES DES PERLES

SARL شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 08) شلحي 
شلصن عي سيد4 غ نم طريق أسفي 
مكتب B) مرشكش - 0000) مرشكش 

شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.116((1

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( فبرشير  و)  في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
تفويت شلسيد )ة) مصطفى لديب 
أصل  من  شجتم عية  حصة   5.000
)ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة   10.000
عبد شلجليل شبومجد بت ريخ و) فبرشير 

.(0((

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

أبريل   1( بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم )و1).

7I)و

Metawave

 SOGECAR MAROC
INTERNATIONAL

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

Metawave

 Boulevard zerktouni ، 1(0

20150، casablanca maroc

 sogecar maroc international

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 

 Boulevard Zerktouni ,(6

 Appartement 6, 2ème étage

20250 Casablanca Maroc

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7)97و5

و)  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( م رس 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.sogecar maroc international

 Gestion  : غرض شلشركة بإيج ز 

 du recouvrement des créances

 et gestion des impayés et du

.contentieux

 : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 Boulevard Zerktouni  ,(6

 Appartement 6, 2ème étage

.20250 Casablanca Maroc

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 GENDRON Marc شلسيد 
 100 بقيمة  حصة   Antoine : 100

درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
 GENDRON Marc شلسيد 
 QUEBEC CAN عنوشنه)ش)   Antoine

.QUEBEC CANADA
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
 GENDRON Marc شلسيد 
 QUEBEC CAN عنوشنه)ش)   Antoine

QUEBEC CANADA
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلتج رية ب لدشر شلبيض ء بت ريخ - تحت 

رقم -.
8I)و

EAGLE GOLDEN INFORMATIQUE

 EAGLE GOLDEN
INFORMATIQUE

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

 EAGLE GOLDEN
INFORMATIQUE

حي شلعوشمة ) شلط بق شلسفلي 6168 
طنجة ، 90000، طنجة شملغرب

 EAGLE GOLDEN
INFORMATIQUE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي 

شلعوشمة ) شلط بق شلسفلي 6168 
طنجة - 90000 طنجة شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و8و6)1
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   06
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 EAGLE :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.GOLDEN INFORMATIQUE



7969 الجريدة الرسميةعدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0)) 

تركيب   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
ك ميرشت مرشقبة - تركيب شجهزة شنذشر 

- شبكة كمبيوتر.
حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 6168 شلسفلي  شلط بق   ( شلعوشمة 

طنجة - 90000 طنجة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 50.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد عم د بوح ج  : 50) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد عبد شلفت ح شلش عر : 50) 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  بوح ج   عم د  شلسيد 
وزشن   16(00 زومي  شلحرشية  دوشر 

شملغرب.
شلش عر  شلفت ح  عبد  شلسيد 
 1(5 )0 رقم  عنوشنه)ش) تجزئة شملرس 

90000 طنجة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  بوح ج   عم د  شلسيد 
وزشن   16(00 زومي  شلحرشية  دوشر 

شملغرب
شلش عر  شلفت ح  عبد  شلسيد 
 1(5 )0 رقم  عنوشنه)ش) تجزئة شملرس 

90000 طنجة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم )87)5).
9I)و

METREK COMPTA PRO

MZ . DA TRANS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
MZ . DA TRANS شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد)في طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

شوالد شلغ ز4 مرأب رقم و رقم 80 - 
00))1 سيد4 سليم ن شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(651
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر حل   (0(( أبريل   11 شملؤرخ في 
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
 MZ . DA TRANS شلشريك شلوحيد 
درهم   100.000 رأسم له   مبلغ 
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة شوالد 
شلغ ز4 مرأب رقم و رقم 80 - 00))1 
 : نتيجة    شملغرب  سليم ن  سيد4 
أزمة كوفيد19 وشزم ت م لية خ نقة.

تجزئة  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 
 -  80 رقم  و  شوالد شلغ ز4 مرأب رقم 

00))1 سيد4 سليم ن شملغرب. 
و عين:

شلسيد)ة) إدريس مـــزوز وعنوشنه)ش) 
دوشر شلقن فدة شوالد ملوك دشر بلع مر4 
شملغرب  سليم ن  سيد4   1((00

كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 
شوالد  تجزئة   : ب لتصفية  شملتعلقة 

شلغ ز4 مرأب رقم و رقم 80
سيد4 سليم ن

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية بسيد4 سليم ن بت ريخ 18 

أبريل ))0) تحت رقم 85/2022.
50Iو

 ETUDE MAITRE KAMAL OUTAGHANI 

NOTAIRE

TRUESYS SOLUTIONS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE KAMAL
OUTAGHANI NOTAIRE

 RUE ALI BEN HRAZEM ، 0و
20160، CASABLANCA MAROC

TRUESYS SOLUTIONS

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 6) محج 

مرس شلسلط ن شلط بق شالو  شقة 
رقم و شلدشرشلبيض ء - 0006) 

شلدشرشلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

871)و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير  و1 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.TRUESYS SOLUTIONS

شلبيع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

ب شلجملة وشلتقسيط.

 (6  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شالو   شلط بق  شلسلط ن  محج مرس 

 (0006  - شلدشرشلبيض ء  و  شقة رقم 

شلدشرشلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 SADOK AYOUB : 100 شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

 SADOK AYOUB شلسيد 

 AIN CHOC RUE 8( عنوشنه)ش) 

N(1 (0(70 شلدرشلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

 SADOK AYOUB شلسيد 

 AIN CHOC RUE 8( عنوشنه)ش) 

N(1 (0(70 شلدرشلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 16 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

فبرشير ))0) تحت رقم 077و81.

51Iو

CAF MAROC

DLC TAKKAL
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

DLC TAKKAL شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شلهن ء 

و زنقة 6و رقم 6) طنجة - 90000 

طنجة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1(59(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   (0

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 DLC  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.TAKKAL

 - شلنج رة   : غرض شلشركة بإيج ز 

ت جر منتج ت خشبية.

عنوشن شملقر شالجتم عي : حي شلهن ء 
 90000  - 6) طنجة  رقم  6و  زنقة  و 

طنجة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
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 1.000  : شلتق    هش م  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شلتق    هش م  شلسيد 
6) طنجة  رقم  7و  زنقة  و  حي شلهن ء 

90000 طنجة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شلتق    هش م  شلسيد 
6) طنجة  رقم  7و  زنقة  و  حي شلهن ء 

90000 طنجة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   (9 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 08))5).
I)5و

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

ZALAGH PNEUMATIQUE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

قفل شلتصفية

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
ZALAGH PNEUMATIQUE شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي : شلحي 
شلجديد شلجم عة شلقروية عين 
شك ك صفرو - 1000و صفرو 

شملغرب.
قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
.(797

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر   (0(( م رس   07 في  شملؤرخ 
 ZALAGH PNEUMATIQUE حل 
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة مبلغ 
وعنوشن  درهم   100.000 رأسم له  
شلجديد  شلحي  شإلجتم عي  مقره  
شلجم عة شلقروية عين شك ك صفرو 

نتيجة  شملغرب  صفرو  1000و   -
لتوقف نش ط شلشركة.

و عين:
شلسيد)ة) حميد  بوريد وعنوشنه)ش) 
195عين  رقم  فيال  شلبديع  حدشئق 
شلشقف 000و ف س شملغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
شلحي  وفي   (0(( م رس   07 بت ريخ 
شلجديد شلجم عة شلقروية عين شك ك 

صفرو - 1000و صفرو شملغرب.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   (5 بت ريخ  شالبتدشئية بصفرو 

))0) تحت رقم 8)1.
Iو5و

مكتب شلحس ب ت م لكي

OTMAF BATIMENT
إعالن متعدد شلقرشرشت

مكتب شلحس ب ت م لكي
91) ش رع شلكرشمة منفلور4 ف س ، 

0000و، ف س شملغرب
OTMAF BATIMENT »شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: رقم 5 
زنقة 1) حي زينب عين ه رون - 

0000و ف س شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
5و76و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 1) م رس ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

تفويت 50% من حصة شلشركة 
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

تغيير مسير شلشركة
قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 

تغيير شلشكل شلق نوني للشركة 
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
شلشركة  حصة  من   %50 تفويت 
شململوكة لللسيد برق و4 عبد شلرحيم 

لص لح شلسيد عبد شملجيد حس ك

بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
مسير  حس ك  شملجيد  عبد  تعيين 

وحيد للشركة
بند رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 
من  للشركة  شلق نوني  شلشكل  تغيير 
شلى  شركة دشت شملسؤولية شملحدودة 
شملحدودة  شملسؤولية  دشت  شلىشركة 

شلشريك شلوحيد
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   (8 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1600/2022.
I)5و

AMA FINANCE

CONSTRUCTIVE COMPACT
إعالن متعدد شلقرشرشت

AMA FINANCE
 LOT YOUSRA 137 APPT 5 EL

 OULFA CASABLANCA ، 20200،
CASABLANCA MAROC

 CONSTRUCTIVE COMPACT
»شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: 7)1 ش رع 
شملق ومة إق مة أف  شلط بق شلث ني 

شلرقم )) شلدشر شلبيض ء 7)1 ش رع 
شملق ومة إق مة أف  شلط بق شلث ني 
شلرقم )) شلدشر شلبيض ء 0080) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
9و)508.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في )1 م رس ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
شلسيد  قبل  من  سهم   ((500( بيع 
عبد  شلسيد  إلى  إلى  شلبهجي  محمد 
شلعزيز شألشكر بسعر م ئت ن وخمسون 

ألف درهم )50.000.00)) درهم
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
شلسيد  قبل  من  سهم   ((500( بيع 
خولة  شلسيدة  إلى  إلى  شلبهجي  محمد 
شألشكر بسعر م ئت ن وخمسون ألف 

درهم )50.000.00)) درهم
قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 
مسيرة  شألشكر  خولة  شلسيدة  تعيين 

مش ركة مع شلسيد عبد شلعزيز شألشكر 
للشركة ملدة غير محدودة

على  ينص  شلذ4   :( رقم  قرشر 
م يلي: توقيع شلشركة: شلشركة ملزمة 
ب لتوقيع شلوحيد للسيد عبد شلعزيز 

شألشكر
قرشر رقم 5: شلذ4 ينص على م يلي: 

تحيين شلنظ م شألس �سي
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
شملس هم ت:   6- شمل دة  رقم  بند 
يس هم  م يلي:  على  ينص  شلذ4 
بقيمة  نقًدش  شلشركة  في  شلشرك ء 
شلشكل  على  درهم   1،000،000.00
شلعزيزشألشكر:  عبد  شلسيد   - شلت لي: 
شلسيدة خولة   - درهم   750،000.00

شألشكر 250،000.00 درهم
بند رقم شمل دة -7 رأس شمل  : شلذ4 
محدد  شمل    رأس  م يلي:  على  ينص 
بمبلغ مليون درهم )1،000،000.00 
سهم   10،000 بـ  مقومة   ، درهم) 
درهم   (100( م ئة  شسمية  بقيمة 
ومخصصة  مدفوعة   ، للسهم 
شلسيد   - شلت لي:  شلنحو  على  للشرك ء 
 - سهم   7500 شلعزيزشألشكر  عبد 

شلسيدة خولة شألشكر 500) سهم
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 06 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم ))و0)8.
55Iو

KHMISSA MARKET

JOUDYAC
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

JOUDYAC
و1 زنقة شحمد شملج طي شق مة لزشلب 
شلط بق شألو  رقم 8. ، 50و0)، شلدشر 

شلبيض ء شملغرب
JOUDYAC شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي و1 زنقة 
شحمد شملج طي شق مة لزشلب شلط بق 
شألو  رقم 8. - 50و0) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب
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تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و017)5

 10 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( م رس 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.JOUDYAC

غرض شلشركة بإيج ز : تج رة.

زنقة  و1   : عنوشن شملقر شالجتم عي 

شحمد شملج طي شق مة لزشلب شلط بق 

شألو  رقم 8. - 50و0) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : بوعسرية  شلسيدة سن ء 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة سن ء بوعسرية عنوشنه)ش) 

شلسلط ن  مرس  شلنيل  زنقة  )و 

0006) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيدة سن ء بوعسرية عنوشنه)ش) 

شلسلط ن  مرس  شلنيل  زنقة  )و 

0006) شلدشر شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم و9)1)8.

56Iو

Dilegis Premium Service

GROUPE NB MAROC
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
GROUPE NB MAROC شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ) ، ش رع 
أبو بكر شلبقالني ، شلط بق شلث لث ، 

شقة 11 ، لوسيت ني  ، شلدشر شلبيض ء 
- 0070) شلدشر شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و1)0)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   ((
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.GROUPE NB MAROC
غرض شلشركة بإيج ز : شالستش رة 

شملتعلقة ب لهجرة.
عنوشن شملقر شالجتم عي : ) ، ش رع 
 ، شلط بق شلث لث   ، أبو بكر شلبقالني 
شقة 11 ، لوسيت ني  ، شلدشر شلبيض ء 

- 0070) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 (0.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
 Canada  1((1(8(( شلشركة 
درهم   100 حصة بقيمة   Inc : 200

للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

 Canada Inc 1((1(8(( شلشركة

عنوشنه)ش) كندش J0T(C0 كندش كندش.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  ك در4  عبدهللا  شلسيد 

كندش H(SOA5 كندش كندش

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (1 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

 Le dépôt a تحت رقم   (0(( أبريل 

.été fait au CRI

57Iو

CABINET SALAH AISSE

KATACHIMA

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تغيير تسمية شلشركة

CABINET SALAH AISSE

 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK

 IBN HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC

KATACHIMA شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شالجتم عي 80 ش رع 

سيد4 عبد شلرحم ن تجزئة جوهرة 

شلط بق 1 رقم 10 بوسيجور - 

80و0) شلدشرشلبيض ء شملغرب.

تغيير تسمية شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

 5(6979

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تم تغيير   (0(( م رس   (9 شملؤرخ في 

 »KATACHIMA« تسمية شلشركة من

. »VARTCAOPER« إلى

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم و6)1)8.

58Iو

Benjelloun Consulting, Audit et expertise

 Benjelloun Consulting
Audit et Expertise BCAE

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

 Benjelloun Consulting, Audit et
expertise

 boulevard med V boulevard
med V، 90000، Tangier maroc
 Benjelloun Consulting Audit
et Expertise BCAE شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي Rو1 
 DB GHALEF ETG 4 APPT
 10, Casablanca - 20000
CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
8(1(08

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   11
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
 Benjelloun Consulting Audit et

.Expertise BCAE
Expert-  : بإيج ز  غرض شلشركة 

 comptable et commissaire aux
.comptes

Rو1   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 DB GHALEF ETG 4 APPT
 10, Casablanca - 20000

.CASABLANCA MAROC
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
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 Houssam Benjelloun : شلسيد 
100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
 Houssam Benjelloun شلسيد 
 boulevard med V rue عنوشنه)ش) 
 el youssoufia 90000 TANGER

.MAROC
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
 Houssam Benjelloun شلسيد 
 boulevard med V rue عنوشنه)ش) 
 el youssoufia 90000 TANGER

MAROC
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
و1  بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم -.
59Iو

FICASUD

LA SULTANA DE L›ATLAS
تعيين أعض ء مجلس شإلدشرة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
LA SULTANA DE L›ATLAS »شركة 

شملس همة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: رقم 
7 درب أك دير شلقصبة مرشكش - 

0000) مرشكش شملغرب.
»تعيين أعض ء مجلس شإلدشرة«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
807و1.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 18 أبريل 1)0)

تقرر تعيين أعض ء مجلس شإلدشرة 
خال  شلسنوشت شمل لية شلت لية: 

- 6 سنوشت
شألشخ ص شلطبيعيون: 

 GIRODET JEAN شلسيد)ة) 
MICHEL ROBERT بصفته)ش) رئيس 
ب:  عنوشنه)ش)  وشلك ئن  ع م  مدير 

مرشكش 0000) مرشكش شملغرب
 BOIRET MARTINE شلسيد)ة) 

بصفته)ش)   DANIELLE HUBERTE
ب:  عنوشنه)ش)  وشلك ئن  متصرف 

مرشكش 0000) مرشكش شملغرب
 GIRODET MARIE شلسيد)ة) 
بصفته)ش) متصرف وشلك ئن عنوشنه)ش) 

ب: مرشكش 0000) مرشكش شملغرب
شألشخ ص شملعنويون: 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   -
يوليوز   07 شلتج رية بمرشكش بت ريخ 

1)0) تحت رقم 5790)1.
60Iو

SUD EST CONSEIL

SABBAR PRINT
إعالن متعدد شلقرشرشت

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16, Bd

 Hassan II, Hay Hassani ، 40130،
Marrakech maroc

SABBAR PRINT »شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: رقم )1 
تجزئة شيزيكي و - 0000) مرشكش 

شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
01و5).

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في )) أكتوبر 1)0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

تغير نش ط شلشركة
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

تفويت شلحصص
قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 

تغير شلشكل شلق نوني لشركة
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

إستق لة شملسير
قرشر رقم 5: شلذ4 ينص على م يلي: 

تعين شملسير شلجديد لشركة
قرشر رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 

تغير شالسم شلتج ر4 لشركة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
على  ينص  شلذ4   :1 رقم  بند 

شركة ذشت  شلق نوني:  شلشكل  م يلي: 
شملسؤولية شملحدودة

على  ينص  شلذ4   :( رقم  بند 
أشغ    شلتج ر4:  شلنش ط  م يلي: 
تركيب شلالفت ت شالشه رية وشلبط ئق 

وعالم ت شلتشوير
بند رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 
 LED PRINT : شالسم شلتج ر4 لشركة
بند رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 
يملك شلسيد صب ر عبد   : شلحصص 
هللا مبلغ 50000 درهم ويملك شلسيد 
بوعيدة عبد شلغني مبلغ 50000 درهم 
بند رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي:  
رأس شمل   : يقدر رشس م   شلشركة ب 

100000 درهم
على  ينص  شلذ4   :15 رقم  بند 
شألولى  شإلدشرة   : شلشركة  تسير  م يلي: 
للشركة تعين شلشريك شلسيد بوعيدة 

عبد شلغني مسير جديد لشركة 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 860)و1.
61Iو

SOCIETE AKHRI IMPORT EXPORT

AKHRI IMPORT EXPORT
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE AKHRI IMPORT
EXPORT

تجزئة شملس ر رقم 785 شملس ر ، 
0000)، مرشكش شملغرب

AKHRI IMPORT EXPORT شركة 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 785 

تجزئة شملس ر شلط بق شلت لت شقة 
رقم 1 - 0000) مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1((671

 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 
ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 AKHRI :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.IMPORT EXPORT
تسيير   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلخدم ت.
 785  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شقة  شلت لت  شلط بق  شملس ر  تجزئة 

رقم 1 - 0000) مرشكش شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شخريف  يونس  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شخريف  يونس  شلسيد 

شسب ني  0005 فالنسي  شسب ني .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شخريف  يونس  شلسيد 

شسب ني  0005 فالنسي  شسب ني 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 887)و1.
I)6و

M.A.I GROUPE SERVICE

M K DREAM
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA MAROC
M K DREAM شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 71) 

ش رع 17 حسنية 1 ش رع شملق ومة - 
حمّديه شملغرب

ُ
8810) شمل

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 
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رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9))0و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   15

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 M K  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.DREAM

شستغال    : غرض شلشركة بإيج ز 

وتسيير شلعق ر شلخ ص ب لشركة 
مق و  تسيير شالستغال  شلتج ر4 

شلفالحي وشلصن عي 

شلتج رة شلع مة.

 (71  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 - 1 ش رع شملق ومة  17 حسنية  ش رع 

حمّديه شملغرب.
ُ
8810) شمل

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد ص دكي مهد4 : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة   : شلسيد شطوح كريم 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  مهد4  ص دكي  شلسيد 

عم رة ه ء شقة   ( شق مة ليزوركيد4 

حمّديه شملغرب.
ُ
و 8810) شمل

عنوشنه)ش)  كريم  شطوح  شلسيد 

عم رة ه ء شقة   ( شق مة ليزوركيد4 

حمّديه شملغرب.
ُ
و 8810) شمل

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  مهد4  ص دكي  شلسيد 

عم رة ه ء شقة   ( شق مة ليزوركيد4 

حمّديه شملغرب
ُ
و 8810) شمل

عنوشنه)ش)  كريم  شطوح  شلسيد 

عم رة ه ء شقة   ( شق مة ليزوركيد4 

حمّديه شملغرب.
ُ
و 8810) شمل

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب ملحمدية بت ريخ 0و م رس 

))0) تحت رقم 615.
Iو6و

Dilegis Premium Service

 INFINITY REAL ESTATE
INVESTMENT

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
 INFINITY REAL ESTATE
INVESTMENT شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ) ، ش رع 
أبو بكر شلبقالني ، شلط بق شلث لث ، 

شقة 11 ، لوسيت ني  ، شلدشر شلبيض ء 
- 0070) شلدشر شلبيض ء شملغرب - 

0070) شلدشر شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5(0(07
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   01
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
 INFINITY REAL ESTATE  :

.INVESTMENT
أنشطة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شلعق رشت  شرشء  أو  شلعق ر4  شلترويج 

وبيعه ؛.
عنوشن شملقر شالجتم عي : ) ، ش رع 
 ، شلط بق شلث لث   ، أبو بكر شلبقالني 
شقة 11 ، لوسيت ني  ، شلدشر شلبيض ء 
 - شملغرب  شلبيض ء  شلدشر   (0070  -

0070) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 800  : أدن ني  مصطفى  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

00) حصة   : شلسيد أن س أدن ني 
بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد مصطفى أدن ني عنوشنه)ش) 
أبو ظبي 79))) أبو ظبي شالم رشت.

شلسيد أن س أدن ني عنوشنه)ش) أبو 
ظبي 79))) أبو ظبي شالم رشت.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد مصطفى أدن ني عنوشنه)ش) 
أبو ظبي 79))) أبو ظبي شالم رشت

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 15 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 
 Le dépôt a تحت رقم   (0(( أبريل 

.été fait au CRI
I)6و

COMPTA MAROC CONSULTING

DAWAJINE EL ASSRI
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

 COMPTA MAROC
CONSULTING

طنجة ، 90000، طنجة شملغرب
DAWAJINE EL ASSRI شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي مدشر 

شمج ر4، بوجدي ن لووكووس. قصر 
شلكبير - 150)9 قصر شلكبير شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و5)و
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(1 أكتوبر  و1 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.DAWAJINE EL ASSRI
غرض شلشركة بإيج ز : تربية وبيع 

شلدوشجن.
مدشر   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شمج ر4، بوجدي ن لووكووس. قصر 

شلكبير - 150)9 قصر شلكبير شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلعسر4  عمر  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شلعسر4  عمر  شلسيد 
قي دة  بوجدي ن  شمج ر4  مدشر 
ت طوفت 150)9 قصر شلكبير شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شلعسر4  عمر  شلسيد 
قي دة  بوجدي ن  شمج ر4  مدشر 
ت طوفت 150)9 قصر شلكبير شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 19 بت ريخ  شلكبير  ب لقصر  شالبتدشئية 

ين ير ))0) تحت رقم 7).

65Iو

M.A.I GROUPE SERVICE

 CPT MATE ÉNERGIE
SOLAIRE

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA MAROC
 CPT MATE ÉNERGIE SOLAIRE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 7) ش رع 
عمر شبن شلع ص شق مة شسم عيل 
مكتب رقم ) - 000)1 شلقنيطرة 

شملغرب
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تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

6(709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   18

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 CPT  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.MATE ÉNERGIE SOLAIRE

بيع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وتركيب شلط قة شلشمسية

شصالح شلط قة شلشمسية

مق و  شالشغ   شملختلفة .

7) ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 

شسم عيل  شق مة  شلع ص  شبن  عمر 

شلقنيطرة   1(000  -  ( رقم  مكتب 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شدريس  شلسيد كسم ط 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شدر4  كسم ط  شلسيد 

بلوك أ  7و  )0 مجموعة  حي شلوحدة 
سيد4 يحي شلغرب   1((50  08 رقم 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  جوشد  شلشنوفي  شلسيد 

 1((50 شالبيض  شلشن نفة  دوشر 

سيد4 يحي شلغرب شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ )) م رس 

))0) تحت رقم 6)908.

66Iو

Dilegis Premium Service

CLOUDENIX
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
CLOUDENIX شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ) ، ش رع 
أبو بكر شلبقالني ، شلط بق شلث لث ، 

شقة 11 ، لوسيت ني  ، شلدشر شلبيض ء 
- 0070) شلدشر شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1)88و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (5
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.CLOUDENIX
غرض شلشركة بإيج ز : شستش رشت 

في تكنولوجي  شملعلوم ت.
عنوشن شملقر شالجتم عي : ) ، ش رع 
 ، شلط بق شلث لث   ، أبو بكر شلبقالني 
شقة 11 ، لوسيت ني  ، شلدشر شلبيض ء 

- 0070) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد جم   تج ر : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  تج ر  جم    شلسيد 
0000) شلدشر شلبيض ء  شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  تج ر  جم    شلسيد 
0000) شلدشر شلبيض ء  شلدشر شلبيض ء 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 0( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم ))))1.

67Iو

SIMPLCOMPT CONSULTING 

ALLIANCE ACADEMY
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
 APPT N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE AV.ALLAL EL FASSI ،
40000، MARRAKECH MAROC

ALLIANCE ACADEMY شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي موطن 
عند WEDOM بلوك 5) ش رع 

تطوشن رقم وو1 مكتب رقم 5 و6 
شلط بق شلث لث شلحي شملحمد4 أك دير 

- 80000 أك دير شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
51159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   06
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ALLIANCE ACADEMY

مركز   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شتص  .

موطن   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

ش رع   (5 بلوك   WEDOM عند 

و6   5 رقم  مكتب  وو1  رقم  تطوشن 

شلط بق شلث لث شلحي شملحمد4 أك دير 

- 80000 أك دير شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : كم    حيمود  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  كم    حيمود  شلسيد 

فرنس  0000) ب ريس فرنس .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  كم    حيمود  شلسيد 

فرنس  0000) ب ريس فرنس 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   18 بت ريخ  ب ك دير  شلتج رية 

))0) تحت رقم )8و109.

68Iو

AKESBI ALI CONSULTING SARL AU

NATOLIN TEXTIL SARL 
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

 AKESBI ALI CONSULTING SARL

AU

5 زتقة أبي شلدردشء شلط بق شألو  - 

طنجة ، 0)900، طنجة شملغرب

 NATOLIN TEXTIL SARL شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

ري ض أهال، زنقة شلعفو، قطعة رقم 

66 طنجة 90000 طنجة شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و6و6)1
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بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 18 
م رس ))0) تم إعدشد شلق نون 

شألس �سي لشركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.NATOLIN TEXTIL SARL

شلقي م   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شملالبس  خي طة  أشغ    بجميع 

وشلنس ء  للرج    شلج هزة  وشملالبس 

وشالطف  .

من  شكل  بأ4  وتصدير  شستيرشد 

شألشك   لجميع شلسلع وشملوشد شألولية، 

وشألجزشء  شللوشزم  وشألجهزة،  شملعدشت 

لجميع أنوشع شألالت وشملعدشت..

تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
ري ض أهال، زنقة شلعفو، قطعة رقم 

66 طنجة 90000 طنجة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 : أبو ن ف  شلن طور  شلسيد حسن 

800 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 (00  : شملجدولي  مونية  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

ن ف  أبو  شلن طور  حسن  شلسيد 
عنوشنه)ش) زنقة خوالر و، ميرين  دى أ  

خرشفي 7)19) إشبيلية شسب ني .

شلسيدة مونية شملجدولي عنوشنه)ش) 
 51 رقم   ،17 زنقة  شلشعير4  بير  حي 

90000 طنجة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

ن ف  أبو  شلن طور  حسن  شلسيد 
عنوشنه)ش) زنقة خوالر و، ميرين  دى أ  

خرشفي 7)19) إشبيلية شسب ني 

شلسيدة مونية شملجدولي عنوشنه)ش) 
 51 رقم   ،17 زنقة  شلشعير4  بير  حي 

90000 طنجة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم ))وو.

69Iو

SIMPLCOMPT CONSULTING 

LEADACTIF
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING

 APPT N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE AV.ALLAL EL FASSI ،

40000، MARRAKECH MAROC

LEADACTIF شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شملس ر 

رقم 7و8 شقة رقم و طريق أسفي 

مرشكش - 0000) مرشكش شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و55))1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   0(

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.LEADACTIF

وك لة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

لالشه ر.

شملس ر   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

طريق أسفي  و  شقة رقم  7و8  رقم 

مرشكش - 0000) مرشكش شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : كم    حيمود  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  كم    حيمود  شلسيد 
فرنس  0000) ب ريس فرنس .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  كم    حيمود  شلسيد 
فرنس  0000) ب ريس فرنس 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 750)و1.
70Iو

BENALI HAMDI

LUXE TRAITEUR EVENT
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

BENALI HAMDI
 HAY ERRAHMA N°24 ، 73000،

dakhla MAROC
LUXE TRAITEUR EVENT شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شلنهضة 

1 رقم )178 شلدشخلة - 000و7 
شلدشخلة شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
9و11)

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   17
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 LUXE  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

. TRAITEUR EVENT
: متعهدو   : غرض شلشركة بإيج ز 
شلطع م  تقديم  وخدم ت  شلطع م 

شألخرى ،
شلتموين وتأجير شملعدشت

متعهد وتنظيم
متجر شلحلوي ت؛ معدشت شلفن دق 

وتشغيل  وشلعق رشت  وشملستشفي ت 

شلفن دق

وبيع  شرشء   ، وشملق هي  وشملط عم 

وتسويق وتوزيع وتوريد شملنتج ت

منتج ت شلطع م...

إدشرة   ، بوفيه   ، ، مطعم  شلتموين 

شملط عم

بيع شلطع م وشلتسليم

وجب ت في شملنز  ، شلتحضير

وشستيرشد  حفل  وتنظيم  وجب ت 

وتصدير شملوشد شلغذشئية

خدمة تقديم شلطع م وشملعجن ت

مخبز

شألحدشث  تنظيم   ، متعهد 

وشملن سب ت

شستقب    منظمة  تج رية  إدشرة 

شلتموين

شالق مة  في  شملط عم  شدشرة 

شلسي حية

وشلتصدير  وشالستيرشد  شلتج رة 

وشلشرشء

وبيع جميع شملنتج ت وشألصن ف.

جميع شألعم   شملتنوعة.

تقديم شلخدم ت...

حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 - شلدشخلة   178( رقم   1 شلنهضة 

000و7 شلدشخلة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد شلفيجل شبو شعيب شلي س : 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

شلسيد شلفيجل شيوب : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد شلفيجل شبو شعيب شلي س : 

500 بقيمة 50.000 درهم.

شلسيد شلفيجل شيوب : 500 بقيمة 

50.000 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد شلفيجل شبو شعيب شلي س 

عنوشنه)ش) حي شملنتزه رقم 70 شلدشخلة 

000و7 شلدشحلة شملغرب.
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عنوشنه)ش)  شيوب  شلفيجل  شلسيد 
شلدشخلة   5( رقم   01 شملنتزه  حي 

000و7 شلدشخلة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد شلفيجل شبو شعيب شلي س 
عنوشنه)ش) حي شملنتزه رقم 70 شلدشخلة 

000و7 شلدشخلة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
و)  بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

م رس ))0) تحت رقم 236/2022.
71Iو

jamal ait hommad

بنكايز كار
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
بنك يز ك ر شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي كرشج رقم 

69) تجزئة طريق طنجة سيد4 
ق سم 16000 سيد4 ق سم مغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و)91)
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   18
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
بنك يز   : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

ك ر.
ت جير   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلسي رشت .
كرشج   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
رقم 69) تجزئة طريق طنجة سيد4 

ق سم 16000 سيد4 ق سم مغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 500  : شلسيد بنك يز صالح شلدين 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة   : شلسيد بنك يز ح رث 
بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلدين  صالح  بنك يز  شلسيد 
رقم  طنجة  طريق  تجزئة  عنوشنه)ش) 

69) 16000 سيد4 ق سم مغرب.
عنوشنه)ش)  ح رث  بنك يز  شلسيد 
تجزئة طريق طنجة رقم 69) 16000 

سيد4 ق سم مغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  ح رث  بنك يز  شلسيد 
تجزئة طريق طنجة رقم 69) 16000 

سيد4 ق سم مغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 - بت ريخ  ق سم  بسيد4  شالبتدشئية 

تحت رقم -.
I)7و

jamal ait hommad

ت اند أ كروب
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
ت شند أ كروب شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي و) ش رع 
شنوش  شق مة فلور4 11 مكتب ) 
قنيطرة 000)1 قنيطرة مغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
6(999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   18
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
: ت شند  بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

أ كروب.
غرض شلشركة بإيج ز : مق ولة في 

شالشغ   شملختلفة.
و) ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 
 ( مكتب   11 فلور4  شق مة  شنوش  

قنيطرة 000)1 قنيطرة مغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شمين  شلط لبي  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شمين  شلط لبي  شلسيد 
حي ك ليط  بني شنص ر 16000 سيد4 

ق سم مغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شمين  شلط لبي  شلسيد 
حي ك ليط  بني شنص ر 16000 سيد4 

ق سم مغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 - بت ريخ  ق سم  بسيد4  شالبتدشئية 

تحت رقم -.
Iو7و

NOUSSAIR MOHAMED

STE SOMSYS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

NOUSSAIR MOHAMED
 DYOUR MARJANE GH 5 IMM

 4 ETAGE 2 MARRAKECH
 N°10 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
STE SOMSYS شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 61 ش رع 
 CO 85 اللة ي قوت شلط بق ) رقم

ENTREPRISME - 20000 شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

809و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

شملؤرخ في )) فبرشير ))0) تم تحويل 

من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
»61 ش رع اللة ي قوت شلط بق ) رقم 

 CO ENTREPRISME - (0000  85

»ش رع  إلى  شملغرب«  شلبيض ء  شلدشر 

 - حي تيحيت تنغير   (7 شلسالم رقم 

5800) تنغير شملغرب«.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بتنغير  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 69و.

I)7و

OUR EXPERT

1NIGHT AT MARRAKECH
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

 1NIGHT AT MARRAKECH

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 7 
دور شعبة شمل  بومية أوريكة شلحوز 

مرشكش - 0000) مرشكش شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1((567

 05 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
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عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.1NIGHT AT MARRAKECH
غرض شلشركة بإيج ز : ت جر.

 7 رقم   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
دور شعبة شمل  بومية أوريكة شلحوز 

مرشكش - 0000) مرشكش شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : كركوش  محمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد محمد كركوش عنوشنه)ش) 
 (((5( شلحوز  أغم ت  شلظهرة  دوشر 

أغم ت شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد محمد كركوش عنوشنه)ش) 
 (((5( شلحوز  أغم ت  شلظهرة  دوشر 

أغم ت شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 759)و1.
75Iو

fiduciaire didi

DELEXPRESS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire didi
 BD IMAM EL GHAZALI 18

 IMMEUBLE ELHAMOUTI 2eme
 ETAGE N 03 18 BD IMAM
 EL GHAZALI IMMEUBLE

 ELHAMOUTI 2eme ETAGE N
03، 60000، oujda maroc
DELEXPRESS شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 1 زنقة حي 
شملير علي ووشد4 ن شف سيد4 معف  

- 60000 وجدة شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و917و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   19
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.DELEXPRESS
-تسليم   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلتج رة شإللكترونية وشلبريد شإلدشر4.
-أعم   أو إنش ءشت متنوعة.

-ت جر.
عنوشن شملقر شالجتم عي : 1 زنقة حي 
شملير علي ووشد4 ن شف سيد4 معف  - 

60000 وجدة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 500  : عزشلدين  شلفظلي  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : شلسيد شرشو4 محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد شلفظلي عزشلدين عنوشنه)ش) 
ش رع شالمير موال4 حسن قصر ضي فة 

وشد شسلي 60000 وجدة شملغرب.
عنوشنه)ش)  محمد  شرشو4  شلسيد 
 80 رقم   115 زنقة  شلحسني  إلحي 

60000 وجدة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد شلفظلي عزشلدين عنوشنه)ش) 
ش رع شالمير موال4 حسن قصر ضي فة 

وشد شسلي 60000 وجدة شملغرب
عنوشنه)ش)  محمد  شرشو4  شلسيد 
 80 رقم   115 زنقة  شلحسني  إلحي 

60000 وجدة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   11 بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم و0)1.
76Iو

ACCOUNTAX MAROC

ASSAMER NEGOCE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

ACCOUNTAX MAROC
 Rue de liberté 3ème étage, ,10
 Appt n°6 - Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC
ASSAMER NEGOCE شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 76)، 
ش رع شبن ت شفين، شلط بق شلت لت، - 

8810) شلدشر شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
7651و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   09
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ASSAMER NEGOCE
توزيع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
وشملنظف ت  شلتجميل  موشد  وتج رة 

شملنزلية وشملنتج ت شلغذشئية.
• نقل شلبض ئع للغير.
•شستيرشد وتصدير ؛.

عنوشن شملقر شالجتم عي : رقم 76)، 
ش رع شبن ت شفين، شلط بق شلت لت، - 

8810) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد ومال  عزيز : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  عزيز  ومال   شلسيد 

حي وشد4  )و،  رقم  تجزئة شلفضيلة، 

شلدهب، 0)0)1 تم رة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  عزيز  ومال   شلسيد 

حي وشد4  )و،  رقم  تجزئة شلفضيلة، 

شلدهب، 0)0)1 تم رة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

و)  بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم -.

77Iو

CABINET FIDUCIAIRE OUADOUD AHMED

CASH OUAD IFRANE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIRE

OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT AIN AGHBAL

 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC

CASH OUAD IFRANE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي مركز وشد 

شفرشن - و10و5 وشد شفرشن شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 CASH  : شإلقتض ء بمختصر تسميته  

.OUAD IFRANE

وسيط   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

تحويل شألموش .

: مركز وشد  عنوشن شملقر شالجتم عي 

شفرشن - و10و5 وشد شفرشن شملغرب.
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أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 50  : عطيف  ف طمة  شلسيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

شلسيد برشهيم وسكور : 50 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة ف طمة عطيف عنوشنه)ش) 

ش رع حم ن شلفطوشكي مريرت 50))5 

مريرت شملغرب.

عنوشنه)ش)  وسكور  برشهيم  شلسيد 

شفرشن  وشد  و10و5  شفرشن  وشد  مركز 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيدة ف طمة عطيف عنوشنه)ش) 

ش رع حم ن شلفطوشكي مريرت 50))5 

مريرت شملغرب

عنوشنه)ش)  وسكور  برشهيم  شلسيد 

شفرشن  وشد  و10و5  شفرشن  وشد  مركز 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   18 بت ريخ  ب زرو  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 8و1.

78Iو

sud boujdour negoce

STE: FATTAH PESCA
شركة شلتوصية ب ألسهم 

تأسيس شركة

sud boujdour negoce

 Av mohamed V n°23 Boujdour ،

71000، بوجدور شملغرب

STE: FATTAH PESCA شركة 

شلتوصية ب ألسهم 

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شلنور 

بوجدور - 71000 بوجدور شملغرب 

تأسيس شركة شلتوصية ب ألسهم 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

997)و

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(0 شتنبر   0(
ب ألسهم  شلتوصية  لشركة  شألس �سي 

ب ملميزشت شلت لية:
شلتوصية  شركة   : شلشركة  شكل 

ب ألسهم .
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE:  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. FATTAH PESCA
بيع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شالسم ك ب لتقسيط وشلجملة .
عنوشن شملقر شالجتم عي : حي شلنور 

بوجدور - 71000 بوجدور شملغرب .
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
شلشركة:  رأسم    مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم ك لت لي:
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
مغوفل  شلجليل  عبد  شلسيد 
عنوشنه)ش) )) زنقة شلنرجس حي وشصل 

6000) شسفي شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
مغوفل  عبدشلفت ح  شلسيد 
عنوشنه)ش) )) زنقة شلنرجس حي وشصل 

6000) شسفي شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شتنبر   0( شالبتدشئية ب لعيون بت ريخ 

0)0) تحت رقم 2058/2020.
79Iو

FLASH ECONOMIE

IMPACT FACTORY
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

IMPACT FACTORY شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 
عثم ن شبن عف ن شق مة شدم و شلنجد 
محل رقم 6 شملرشبطين 1-6 شلط بق 
شلسفلي - 000)) شلجديدة شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
19167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   (1
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.IMPACT FACTORY
غرض شلشركة بإيج ز : -دع ية

وشلطب عة  وشلالفت ت  شإلعالن   -
 ، كرتون  شلتجليد.  أعم    لجميع 

طب عة ، تغليف حسب شلغرض..
ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
عثم ن شبن عف ن شق مة شدم و شلنجد 
شلط بق   1-6 شملرشبطين   6 رقم  محل 

شلسفلي - 000)) شلجديدة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 (.500  : شلقب ج  ف ئزة  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 (.500  : شلسيد خليل شيت خوية 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شلقب ج  ف ئزة  شلسيدة 
 ((000  ( رقم  و  شلي قوت  تجزئة 

شلجديدة شملغرب.
شلسيد خليل شيت خوية عنوشنه)ش) 
شلط بق شلسفلي  تجزئة جوهرة   1(0

000)) شلجديدة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شلقب ج  ف ئزة  شلسيدة 
 ((000  ( رقم  و  شلي قوت  تجزئة 

شلجديدة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لجديدة بت ريخ 16 م رس 

))0) تحت رقم 7598).
80Iو

FLASH ECONOMIE

CAFE DE LA GARE ONCF
إعالن متعدد شلقرشرشت

CAFE DE LA GARE ONCF
شركة ذشت مسؤولية محدودة

رأسم له :100.000 درهم
مقره  شالجتم عي:1 س حة شألمير 

سيد4 محمد -شلدشر شلبيض ء
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

11(569
IF:01602487

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
017) شلسيد سعيد  8) شبريل  بت ريخ 
بوقنوف شملمثل شلق نوني البنه محمد 
بوقنوف وشلسيد عمر ب ملقدم ب عوش 
شلسيد هش م   , للسيد صالح حكمي 
حكمي ,ف طمة شلح لي وشلسيد محمد 

قرقيز مجموع
حصة يمتلكونه  في شركة   1000

CAFE DE LA GARE ONCF
بمبلغ  شمل    رأس  تخفيض   -

100.000 درهم 
-شستق لة شلسيد عمر ب ملقدم من 

مه مه كمسير 
من  و)و   6-7 شلفصو   تعديل 

شلنظ م شألس �سي للشركة 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 11 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 0819)8.

81Iو

BELGA CONSULTING

GREEN FOR FUTURE G4F
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

توسيع نش ط شلشركة 

BELGA CONSULTING
 IMM 65 RUE LONDRES APT
 N°5 OCEAN ، 10000، RABAT

maroc
GREEN FOR FUTURE G4F شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شالجتم عي 7و ش رع 
إدريس شألكبر شقة رقم 6 شلط بق و 

حس ن - 10000 شلرب ط شملغرب.
توسيع نش ط شلشركة
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رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و71و15.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(( فبرشير   (( في  شملؤرخ 

نش ط  إلى  شلت لية  شألنشطة  إض فة 

شلشركة شلح لي :

شستيرشد تصدير وتوزيع شلدرشج ت 

شلن رية شلكهرب ئية؛

 تج رة وإصالح شملركب ت شلخفيفة 

)شلدرشج ت شلن رية)

شلبيع ب لجملة وشلتجزئة ملعدشت   

شلدرشج ت شلن رية.

وبيع قطع غي ر شلدرشج ت  شرشء   

شلن رية.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

أبريل   18 بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم 886و)1.

I)8و

HADIGUI TRAVAUX حديكي ترشفو

حديكي ترافو
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رفع رأسم   شلشركة

HADIGUI TRAVAUX حديكي ترشفو

دوشر سكورة تك رت شلجم عة 

شلقروية تمكرت توشمة شقليم شلحوز ، 

0000)، مرشكش. شملغرب

حديكي ترشفو شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر 

سكورة تك رت شلجم عة شلقروية 

تمكرت توشمة شقليم شلحوز. - 050)) 

أيت أورير. شملغرب.

رفع رأسم   شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.57165

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تم   (0(1 نونبر   15 في  شملؤرخ 

قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 

»560.000 درهم« أ4 من »100.000 

عن  درهم«   660.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مق صة  إجرشء   : طريق 

شلشركة شملحددة شملقدشر وشملستحقة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

دجنبر   (1 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

1)0) تحت رقم )8))1.

Iو8و

SOFINACTE

E.K CONSEIL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

قفل شلتصفية

SOFINACTE

 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL

 ABRAR « N° 44 BUREAU 22.

 5éme ETAGE ، 30000، FES

MAROC

E.K CONSEIL شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي : ش رع 

فلسطين شق مة شلحرية عم رة رقم 8 

 FES شقة 8 شلط بق شلرشبع - 0000و

شملغرب.

قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

.5(7(1

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تقرر حل   (0(( 1و م رس  شملؤرخ في 

E.K CONSEIL شركة ذشت شملسؤولية 

 10.000 رأسم له   مبلغ  شملحدودة 

درهم وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

 8 فلسطين شق مة شلحرية عم رة رقم 

 FES 0000و   - شلط بق شلرشبع   8 شقة 

شملغرب نتيجة ألزمة شقتص دية.

و عين:

شلشج ع  شألاله  عبد  شلسيد)ة) 

شقة   7 عم رة  و  أنس  وعنوشنه)ش) 

 FES 0000و  شلشقف  طريق عين   7

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

شلجمعية  شنعق د  تم  وقد 

م رس  1و  بت ريخ  شلخت مية 

 SOFINCATE« BD وفي   (0((

 CHEFCHAOUNI IMM AL ABRAR

 5ETAGE BUREAU 22« - 30000

FES شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم و)18.
I)8و

GALVAFRIQUE

GALVAFRIQUE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

GALVAFRIQUE
دوشر شوالد مب رك.ملكية إن س موال4 
عبد هللا ، 000))، شلجديدة شملغرب

GALVAFRIQUE شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي إق مة 
شلحمد. شقة 5.شلنجد - 000)) 

شلجديدة شملغرب.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.16(69

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
شملؤرخ في و0 م رس ))0) تم تحويل 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
 - 5.شلنجد  شقة  شلحمد.  »إق مة 
»دوشر  إلى  شلجديدة شملغرب«   ((000
شوالد مب رك.ملكية إن س موال4 عبد 

هللا - 000)) شلجديدة شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
)1 أبريل  شالبتدشئية ب لجديدة بت ريخ 

))0) تحت رقم 0)77).
85Iو

efg expert

BRICO ADNAN
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

efg expert
 Av lalla Yacout 5eme, Appt D 9و

، 20000، casablanca maroc
BRICO ADNAN شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم )) 

شلط بق ) إق مة شلش وية ش رع 

يوسف شبن ت شفين زنقة رشيد رض  

- 90000 طنجة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1(5901

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   05

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 BRICO :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

. ADNAN

بيع موشد   : غرض شلشركة بإيج ز 

شلبن ء.
رقم   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

ش رع  شلش وية  إق مة   ( شلط بق   ((

يوسف شبن ت شفين زنقة رشيد رض  

- 90000 طنجة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : مومن  محمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  مومن  محمد  شلسيد 

 1( تجزئة شلنصر ش رع شملضيق رقم 

90000 طنجة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  مومن  محمد  شلسيد 

 1( تجزئة شلنصر ش رع شملضيق رقم 

90000 طنجة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس   (8 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم و7و)5).
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إئتم نية رزقي »ذ.رزقي هش م« مح سب معتمد

SOCIETE BRIGHT SIDE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

إئتم نية رزقي »ذ.رزقي هش م« 
مح سب معتمد

رقم 17 شقه 15 زنقه شنتسيرشبي ، 
50000، مكن س شملغرب

SOCIETE BRIGHT SIDE شركة 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة عبد 
شلكريم شلخط بي, عم رة بن مو�سى, 
شلكوشش, شلط بق ) - 0000و ف س 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
7((77

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   0(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.SOCIETE BRIGHT SIDE
تنظيم   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شألحدشث وشلسفر
وشملس عدة  وشلتدريب  شملشورة 

شلفنية
شلشرشء وشلبيع وشملت جرة.

عنوشن شملقر شالجتم عي : زنقة عبد 
مو�سى,  بن  عم رة  شلخط بي,  شلكريم 
ف س  0000و   -  ( شلط بق  شلكوشش, 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : س رة  شلشبيهي  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة شلشبيهي س رة عنوشنه)ش) 
حي شملنزه ح 4 م   8 شقة   9 عم رة أ 

10000 شلرب ط شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيدة شلشبيهي س رة عنوشنه)ش) 
حي شملنزه ح 4 م   8 شقة   9 عم رة أ 

10000 شلرب ط شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1و18.
87Iو

GESTION ALJANOUB

BOULANGERIE AGNI
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوشن حي شلسع دة عم رة رقم 
) شلط بق شلث لث شلعيون ، 70000، 

شلعيون شملغرب
BOULANGERIE AGNI شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شملسيرة 
شلخضرشء زنقة شلبوغ ز رقم 17 

شملر�سى شلعيون - 0)700 شلعيون 
شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
(1((7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   1(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.BOULANGERIE AGNI

إدشرة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
 ، شلحفالت  ممو    ، محلبة   , مخبزة 
شملن سب ت ، نقل شلبض ئع من حس ب 
شلبض ئع على شلحس ب  نقل   ، شلغير 
تج رة   ، متعددة  أعم     ، شلخ ص 

ع مة ، شستيرشد وتصدير ....
حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
رقم  شلبوغ ز  زنقة  شلخضرشء  شملسيرة 
شلعيون   700(0  - شملر�سى شلعيون   17

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شجرش4  محمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شجرش4  محمد  شلسيد 
شلبوغ ز  زنقة  شلخضرشء  شملسيرة  حي 
 700(0 شلعيون  شملر�سى   17 رقم 

شلعيون شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شجرش4  محمد  شلسيد 
شلبوغ ز  زنقة  شلخضرشء  شملسيرة  حي 
 700(0 شلعيون  شملر�سى   17 رقم 

شلعيون شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1070/2022.
88Iو

aice compta

ARILIAMENAJ
إعالن متعدد شلقرشرشت

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
ARILIAMENAJ »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: ) زنقة أبو 
حسن شألشع ر4 شلط بق ) ش رع أنف  

- و001) شلبيض ء شملغرب .
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

9و))1).
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 16 م رس ))0)
تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

على  ينص  شلذ4   :1 رقم  قرشر 
شملكتب  نقل  شلشرك ء  يقرر  م يلي: 
شلح لي  عنوشنه  من  للشركة  شملسجل 
زشوية  شلعيون  شلت لي حي  شلعنوشن  إلى 
1)و  رقم  زنقة شيت ي فالم ن شلفدشء 

شلط بق )
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
لقد أخذ مجتمع شلشرك ء علم  بسند 
شلسيد  بوشسطته  شلذ4  شألسهم  بيع 
عثم ن  موال4  شلعلو4  شليوسفي 
سهم  أربعم ئة  يبيع  شلح لي  شلشريك 
يملكه  في رأس م   شلشركة لص لح 
شلسيد سعيد وعيد وشلسيد شلخي ر4 
ي سين شلشريك شلح لي يبيع ثالثم ئة 
شلشركة  م    رأس  في  يملكه   سهم 
وشلسيد  شلسيد سعيد وعيد  لص لح 
يبيع  شلح لي  شلشريك  زكري ء  كرومي 
م    رأس  في  يملكه   سهم  ثالثم ئة 

شلشركة لص لح شلسيد سعيد وعيد 
قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 
تحويل شلشكل شلق نوني للشركة شلذ4 
يصبح شركة ذشت مسؤولية محدودة 
محدودة  مسؤولية  ذشت  شركة  إلى 

ذشت شلشريك شلوشحد
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
علو4  شليوسفي  شلسيد  شستق لة 
موال4 عثم ن من مه مه كمدير منذ 
توقيع هذش شلعقد مع إبرشء ذمة ك ملة 
منذ  للشركة  إلدشرته  تحفظ  ودون 
تعيين  وتقرر  ت ريخه  حتى  إنش ئه  
 
ً
جديدش  

ً
مديرش وعيد  سعيد  شلسيد 

للشركة لفترة غير محدودة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
شلذ4   :10  6،7  ،(  ،  1 رقم  بند 
شلبنود  تغيير  تم  م يلي:  على  ينص 
دون  وشلب قي  )و6و7و10  1و  شلت لية 

تغيير 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 18 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 05)1)8.
89Iو
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NJ BUSINESS

ALPHABETS SKH
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

ALPHABETS SKH شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي مك تب 
م رين  شلط بق شلت لث مكتب 19 

ش رع عبد شلكريم بنجلون شملدينة 
شلجديدة ف س - 0000و ف س 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7((71
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ALPHABETS SKH
شركة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلبن ء وشألشغ   شملختلفة .
مك تب   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
م رين  شلط بق شلت لث مكتب 19 ش رع 
عبد شلكريم بنجلون شملدينة شلجديدة 

ف س - 0000و ف س شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
000.و   : شلسيد خليل بن ع مر4 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
:  شلسيد عبد شلحكيم بن ع مر4 
درهم   100 بقيمة  حصة   (.000

للحصة . 

000و   : شلسيد خليل بن ع مر4 
بقيمة 100 درهم.

 : شلسيد عبد شلحكيم بن ع مر4 
000) بقيمة 100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد خليل بن ع مر4 عنوشنه)ش) 
شلع �سي  تجزئة  شلف �سي  ش رع عال  

رقم 1) وجدة 0000و ف س شملغرب.
ع مر4  بن  شلحكيم  عبد  شلسيد 
عنوشنه)ش) ش رع عال  شلف �سي تجزئة 
شلع �سي رقم 1) وجدة 0000و ف س 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد خليل بن ع مر4 عنوشنه)ش) 
شلع �سي  تجزئة  شلف �سي  ش رع عال  

رقم 1) وجدة 0000و ف س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 7)18.
90Iو

BCNG

 STE: THEOR CARBON
CONSULTING

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: THEOR CARBON
CONSULTING شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 65)، 
ش رع شلزرقطوني شلط بق 9 رقم )9 - 

0050) شلدشر شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
7و97و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   1(

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

 STE: THEOR CARBON  :

.CONSULTING

مكتب   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلدرشس ت.

 ،(65  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

ش رع شلزرقطوني شلط بق 9 رقم )9 - 

0050) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسم   شلشركة: 10.000,00 

درهم، مقسم ك لت لي:

 : بلحوجي  شلعزيز  عبد  شلسيد 

10.000,00 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .

 100  : شلسيد عبد شلعزيز بلحوجي 

بقيمة 100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

بلحوجي  شلعزيز  عبد  شلسيد 

عنوشنه)ش) شق مة سيد4 عبد شلرحم ن 

عم رة ب 1 ط و عين شلذئ ب 0050) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

بلحوجي  شلعزيز  عبد  شلسيد 

عنوشنه)ش) شق مة سيد4 عبد شلرحم ن 

عم رة ب 1 ط و عين شلذئ ب 0050) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية ب لدشر شلبيض ء بت ريخ - تحت 

رقم -.

91Iو

AFC PARTENAIRE

BEN YAICH MARBRE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE
 APP 16 IMM F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM
 MARRAKECH MARRAKECH،
40000، MARRAKECH maroc

BEN YAICH MARBRE شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر نزشال 
ت سلط نت مرشكش مرشكش 0000) 

مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1((611
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   0(
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 BEN  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.YAICH MARBRE
أعم     : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلبن ء شملتنوعة
تسويق ووضع شلرخ م

شستيرشد وتصدير.
عنوشن شملقر شالجتم عي : دوشر نزشال 
 (0000 ت سلط نت مرشكش مرشكش 

مرشكش شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
1.000 حصة   : شلسيد علي لقتبى 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
دوشر  شلسيد علي لقتبى عنوشنه)ش) 
 (0000 مرشكش  ت سلط نت  نزشال 

مرشكش شملغرب.



عدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0))الجريدة الرسمية   7982

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيدة علي لقتبى عنوشنه)ش) دوشر 
 (0000 مرشكش  ت سلط نت  نزشال 

مرشكش شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 118).
I)9و

FIDUCIAIRE AL QODS

BLUSH AND BLOSSOM
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET و6و

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

BLUSH AND BLOSSOM شركة 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
شلشطبي و بلوك 10 رقم 50 - 

000و) بني مال  شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1(655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (8
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 BLUSH :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.AND BLOSSOM
مركز   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلتجميل
بيع موشد شلتجميل.

تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلشطبي و بلوك 10 رقم 50 - 000و) 

بني مال  شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 : فرح ت  أنص ر  ندى  شلسيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
فرح ت  أنص ر  ندى  شلسيدة 
 6( شلرقم  و  تجزئة شطبي  عنوشنه)ش) 

000و) بني مال  شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
فرح ت  أنص ر  ندى  شلسيدة 
 6( شلرقم  و  تجزئة شطبي  عنوشنه)ش) 

000و) بني مال  شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ببني مال  بت ريخ 15 أبريل 

))0) تحت رقم 77و.
Iو9و

EXCEL COMPTA SARL AU

4YOU2 SERVICES
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

قفل شلتصفية

EXCEL COMPTA SARL AU
شق مة وردة ب شلشقة 9 زنقة 

شالم م علي شلحي شلشتو4 ، 0000)، 
مرشكش شملغرب

4YOU2 SERVICES شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي : عم رة9 
شلشقة 6 شملجموعة )1 شلشطر شالو  

عملية شبوشب مرشكش - 0000) 
مرشكش شملغرب.
قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
9و)76.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر   (0(( م رس   0( في  شملؤرخ 
شركة   (YOU( SERVICES حل 
مبلغ  شملحدودة  شملسؤولية  ذشت 
وعنوشن  درهم   10.000 رأسم له  
 6 شلشقة  عم رة9  شإلجتم عي  مقره  
عملية  شالو   شلشطر   1( شملجموعة 

مرشكش   (0000  - مرشكش  شبوشب 
شملغرب نتيجة لودية.

و عين:
شلرحيلي  حميد   شلسيد)ة) 
شلصنوبر  )9و  رقم  وعنوشنه)ش) 
شملغرب  مرشكش   (0000 شالزده ر 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
وفي عم رة9   (0(( م رس   0( بت ريخ 
شلشقة 6 شملجموعة )1 شلشطر شالو  
 (0000  - مرشكش  شبوشب  عملية 

مرشكش شملغرب.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   18 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 018)و1.
I)9و

FICASUD

LA SULTANA DE L›ATLAS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تعيين مرشقبي شلحس ب ت

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
LA SULTANA DE L›ATLAS »شركة 

شملس همة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: رقم 
7 درب أك دير شلقصبة مرشكش - 

0000) مرشكش شملغرب.
»تعيين مرشقبي شلحس ب ت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
807و1.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 8) أبريل 1)0)

شلحس ب ت  مرشقبي  تعيين  تقرر 
خال  شلسنوشت شمل لية شلت لية : 

(0(1 -
شألشخ ص شلطبيعيون: 
شألشخ ص شملعنويون: 

»شركة   FICASUD EXPERTISE
ذشت  محدودة  مسؤولية  ذشت 
مرشقب  بصفته   شلوحيد«  شلشريك 
شالجتم عي  مقره   وشلك ئن  حس ب ت 

 NACARAT42, 43, 68, 69, ب: 

 70, 71 BUREAUX N° B306,

 B305, B508, B507, B506, B505,

 AVENUE MOHAMED V GUELIZ

مرشكش   MARRAKECH ، 40000

شلتج ر4  ب لسجل  وشملسجلة  شملغرب 

تحت رقم: و)5و9

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

يوليوز   07 شلتج رية بمرشكش بت ريخ 

1)0) تحت رقم 5790)1.

95Iو

FLASH ECONOMIE

BEAUTY STATION

إعالن متعدد شلقرشرشت

BEAUTY STATION

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

وعنوشن مقره  شالجتم عي . )) تجزئة 

شلع لية شملحل رقم 1 دشر بوعزة شلدشر 

شلبيض ء   

بمقت�سى شلقرشر شلجم عي للشرك ء 

))0). تم شتخ ذ  8) م رس  شملؤرخ في 

شلقرشرشت شلت لية.

حفيظ  شيت  شلسيدة  تفويت   1

 500 500 حصة من شصل  شسم ء   

حصة لف ئدة شلسيدة شملج هد شحالم.

أصبحت  شألو   شلقرشر  شثر  على   (

شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 

بشريك وشحد.

و تسير شلشركة من طرف شلسيدة 

تملك  ص رت  وشلتي  شحالم  شملج هد 

جميع شلحصص 1000 حصة.

شألس �سي  شلق نون  تحديث  تم   (

للشركة .     

في   شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية  ب ملحكمة    05/04/2022

  8(0175 رقم  تحت  شلبيض ء  ب لدشر 

رقم  شلسجل شلتج ر4 01))7) .

96Iو
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AMOURI CONSULTING

 PERFECT LAND
IMMOBILIER

إعالن متعدد شلقرشرشت

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
 PERFECT LAND IMMOBILIER
»شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: مكتب 
1 شملبنى شإلدشر4 عين شلسبع شلحي 
شلصن عي شلدك رشت ف س - 0000و 

ف س شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
.(7(51

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في و0 م رس ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
شملص دقة على بيع حصص شلشركة 

CHALLENGE INVESTISSEMENT
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
شملص دقة على بيع حصص شلشركة 

SAISS CAPITAL
قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 
وشإلتف قي ت  شلعقود  على  شلتصديق 

شملبرمة من طرف شلتسيير
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
من  شلسبتي  محمد  شلسيد  شستق لة 

مه م شملسير
قرشر رقم 5: شلذ4 ينص على م يلي: 
تأكيد شلسيد محمد شلعرشقي حسيني 

كمسير
قرشر رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 

إع دة شلنظ م شألس �سي
قرشر رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 

شملص دقة وشلعمل ب لنظ م شألس �سي
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 

شلحصص
بند رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 

رأسم   شإلجتم عي

على  ينص  شلذ4   :15 رقم  بند 
م يلي: تعيين، مدة وصالحي ت شملسير

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   1( بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 5)و1.
97Iو

SAGASUD

HESRIN
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
توسيع نش ط شلشركة 

SAGASUD
ش رع شالمير موال4 عبد هللا رقم و) 
 LAAYOUNE، 70000، شلعيون

LAAYOUNE شملغرب
HESRIN شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شالجتم عي تجزئة 
شلوحدة بلوك E رقم 858 - 70000 

شلعيون شملغرب.
توسيع نش ط شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و5و18.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تمت   (0(( م رس  0و  في  شملؤرخ 
نش ط  إلى  شلت لية  شألنشطة  إض فة 

شلشركة شلح لي :
لحس ب  للبض ئع  شلطرقي  شلنقل 
وشملس فرين  شالمتعة  نقل  شلغير 
شلطرقي  شلنقل  وشملستخدمين 

وشللوجستيك.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
أبريل   1( بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم وو10.
98Iو

SAGASUD

ENGIBRIKS PRIVE
إعالن متعدد شلقرشرشت

SAGASUD
ش رع شالمير موال4 عبد هللا رقم و) 
 LAAYOUNE، 70000، شلعيون

LAAYOUNE شملغرب
ENGIBRIKS PRIVE »شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: تجزئة 

5) م رس بلوك ورقم )9 - 70000 
شلعيون شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

9)و0و.
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 05 أبريل ))0)
تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
تفويت حصص

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
و:  رقم  قرشر  شلق نوني  شلشكل  تغيير 
شلذ4 ينص على م يلي: شستق لة مسير 
وتعيين مسير جديد قرشر رقم ): شلذ4 

ينص على م يلي: تغيير مقر شلشركة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
تفويت 500 حصة من شلسيدة نجالء 

شله ني شلى شلسيدة زينب شله ني
بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
تغيير شلشكل شلق نوني شلى شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة بند رقم و شلذ4 
ينص على م يلي: شستق لة زينب شله ني 
وتعيين عمر بهلو  كمسير جديد بند 
تغيير  شلذ4 ينص على م يلي:   ( رقم 
شلط بق شلث ني زنقة   5 شملقر شلى شقة 
شبو بكر شلصديق حي  شليرموك ش رع 

شملسيرة شلعيون
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1و10.
99Iو

FIDUCIAIRE ZBIRI

CONCEPT COM & GOLF
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZBIRI
 AVENUE ZERKTOUNI 5و/6و
 APT N° 10 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
CONCEPT COM & GOLF شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة 

مسلم تجزئة بوك ر شلط بق شلث لث 

شقة رقم )1 ب ب دك لة - 0000) 

مرشكش شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7و6))1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   07

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.CONCEPT COM & GOLF

تكوين   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وتدريب ري �سي )شلغولف) .
زنقة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شلث لث  شلط بق  بوك ر  تجزئة  مسلم 

 (0000  - دك لة  ب ب   1( رقم  شقة 

مرشكش شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 (0.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 : ليلى  جيرشلدين  شنيلك   شلسيدة 

درهم   10.000 بقيمة  حصة   100

للحصة .

 شلسيد بف تي شلفين توم س شندر4 :

درهم   10.000 بقيمة  حصة   100

للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

ليلى  جيرشلدين  شنيلك   شلسيدة 
ريفير   97(11 رولين  حي  عنوشنه)ش) 

بيلوت 0000) مرتينيك فرنس  .
شلسيد بف تي شلفين توم س شندر4 

ب رديس  بوتي  ش رع  )و  عنوشنه)ش) 

مرتينيك   (0000 شوليشر  و))97 

فرنس  .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
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ليلى  جيرشلدين  شنيلك   شلسيدة 

ريفير   97(11 رولين  حي  عنوشنه)ش) 

بيلوت 0000) مرتينيك فرنس  

شلسيد بف تي شلفين توم س شندر4 

ب رديس  بوتي  ش رع  )و  عنوشنه)ش) 

مرتينيك   (0000 شوليشر  و))97 

فرنس  

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   08 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم -.

(00I

FICASUD

LA SULTANA DE L›ATLAS
تعيين رئيس مجلس شإلدشرة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

LA SULTANA DE L›ATLAS »شركة 

شملس همة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: رقم 

7 درب أك دير شلقصبة مرشكش - 

0000) مرشكش شملغرب.

»تعيين رئيس مجلس شإلدشرة«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

807و1.

شإلدشر4  شلع م  شلجمع  إط ر  في 

شملؤرخ في 8) أبريل 1)0)

 GIRODET شلسيد  تعيين  تقرر 

JEAN MICHEL ROBERT

 LA شركة  إدشرة  ملجلس  رئيس  

SULTANA DE L’ATLAS

بت ريخ: 8) أبريل 1)0)

له  شملخولة  شلصالحي ت  وتتمثل 

فيم  يلي: جميع شلصالحي ت شملتعلقة 

ب لشركة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

يوليوز   07 شلتج رية بمرشكش بت ريخ 

1)0) تحت رقم 5790)1.

(01I

FIDUCIAIRE AUDIT COM.CONSULTING

GLOBALCATERER

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

 GLOBALCATERER شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة )في طور 

شلتصفية) وعنوشن مقره  شالجتم عي 

رقم 57و ش رع محمد شلخ مس 

شلط بق 5 شقة 9 فض ء ش/) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب 0550).

  حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

915و9)

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

))0) تقرر حل  07 فبرشير  شملؤرخ في 

شلشركة ذشت شملسؤولية 

  GLOBALCATERER شملحدودة 

درهم   100.000 رأسم له   مبلغ 

57و  رقم  شالجتم عي  وعنوشن مقره  

 5 شلط بق  شلخ مس  محمد  ش رع 

شلبيض ء  شلدشر  ش/)  فض ء   9 شقة 

تك ليف  نتيجة لغالء   (0550 شملغرب 

شالستيرشد

57و  وحدد مقر شلتصفية ب رقم 

ش رع محمد شلخ مس شلط بق 5 شقة 

9 فض ء شلدشر شلبيض ء شملغرب 

زيدشن  محمد  شلسيد)ة)  وعين: 

 ( محج  ت هوني  إق مة  وعنوشنه)ش) 

م رس زنقة زكي شلدين شلط و�سي ط و 

 (0550 شملغرب  شلدشر شلبيض ء  ش)1 

كنصفي )ة) للشركة. 

شلحدود شملفروضة  وعند شقتض ء 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

ش رع  57و  رقم  ب لتصفية:  شملتعلقة 

 9 شقة   5 شلط بق  شلخ مس  محمد 

فض ء ش/) شلدشر شلبيض ء شملغرب. 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم ))و1)8

(0(I

FLASH ECONOMIE

ADVICECOM
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

قفل شلتصفية

شركة شدڢيسكوم
ADVICECOM SARL

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 
إغالق شلتصفية

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 
15/و0/,))0)قرر شرك ء شركة 

شدڢيسكوم ذشت شملسؤولية شملحدودة 
رأسم له  10000.00 درهم، مقره  
شالجتم عي 65) ش رع شلزرقطوني، 
شلط بق 9، رقم )9 شلدشر شلبيض ء 

م  يلي:
- شغالق شلتصفية.

شملقدم  شلتقرير  على  شملص دقة    -
رض   شلسيد  شملصفي  طرف  من 
شلوطنية  للبط قة  شلح مل  شلنوشلي، 
شالبرشم  وإعط ئه   ،  Zرقم6و70وو

شلنه ئي.
كت بة  لدى  شلق نوني  شإليدشع  تم 
ب لدشر  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 
تحت   12/04/2022 بت ريخ  شلبيض ء 

رقم و098)8 
Iو0)

FLASH ECONOMIE

 GERANCE- LIBRE DE
FONDS DE COMMERCE

عقد تسيير حر ألصل تج ر4 )شألشخ ص 

شلطبيعيون)
تسيير حر ألصل تج ر4

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلدشر شلبيض ء بت ريخ )1 شبريل ))0) 
أعطى شلسيد شلحسين كك ن شلح مل 

BE 57(7(( للبط قة شلوطنية رقم
شملزدشد  شملغربية  شلجنسية  ذو 
شلبيض ء  ب لدشر   16.09.1971 بت ريخ 
 100 وشلق طن في حي شلفردوس زنقة 

رقم 7) شلتسيير شلحر للسيد :
للبط قة  شلح مل  شبصر4  مب رك 
غ ية  إلى   F515135 رقم  شلوطنية 
شملغربية  شلجنسية  ذو  1و0).11.11 
ب لدشر   (7.0(.1979 بت ريخ  شملزدشد 

شلبيض ء

و شلق طن في و0 عملية ك ليفورني  
 11 ط بق شلسفلي عم رة   01 شلشطر 

عين شلشق
شألصل شلتج ر4 شملوجود في شلدشر 
لوكونتوشر  تجزئة  بنجدية  شلبيض ء 
6 سنوشت من  ملدة  1و  بلوك ب رقم 

))0).01.06 تنتهي في 8)0).1.05و
شلفترة  لنفس  للتجديد  ق بلة 

ب تف ق ضمني
سيتم شإليدشع شلق نوني ب ملحكمة 
شلتج رية ب لدشر شلبيض ء بعد شإلعالن 

شلق نوني 

(0(I

Weno Digital Agency

Weno Digital Agency
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

 نوع شإلعالن تأسیس شركة
ذشت  شركة  شلشركة  شكل 
شلشریك  ذشت  محدودة  مسؤولیة 

شلوحید
للشركة  شلتأسی�سي  شلعقد  نوع 

عقد حر
ت ريخ شلعقد 17/03/2022

عند  متبوعة  شلشركة  تسمیة 
 Weno بمختصر تسمیته   شإلقتض ء 

Digital Agency
غرض شلشركة بإيج ز

وك لة شإلشه ر وشلتوشصل
شنش ء شملوشقع شإللكترونیة
شإلنت ج شلسمعي شلبصر4

شلتسویق شلرقمي
شلعمرشني رقم 15  شلعنوشن تجزئة 
شململكة  طنجة   90000 مرش ن 

شملغربیة
أجله  من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة سنة 99
مبلغ رأسم   شلشركة 5.000

شلشخصية  شلشرك ء  سم ء 
وشلع ئلية وموشطنھم وأنصبتھم

شلعمرشني  تجزئة   - برحو  منير 
رقم  15 مرش ن – 90000 - طنجة - 

شململكة شملغربیة.
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إض فة مس ھم أو شريك

شلعمرشني  تجزئة   - برحو  منير 

رقم  15 مرش ن – 90000 - طنجة - 

شململكة شملغربیة

شإليدشع  لديه   تم  شلتي  شملحكمة 

شلق نوني: شملحكمة شلتج رية بطنجة

شلق نوني  شإليدشع  ت ريخ 

08/04/2022

رقم شإليدشع شلق نوني 679)5)
رقم شلتقیید في شلسجل شلتج ر4 

177و

(05I

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

TCH TRADE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

ش رع شلعركوب رقم 01-))77 

صندوق شلبريد رقم 6)1، 000و7، 

شلدشخلة شملغرب

TCH TRADE شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي 

شلوحدة رقم 069و - 000و7 

شلدشخلة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

18(61

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(1 م 4   05

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 TCH  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.TRADE

شلنسيج   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
 ، وشملفروش ت   ، شألث ث  وإصالح 
من  وشألث ث  شألشي ء  وبيع  وإنش ء 

شلتحف وشلسلع شملستعملة.
حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلوحدة رقم 069و - 000و7 شلدشخلة 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شكر  شلط هر  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد شلط هر شكر عنوشنه)ش) حي 
شلدشخلة  000و7  069و  شلوحدة رقم 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد شلط هر شكر عنوشنه)ش) حي 
شلدشخلة  000و7  069و  شلوحدة رقم 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (0 بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

م 4 1)0) تحت رقم 1و8.

(06I

شملغتي سعيدة

املاكس دو سود
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

شملغتي سعيدة
17 زنقة شنكيط شقة ) ص.ب 

61) شلرششدية ، 000)5، شلرششدية 
شملغرب

شمل كس دو سود شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة)في طور 

شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي قصبة 

شلزي ني زنقة شالم م م لك رقم )8 - 
50))5 شلريص ني شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و9)).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
1)0) تقرر حل  )) دجنبر  شملؤرخ في 
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 
رأسم له   مبلغ  سود  دو  شمل كس 
مقره   وعنوشن  درهم   100.000
شإلجتم عي قصبة شلزي ني زنقة شالم م 
شلريص ني   5((50  -  8( رقم  م لك 
ش4  مزشولة  عدم   : نتيجة    شملغرب 

نش ط تج ر4 منذ سنوشت.
قصبة  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 
 -  8( شلزي ني زنقة شالم م م لك رقم 

50))5 شلريص ني شملغرب. 
و عين:

شملوس و4  رضوشن  شلسيد)ة) 
رقم)7)  شملسيرة  تجرئة  وعنوشنه)ش) 
كمصفي  شملغرب  شلريص ني   5((50

)ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 0( بت ريخ  ب لرشيدية  شالبتدشئية 

فبرشير ))0) تحت رقم 70/2022.
(07I

شملغتي سعيدة

 شركة كغفان دو الفونيغ
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

شملغتي سعيدة
17 زنقة شنكيط شقة ) ص.ب 

61) شلرششدية ، 000)5، شلرششدية 
شملغرب

 شركة كغف ن دو الفونيغ شركة 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 

8) تجزئة ت فياللت ص.ب 569 
شلرشيدية - 000)5 شلرشيدية 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و)156

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   18

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

كغف ن دو الفونيغ.

متجر  غرض شلشركة بإيج ز : • 

شلحلوي ت.

• دشر شلضي فة.

• نقل شلبض ئع لحس ب شلغير..

رقم   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 569 ص.ب  ت فياللت  تجزئة   (8

شلرشيدية   5(000  - شلرشيدية 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلسيدة رشيدة قروش�سي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة رشيدة قروش�سي عنوشنه)ش) 

عم رة   6 شقة  و  شالبرشرط بق  شق مة 

ب ش رع شبن ت شفين شلدشر شلبيض ء 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيدة رشيدة قروش�سي عنوشنه)ش) 

عم رة   6 شقة  و  شالبرشرط بق  شق مة 

ب ش رع شبن ت شفين شلدشر شلبيض ء 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 08 بت ريخ  ب لرشيدية  شالبتدشئية 

فبرشير ))0) تحت رقم 178.

(08I
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SERFINET SNC

ASYOF TRAVAUX
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

SERFINET SNC

 N 57 BLOC A HAY EL MATAR ،

70000، LAAYOUNE MAROC

ASYOF TRAVAUX شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي مدينة 

شلوحدة بلوك ب رقم )7) - 70000 

شلعيون شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

(1(09

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 ASYOF :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

. TRAVAUX

ششغ     : بإيج ز  شلشركة  غرض 

أشغ    وخ رجية  دشخلية  شلتزيين 

مختلفة للبن ء ششغ   شلرخ م  .

مدينة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 70000 - (7( شلوحدة بلوك ب رقم 

شلعيون شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسم   شلشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم ك لت لي:

 : شلعسرشو4  شملصطفى  شلسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   10.000

للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلعسرشو4  شملصطفى  شلسيد 
س  بلوك  شلوف ق  مدينة  عنوشنه)ش) 

رقم و) 70000 شلعيون شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلعسرشو4  شملصطفى  شلسيد 
س  بلوك  شلوف ق  مدينة  عنوشنه)ش) 

رقم و) 70000 شلغيون شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1055/22.
(09I

FIDEXPER

PRESTIGIA DOUKKALA
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FIDEXPER
 MOJAHID ELAYACHI LOT

 LEBBATIYA APPT 1 EL JADIDA ،
24000، EL JADIDA MAROC

PRESTIGIA DOUKKALA شركة 
ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 50) 
تجزئة حي شلسالم شلط بق شلسفلي 
كرشج ) - 000)) شلجديدة شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و))19
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   ((
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.PRESTIGIA DOUKKALA
منعش   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

عق ر4 تجزئة وبيع شالرش�سي.
 (50  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلسفلي  شلط بق  شلسالم  حي  تجزئة 

كرشج ) - 000)) شلجديدة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 500  : شللطيف  عبد  حبز  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : شلسيد عبد شالله زويتينة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد حبز عبد شللطيف عنوشنه)ش) 

شلجديدة  غ نم  شوالد  شعرشب ت  دوشر 

000)) شلجديدة شملغرب .

زويتينة  شالله  عبد  شلسيد 

سط ت   (6000 سط ت  عنوشنه)ش) 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد حبز عبد شللطيف عنوشنه)ش) 

شلجديدة  غ نم  شوالد  شعرشب ت  دوشر 

000)) شلجديدة شملغرب 

زويتينة  شالله  عبد  شلسيد 

سط ت   (6000 سط ت  عنوشنه)ش) 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لجديدة بت ريخ 8) م رس 

))0) تحت رقم )765).

(10I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

DADITRAC SARL AU
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
رفع رأسم   شلشركة

 FIDUCIARE DES

PROFESSIONNELS

 N°2. 5 EME ETAGE RES

 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE

 YOUSSEF BEN TACHFINE88،

900020، TANGER MAROC

DADITRAC SARL AU شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 
ريفيرش شق مة شلفتح - 90000 طنجة 

شملغرب.

رفع رأسم   شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

195وو.
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم   (0(1 دجنبر   15 في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
من  أ4  درهم«   (.900.000«
»000.000.و  إلى  درهم«   100.000«
مق صة  إجرشء   : طريق  عن  درهم« 
شملقدشر  شملحددة  شلشركة  ديون  مع 

وشملستحقة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
ين ير   1( بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 9818)).

(11I

tensiftconsultant

TRANS FAD
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

قفل شلتصفية

tensiftconsultant
شملكتب ) عم رة شلطنط و4 زنقة 
شلصن عة ، 6000)، آسفي شملغرب

TRANS FAD شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي : شلرقم 
)1) طريق شلصويرة سبت كزولة - 

6000) شسفي شملغرب.
قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
.8711

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر حل   (0(( أبريل   0( شملؤرخ في 
TRANS FAD شركة ذشت شملسؤولية 
 100.000 رأسم له   مبلغ  شملحدودة 
شإلجتم عي  مقره   وعنوشن  درهم 
سبت  شلصويرة  طريق   (1( شلرقم 
كزولة - 6000) شسفي شملغرب نتيجة 

 - شسب ب شقتص دية.
- وقف نش ط شملؤسسة..

و عين:
فضيل  شبتس م  شلسيد)ة) 
سبت  شلقس رية  ش رع  وعنوشنه)ش) 
كزولة 6000) شسفي شملغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
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و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
بت ريخ )0 أبريل ))0) وفي شلرقم )1) 
طريق شلصويرة سبت كزولة - 6000) 

شسفي شملغرب.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  بآسفي  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 7)و.
(1(I

شىتم نية شلرش د

مدرسة آوزود
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

شىتم نية شلرش د
و5 ش رع لحسن ويدشر بن جدية 
شلدشر شلبيص ء ، 0)01)، شلدشر 

شلبيص ء شملغرب
مدرسة آوزود  شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شالسرة 
دشرشلش و4 رقم 66عين شلشق شلدشر 

شلبيض ء . حي شالسرة دشرشلش و4 
رقم 66عين شلشق شلدشر شلبيض ء . 

00)0) شلدشرشلبيض ء شملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.971(9

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
شملؤرخ في و) أكتوبر 0)0) تم تعيين 
شلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

شلغ بر4 خديجة كمسير آخر
تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 06 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

ين ير 1)0) تحت رقم )76050.
Iو1)

bucomag conseil

شركة نرمان نيو موفمنت
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شلشكل شلق نوني للشركة

bucomag conseil
 BD YACOUB EL MANSOUR 159
 -MAARIF - 159 BD YACOUB EL
 MANSOUR -MAARIF -، 20101،

Casablanca MAROC

شركة نرم ن نيو موفمنت شركة 
ذشت شملسؤولية شملحدودة

و عنوشن مقره  شالجتم عي ))1ـ زنقة 
محمد سميحةـ  شق مة جوهرشتـ  

محمد سميحةـ  شلط بق 6ـ  شلرقم 5و 
ـ - 0800) شلدشرشلبيض ء .

تحويل شلشكل شلق نوني للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

0)و8و.
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
شملؤرخ في و1 يوليوز 1)0) تم تحويل 
شلشكل شلق نوني للشركة من »شركة 
ذشت شملسؤولية شملحدودة« إلى »شركة 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 08 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

نونبر 1)0) تحت رقم 08و799.
(1(I

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

AL AMRAOUI TRADE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

توسيع نش ط شلشركة 

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

ش رع شلعركوب رقم 01-))77 
صندوق شلبريد رقم 6)1، 000و7، 

شلدشخلة شملغرب
AL AMRAOUI TRADE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شالجتم عي حي وشد 
شلشي ف زنقة رقم 5 رقم )5) - 

000و7 شلدشخلة شملغرب.
توسيع نش ط شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.(0(09

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( م رس  1و  في  شملؤرخ 
نش ط  إلى  شلت لية  شألنشطة  إض فة 

شلشركة شلح لي :
 تج رة شألسم ك ب لجملة..

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
 06 بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 584/2022.
(15I

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

AL AMRAOUI TRADE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

ش رع شلعركوب رقم 01-))77 
صندوق شلبريد رقم 6)1، 000و7، 

شلدشخلة شملغرب
AL AMRAOUI TRADE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي وشد 
شلشي ف زنقة رقم 5 رقم )5) - 

000و7 شلدشخلة شملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.(0(09

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تعيين   (0(( م رس  1و  شملؤرخ في 
شلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

شلعمرشو4 شلحسن كمسير وحيد
تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 06 بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 584/2022.

(16I

مكتب شلري ني للمح سبة

KOUZI›S SHOP
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

مكتب شلري ني للمح سبة
ش رع محمد دشود رقم0و) تطوشن ، 

0)0و9، تطوشن شملغرب
KOUZI›S SHOP شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد)في طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي عين 
حوز4 شلحي شالدشر4 رقم 106 
شفش ون - 91000 شفش ون 

شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.6(1

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر حل   (0(( أبريل   06 شملؤرخ في 
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
 KOUZI’S SHOP شلوحيد  شلشريك 
مبلغ رأسم له  10.000 درهم وعنوشن 
شلحي  حوز4  عين  شإلجتم عي  مقره  
شالدشر4 رقم 106 شفش ون - 91000 
شلركود   : شفش ون شملغرب نتيجة   

شالقتص د4.
عين  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 
 106 رقم  شالدشر4  شلحي  حوز4 
شفش ون - 91000 سفش ون شملغرب. 

و عين:
شلسيد)ة) محمد كوز4 وعنوشنه)ش) 
شالدشر4 شفش ون  شلحي  عين حوز4 
كمصفي  شملغرب  شفش ون   91000

)ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية بشفش ون بت ريخ 11 أبريل 

))0) تحت رقم 42/2022.

(17I

ALTA COMPTA

رافي ديل نورط
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

ALTA COMPTA
 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS
 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS،

90000، TANGER MAROC
رشفي ديل نورط شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

ف س زنقة مصر رقم 9 مكرر طنجة - 
90000 طنجة شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

807و8.
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (018 دجنبر   (( في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
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شحمد شلجن تي  )ة)  تفويت شلسيد 
أصل  من  شجتم عية  حصة   (00
1.000 حصة لف ئدة شلسيد )ة) عبد 
دجنبر   (( بت ريخ  شلعزوز4  شلفضيل 

.(018
تفويت شلسيد )ة) خ لد شلعيدوني 
أصل  من  شجتم عية  حصة   (00
1.000 حصة لف ئدة شلسيد )ة) عبد 
دجنبر   (( بت ريخ  شلعزوز4  شلفضيل 

.(018
تفويت شلسيد )ة) محمد شملحسني 
أصل  من  شجتم عية  حصة   600
1.000 حصة لف ئدة شلسيد )ة) زشكية 

شلحدوثي بت ريخ )) دجنبر 018).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
م رس   05 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

019) تحت رقم )و17.

(18I

MAROC COMPTA PLUS

NIMASSA
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS
55 ب ب شلثالت ء شلط بق شالو  شلشقة 
رقم ) شلفقيه بن ض لح ، 00)و)، 

FKIH BEN SALAH MAROC
NIMASSA شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

مرج ن رقم 9) حي ملصلى - 00)و) 
شلفقيه بن ص لح شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5011

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   09
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. NIMASSA
بيع موشد   : غرض شلشركة بإيج ز 

شلبن ء وشلعق قير.
تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
00)و)   - حي ملصلى   (9 مرج ن رقم 

شلفقيه بن ص لح شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 : شلعزيز  عبد  شلص ط  شلسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلعزيز  عبد  شلص ط  شلسيد 
 (9 رقم  مرج ن  تجزئة  عنوشنه)ش) 
شلفقيه بن ص لح  00)و)  حي ملصلى 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلعزيز  عبد  شلص ط  شلسيد 
 (9 رقم  مرج ن  تجزئة  عنوشنه)ش) 
شلفقيه بن ص لح  00)و)  حي ملصلى 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
بت ريخ  بن ص لح  ب لفقيه  شالبتدشئية 

15 م رس ))0) تحت رقم 89.
(19I

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

PASSAGE SIMSIM
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

ش رع شلعركوب رقم 01-))77 
صندوق شلبريد رقم 6)1، 000و7، 

شلدشخلة شملغرب
PASSAGE SIMSIM شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي عم رة رقم 

10 حي موال4 رشيد شقة رقم 10 - 
000و7 شلدشخلة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
(1(15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   1(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. PASSAGE SIMSIM
إدشرة   -  : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلفندق؛
- شلدعم شلتشغيلي.
- إيج د حل إدشر4.

- شلتدريب في شملهن شلفندقية..
عم رة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
حي موال4 رشيد شقة رقم   10 رقم 

10 - 000و7 شلدشخلة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 ANTOINE ANSART شلسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   : 1.000

للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
 ANTOINE ANSART شلسيد 
شلوليد  ب ني  زنقة   10 عنوشنه)ش) 

10000 شلرب ط شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
 ANTOINE ANSART شلسيد 
شلوليد  ب ني  زنقة   10 عنوشنه)ش) 

10000 شلرب ط شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 07 بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 598/2022.
((0I

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

DAKORO
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين ممثل ق نوني للشركة

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

ش رع شلعركوب رقم 01-))77 
صندوق شلبريد رقم 6)1، 000و7، 

شلدشخلة شملغرب
DAKORO »شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: شملنطقة 
شلصن عية - 000و7 شلدشخلة شملغرب.

»تعيين ممثل ق نوني للشركة«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.757
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
وتبع    (0(( م رس   10 في  شملؤرخ 
تعيين  تقرر  شلح لي  شملسير  الستق لة 

شملمثل)ين) شلق نوني)ين): 
- حميد لحبيب

- شلس عد4 سيد4 حسن
- - شركة ذشت مسؤولية محدودة 
ذشت شلشريك شلوحيد شلك ئن مقره  

شإلجتم عي ب: - - - -
عند  شلتج ر4  شلسجل  رقم 

شالقتض ء: -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 11 بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 616/2022.
((1I

HACHIM

أزميديا وورلد
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

HACHIM
 HAY CHRIFA RUE 1 IMM 37 N
 70 AIN CHOK CASABLANCA،
20030، CASABLANCA MAROC
أزميدي  وورلد شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلرقم 

و1شلزنقة 1 شلط بق 1 شلعهد شلجديد 
- 00)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
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تعيين مسير جديد للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.((5765
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تعيين   (0(( 09 فبرشير  شملؤرخ في 
مليع  شلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

هدى كمسير وحيد
تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
و1  بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1150)8.

(((I

PF EXPERTS

LA CAVE A HUILE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

PF EXPERTS
RUE BENATYA GUELIZ)و 
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC
LA CAVE A HUILE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي عرص ت 
ملع ش 91 ش رع حم ن شلفطوكي 
محل رقم )1 - 0000) مرشكش 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1(((11
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (5
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 LA  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.CAVE A HUILE
غرض شلشركة بإيج ز : ت جر زيوت 

ودهون وتوشبل نب تية أو حيوشنية.
عرص ت   : عنوشن شملقر شالجتم عي 
ملع ش 91 ش رع حم ن شلفطوكي محل 

رقم )1 - 0000) مرشكش شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 
درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد س مي مبروكي : 500 حصة 
بقيمة 10 درهم للحصة .

 500  : شليون�سي  سن ء  شلسيدة 
حصة بقيمة 10 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  مبروكي  س مي  شلسيد 
08 شسيف د مرشكش 0000) مرشكش 

شملغرب.
شليون�سي عنوشنه)ش)  شلسيدة سن ء 
عم رة نخيل و شقة د 0) ش رع روظة 

كليز 0000) مرشكش شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  مبروكي  س مي  شلسيد 
08 شسيف د مرشكش 0000) مرشكش 

شملغرب
شليون�سي عنوشنه)ش)  شلسيدة سن ء 
عم رة نخيل و شقة د 0) ش رع روظة 

كليز 0000) مرشكش شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   08 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 8)6)و1.
Iو))

MAROC COMPTA PLUS

PIMENT ATLAS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

MAROC COMPTA PLUS
55 ب ب شلثالت ء شلط بق شالو  شلشقة 
رقم ) شلفقيه بن ض لح ، 00)و)، 

FKIH BEN SALAH MAROC
PIMENT ATLAS شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر 

شلكلخة شهل شملربع شلطريق شلوطنية 
رقم 11 - 00)و) شلفقيه بن ص لح 

شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
وو6).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( م رس  و0  في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
تفويت شلسيد )ة) هش م ملكوسس 
أصل  من  شجتم عية  حصة   166
)ة) خوشن  500 حصة لف ئدة شلسيد 
و0  بت ريخ  س نشيز  م رتنيز  شنطونيو 

م رس ))0).
شملريد  شدريس  )ة)  شلسيد  تفويت 
أصل  من  شجتم عية  حصة   167
)ة) خوشن  500 حصة لف ئدة شلسيد 
و0  بت ريخ  س نشيز  م رتنيز  شنطونيو 

م رس ))0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
بت ريخ  بن ص لح  ب لفقيه  شالبتدشئية 

07 أبريل ))0) تحت رقم 115.

(((I

MAROC COMPTA PLUS

PAPRIKA MURCIA
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين ممثل ق نوني للشركة

MAROC COMPTA PLUS
55 ب ب شلثالت ء شلط بق شالو  شلشقة 
رقم ) شلفقيه بن ض لح ، 00)و)، 

FKIH BEN SALAH MAROC
PAPRIKA MURCIA »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: دوشر 

شلكلخة شلطريق شلوطنية رقم 11 - 
00)و) شلفقيه بن ص لح شملغرب.
»تعيين ممثل ق نوني للشركة«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
.((81

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
وتبع    (0(( م رس  و0  في  شملؤرخ 
تعيين  تقرر  جدد  لتعيين مسير)ين) 

شملمثل)ين) شلق نوني)ين): 
- ملكوسس هش م

- شملريد شدريس
ذشت  شركة  مورسي   ب بريك    -
مقره   شلك ئن  شملحدودة  شملسؤولية 
شلطريق  شلكلخة  دوشر  ب:  شإلجتم عي 
شلفقيه بن  00)و)   11 شلوطنية رقم 

ص لح شملغرب.

عند  شلتج ر4  شلسجل  رقم 

شالقتض ء: 81))

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ص لح  بن  ب لفقيه  شالبتدشئية 

رقم  تحت   (0(( أبريل   07 بت ريخ 

.116/2022

((5I

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

BATSA SERVICES
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

ش رع شلعركوب رقم 01-))77 

صندوق شلبريد رقم 6)1، 000و7، 

شلدشخلة شملغرب

BATSA SERVICES شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شلنهضة 

1 رقم 68) - 000و7 شلدشخلة 

شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و119)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  0و 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 BATSA :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.SERVICES

نقل   -  : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلبض ئع لحس ب شلغير.

- شلنقل شلع م شلخ ص لألشخ ص؛

- شلنقل شملحلي وشلدولي.
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حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلنهضة 1 رقم 68) - 000و7 شلدشخلة 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 500  : شلعزشو4  سعيد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد سعيد شلبط ح : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلعزشو4 عنوشنه)ش)  شلسيد سعيد 
000و7  شلرك دة  بلخير  والد  دوشر 

شلدشخلة شملغرب.
عنوشنه)ش)  شلبط ح  سعيد  شلسيد 
000و7   (68 رقم   1 شلنهضة  حي 

شلدشخلة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلعزشو4 عنوشنه)ش)  شلسيد سعيد 
000و7  شلرك دة  بلخير  والد  دوشر 

شلدشخلة شملغرب
عنوشنه)ش)  شلبط ح  سعيد  شلسيد 
000و7   (68 رقم   1 شلنهضة  حي 

شلدشخلة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 06 بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 583/2022.
((6I

HACHIM

أزميديا وورلد
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
توسيع نش ط شلشركة 

HACHIM
 HAY CHRIFA RUE 1 IMM 37 N
 70 AIN CHOK CASABLANCA،
20030، CASABLANCA MAROC
أزميدي  وورلد شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شالجتم عي شلرقم 

و1شلزنقة 1 شلط بق 1 شلعهد شلجديد 
شلدشر شلبيض ء - 00)0) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.

توسيع نش ط شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

. ((5765

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تمت   (0(( فبرشير   09 في  شملؤرخ 

نش ط  إلى  شلت لية  شألنشطة  إض فة 

شلشركة شلح لي :

شالشه رعبر  وإستغلل  تمتيل 

خدم ت  شالجتم عي.تقديم  شلتوشصل 

شلتوشصل وشالرش د.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

و1  بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1150)8.

((7I

HACHIM

أزميديا وورلد
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
رفع رأسم   شلشركة

HACHIM

 HAY CHRIFA RUE 1 IMM 37 N

 70 AIN CHOK CASABLANCA،

20030، CASABLANCA MAROC

أزميدي  وورلد شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلرقم 

و1شلزنقة 1 شلط بق 1 شلعهد شلجديد 

- 00)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
رفع رأسم   شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.((5765

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

رفع  تم   (0(( فبرشير   09 في  شملؤرخ 
رأسم   شلشركة بمبلغ قدره »90.000 

إلى  درهم«   10.000« أ4 من  درهم« 

»100.000 درهم« عن طريق : إجرشء 

شملحددة  شلشركة  ديون  مع  مق صة 

شملقدشر وشملستحقة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

و1  بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1150)8.

((8I

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

H.A LOGEMENT
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

ش رع شلعركوب رقم 01-))77 
صندوق شلبريد رقم 6)1، 000و7، 

شلدشخلة شملغرب
H.A LOGEMENT شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شلرحمة 
1 ش رع شملوحدين زنقة 19 رقم 11 - 

000و7 شلدشحلة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
(1(57

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   07
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 H.A  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. LOGEMENT
تأجير   -  : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وإدشرة وتشغيل شلشقق شملفروشة.
طريق  عن  وشإلدشرة  شلتشغيل   -
شملفروشة  وشملب ني  شلشقق  تأجير 

لالستخدشم شلسكني.
- دشر شلضي فة؛.

حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 19 ش رع شملوحدين زنقة   1 شلرحمة 

رقم 11 - 000و7 شلدشحلة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلسيد شلحسن حموعلي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد شلحسن حموعلي عنوشنه)ش) 

01 ش رع شملوحدين زنقة  حي شلرحمة 
19 رقم 05 000و7 شلدشخلة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد شس مة موسديد عنوشنه)ش) 

شق مة   19 رقم  شقة  )و1  عم رة 

 80000 شملحم د4  حي   ( شلسع دة 

شك دير شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

و1  بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 636/2022.

((9I

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

CHALET DAKHLA
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

ش رع شلعركوب رقم 01-))77 

صندوق شلبريد رقم 6)1، 000و7، 

شلدشخلة شملغرب

CHALET DAKHLA شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

شلعركوب رقم 01-))77 - 000و7 

شلدشخلة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

(1((1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   08

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
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عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. CHALET DAKHLA

أعم     -  : غرض شلشركة بإيج ز 

متنوعة أو بن ء ؛

- لوشزم ومعدشت متنوعة ؛

- شألعم   شإلنش ئية شلع مة وحفر 

شآلب ر.

- أعم   شلهندسة شملدنية وشملب ني 

شلسكنية وشلصن عية وأعم   شلحفر 

وشلطرق  شلصحي  وشلصرف  شلع مة 

وشلطرق  شملختلفة  وشلشبك ت 

وإمدشدشت شملي ه وشلكهرب ء وشله تف ؛.

ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

000و7   -  01-77(( رقم  شلعركوب 

شلدشخلة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 PATRICK MICHOT شلسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   : 1.000

للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

 PATRICK MICHOT شلسيد 

شق مة صن ر زنقة دشبوكير  عنوشنه)ش) 

بوركون 0000) شلدشخلة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

 PATRICK MICHOT شلسيد 

شق مة صن ر زنقة دشبوكير  عنوشنه)ش) 

بوركون 0000) شلدشخلة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 11 بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 615/2022.

0Iو)

EL MARSA CONSEIL

VLM PROTECTION
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
ش رع شدريس شالو  رقم شلدشر و19 ، 

70000، شلعيون شملغرب
VLM PROTECTION شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

شملسيرة شلخضرشء شلشطر شلث لث رقم 
)C(1 شلشقة 01 شملر�سى شلعيون - 

70000 شلعيون شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

(1159
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   07
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 VLM  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

. PROTECTION
تشتغل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
في  وخ رجه  شملغرب  دشخل  شركة 
شلكهرب ئية  شملحرك ت  مج  :تصنيع 
ومعدشت  وشملحوالت  وشملولدشت 
شلكهرب ئية  وشلتحكم  شلتوزيع 

وشالستيرشد وشلتصدير.
تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلشطر شلث لث رقم  شملسيرة شلخضرشء 
 - شلعيون  شملر�سى   01 شلشقة   C(1(

70000 شلعيون شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
00و   : عمرشو4  شدريس  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد حمزة شلعرشقي : 00و حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد محمد شلعرشقي : 150 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   LAR DEV : 150 شلشركة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 VLM CONSULTING : شلشركة 
100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شلعرشقي  حمزة  شلسيد 
ق مة شلقصر عم رة   شقة 5 ط بق 1 

زنقة شلي سمين حي شلرشحة شلبيض ء  
50)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

شلسيد شدريس عمرشو4 عنوشنه)ش) 
شلزب ر  شحمد  بنت  ف طمة  زنقة   08
شلدشر   (0(50 بوركون شلبيض ء  

شلبيض ء شملغرب.
عنوشنه)ش)  شلعرشقي  محمد  شلسيد 
5 ط بق  شق مة شلقصر عم رة   شقة 
1 زنقة شلي سمين حي شلرشحة شلبيض ء  

50)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
عنوشنه)ش)   LAR DEV شلشركة 
و أرك تشون شق مة كنزة شلط بق  زنقة 
شالو  زشوية 1)1 مق ومة شلفدشء درب 

سلط ن شلدشر شلبيض ء  
50)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

 VLM CONSULTING شلشركة 
رقم9  شلخير  ب ب  تجزئة  عنوشنه)ش) 

منطقة أ حي شلحسني شلدشر شلبيض ء  
50)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شلعرشقي  حمزة  شلسيد 
ق مة شلقصر عم رة   شقة 5 ط بق 1 

زنقة شلي سمين حي شلرشحة شلبيض ء  
50)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1019/2022.
1Iو)

مكتب مح م ة شالست ذة جوهر4 مه 

PHILIPS NORTH AFRICA
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

مكتب مح م ة شالست ذة جوهر4 مه 
96، ش رع أنف ، شق مة ربيع أنف ، 
شلط بق شالو  رقم )1 ، 00و0)، 

شلدشر شلبيض ء شملغرب

PHILIPS NORTH AFRICA شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد)في طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي برج 

كريست   1 شلط بق شلخ مس ب 

سيد4 شملحمد4 بن عبد هللا، حي 

م رين ، سيد4 بليوط - 50)0) 

شلدرشلبيض ء شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و515وو.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

1)0) تقرر حل  9) دجنبر  شملؤرخ في 

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

 PHILIPS NORTH شلشريك شلوحيد 

 10.000,00 مبلغ رأسم له    AFRICA

شإلجتم عي  مقره   وعنوشن  درهم 

شلخ مس  شلط بق   1 كريست    برج 

هللا،  عبد  بن  شملحمد4  سيد4  ب 

 (0(50  - بليوط  سيد4  حي م رين ، 

 : نتيجة    شملغرب  شلدرشلبيض ء 

صعوبة شالستمرشر في شالستغال  .

برج  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 

ب  شلخ مس  شلط بق   1 كريست   

حي  هللا،  عبد  بن  شملحمد4  سيد4 

 (0(50  - بليوط  سيد4  م رين ، 

شلدشرشلبيض ء شملغرب. 

و عين:

 Housni  RASSY شلسيد)ة) 

0و1  زنقة  شلشق  عين  وعنوشنه)ش) 

 (0(70 شلدرشلبيض ء   18 شلرقم 

)ة)  كمصفي  شملغرب  شلدرشلبيض ء 

للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم و088)8.

I)و)
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STE BECEF SARL

DAR LEMDARSSA SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

STE BECEF SARL

 N°41 IMMEUBLE CHAOUI

 APPT 16 RUE ELMOUJAHID

 AYACH VN FES، 30000، FES

MAROC

DAR LEMDARSSA SARL شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 6 درب 

موال4 عبد شمل لك شلط لعة شلكبيرة 

ف س ف س 0000و ف س شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

71885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   15

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 DAR  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. LEMDARSSA SARL

شستقب     : غرض شلشركة بإيج ز 

شإلق مة  أجل  من  شألج نب  شلسي ح 

شلسي حية .
 6 رقم   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شلط لعة  شمل لك  عبد  موال4  درب 

ف س  0000و  ف س  ف س  شلكبيرة 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 500  : شلحي  عبد  علمي  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : ف طمة  شلن جي  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد علمي عبد شلحي عنوشنه)ش) 
أيت   6 شلبهجة شقة  إق مة   75 رقم 

شسق طو 0000و ف س شملغرب.
شلسيدة شلن جي ف طمة عنوشنه)ش) 
أيت   6 شلبهجة شقة  إق مة   75 رقم 

شسق طو 0000و ف س شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد عبد شلحي علمي عنوشنه)ش) 
أيت   6 شلبهجة شقة  إق مة   75 رقم 

شسق طو 0000و ف س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   17 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم )))1.
Iوو)

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

AL OFOK LITACHYID
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وف ة شريك

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
AL OFOK LITACHYID شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر والد 

مو�سى جم عة والد شلطيب - 0000و 
ف س شملغرب.
وف ة شريك

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.51879

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
شملؤرخ في 01 م رس ))0) تم شإلعالم 
فكروش  مصطفى  شلشريك  بوف ة 
 
ً
تبع  شلورثة  على  حصصه  وتوزيع 
نونبر  و)  في  شملؤرخ  شإلرشثة  لرسم 

1)0) ب لشكل شألتي :
 41,64  ، شلنور4  سن ء  شلسيد)ة) 

حصة .
شلسيد)ة) صف ء فكروش ، 41,62 

حصة .
 83,25  ، ري ن فكروش  شلسيد)ة) 

حصة .

شلسيد)ة) ر�سى فكروش ، 83,25 
حصة .

 41,62  ، لبنى فكروش  شلسيد)ة) 
حصة .

 41,62  ، وئ م فكروش  شلسيد)ة) 
حصة .

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم )00).
I)و)

ccis-casablanca

 pharmacie familiale inara
casablanca

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

ccis-casablanca
 bd med V ، 20200، 98
casablanca شململكة شملغربية

 pharmacie familiale inara
casablanca شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي موال4 
عبد هللا زنقة 187 رقم 15 شن رة ) - 

0100) شلدشر شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
7789و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(1 نونبر   (9
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
 pharmacie familiale inara

.casablanca
تشغيل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

صيدلية.
عنوشن شملقر شالجتم عي : حي موال4 
 -  ( شن رة   15 187 رقم  عبد هللا زنقة 

0100) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسم   شلشركة: 500.000.) 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد هش م فخ ر : 1.000 حصة 

بقيمة 500.) درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  فخ ر  هش م  شلسيد 

 5 شقة  أ  عم رة   ( سوف ك   كووب 

شلدشر   (0100 ولد ط لب عين شلشق 

شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  فخ ر  هش م  شلسيد 

 5 شقة  أ  عم رة   ( سوف ك   كووب 

شلدشر   (0100 ولد ط لب عين شلشق 

شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 0895)8.

5Iو)

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

 STE CONSTRUCTIONS

 HYDRAULIQUES

 OUVRAGES MODERNES

LAKHAL »CHOUMOL
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
رفع رأسم   شلشركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC

 STE CONSTRUCTIONS

 HYDRAULIQUES OUVRAGES

 MODERNES LAKHAL

CHOUMOL« شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد



7993 الجريدة الرسميةعدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0)) 

وعنوشن مقره  شإلجتم عي عم رة 7)، 
رقم و شم م شلعوز4 لبيط  شلدكرشت 

ف س - 0000و ف س شململكة 
شملغربية.

رفع رأسم   شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

1و5)).
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تم   (0(1 أكتوبر   1( في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
من  أ4  درهم«   1.000.000«
 1.500.000« إلى  درهم«   500.000«
مق صة  إجرشء   : طريق  عن  درهم« 
شملقدشر  شملحددة  شلشركة  ديون  مع 

وشملستحقة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1999.

6Iو)

ccis-casablanca

 pharmacie al hakim
casablanca

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

ccis-casablanca
 bd med V ، 20200، 98
casablanca شململكة شملغربية

 pharmacie al hakim casablanca
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة )6 
زشوية 16 سيتي حس ني رقم 100 
تجزئة شلسق لية - 0000) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب 
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
7709و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(1 نونبر   (9
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
.pharmacie al hakim casablanca

تشغيل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
صيدلية.

 6( زنقة   : عنوشن شملقر شالجتم عي 
 100 رقم  حس ني  سيتي   16 زشوية 
شلدشر   (0000  - شلسق لية  تجزئة 

شلبيض ء شملغرب .
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسم   شلشركة: 900.000.) 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلعلو4  بوشرة  شلسيدة 

حصة بقيمة 900.) درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيدة بوشرة شلعلو4 عنوشنه)ش) 
8 شقة  شق مة حدشئق م جوريل رقم 

) 0100) شلدشر شلبيض ء شملغرب .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيدة بوشرة شلعلو4 عنوشنه)ش) 
8 شقة  شق مة حدشئق م جوريل رقم 

) 0100) شلدشر شلبيض ء شملغرب 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم و81886.
7Iو)

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

 STE CONSTRUCTIONS
 HYDRAULIQUES

 OUVRAGES MODERNES
LAKHAL CHOUMOL

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

توسيع نش ط شلشركة 

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
 STE CONSTRUCTIONS

 HYDRAULIQUES OUVRAGES
 MODERNES LAKHAL

CHOUMOL شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شالجتم عي عم رة 7)، 
رقم و شم م شلعوز4 لبيط  شلدكرشت 

ف س - 0000و ف س شململكة 
شملغربية.

توسيع نش ط شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

1و5)).
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تمت   (0(1 أكتوبر   1( في  شملؤرخ 
نش ط  إلى  شلت لية  شألنشطة  إض فة 

شلشركة شلح لي :
شلتج رة بصفة ع مة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
أبريل  و1  بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1999.

8Iو)

FIDUHOUSE

HAJALI COIFFE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FIDUHOUSE
رقم 6 مك تب طيبة زنقة غس ن 
كنف ني ، 0000و، ف س شملغرب
HAJALI COIFFE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

سالم طريق صفرو رقم 9وB/1 محل 
رقم 5 - 0000و ف س شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
7((51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (9
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 HAJALI :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.COIFFE

شستيرشد   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

أدوشت لص لون شلحالقة.

تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

سالم طريق صفرو رقم 9وB/1 محل 
رقم 5 - 0000و ف س شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 (50  : شالاله  عبد  معال   شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد معال  محمد : 50) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد زمور4 محمد : 50) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد زمور4 شلغ لي : 50) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد معال  عبد شالاله عنوشنه)ش) 
م رس حي  و  تع ونية شلفتح   17 رقم 

شلرج ء 0000و ف س شملغرب.

عنوشنه)ش)  محمد  معال   شلسيد 

17 تجزئة فتح و م رس ملعب شلخيل 

0000و ف س شملغرب.

عنوشنه)ش)  محمد  زمور4  شلسيد 
0000و  7) حي شلسع دة  ) زنقة  رقم 

ف س شملغرب.

عنوشنه)ش)  شلغ لي  زمور4  شلسيد 
0000و  7) حي شلسع دة  ) زنقة  رقم 

ف س شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد معال  عبد شالاله عنوشنه)ش) 
م رس حي  و  تع ونية شلفتح   17 رقم 

شلرج ء 0000و ف س شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 018).

9Iو)
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FIDUHOUSE

MRM PVC
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FIDUHOUSE
رقم 6 مك تب طيبة زنقة غس ن 
كنف ني ، 0000و، ف س شملغرب

MRM PVC شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 1 
تجزئة شإلنبع ة و جم عة عين شقف 

- 0000و ف س شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7((61
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   (1
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 MRM  : شإلقتض ء بمختصر تسميته  

.PVC
مختلف   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

أشغ   شلبن ء.
 1 رقم   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
تجزئة شإلنبع ة و جم عة عين شقف 

- 0000و ف س شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
00) حصة   : شلسيد برشدة شملهد4 

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد برشدة رضوشن : 00) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   (00  : شلسيدة برشدة مريم 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد برشدة شملهد4 عنوشنه)ش) 57 
0000و  مونفلور4  شألرجنتين  زنقة 

ف س شملغرب.
 6 شلسيد برشدة رضوشن عنوشنه)ش) 

عم رة وإق مة وف ء ش رع شبن شلخطيب 
0000و ف س شملغرب.

شلسيدة برشدة مريم عنوشنه)ش) فيال 
و)1 أمالك جن ن ف س طريق شيموزشر 

شلزهور ) 0000و ف س شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد برشدة شملهد4 عنوشنه)ش) 57 
0000و  مونفلور4  شألرجنتين  زنقة 

ف س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم و)0).
((0I

ccis-casablanca

 PHARMACIE AL KINDI
CASABLANCA

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

ccis-casablanca
 bd med V ، 20200، 98
casablanca شململكة شملغربية
 PHARMACIE AL KINDI

CASABLANCA شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

حفيضة رسم رقم 8) زنقة كريم ت 
عين شلشق - 01000) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب 
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
7711و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(1 نونبر   (9
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

 PHARMACIE AL KINDI  :
.CASABLANCA

غرض شلشركة بإيج ز : صيدلية .
تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
زنقة كريم ت   (8 حفيضة رسم رقم 
01000) شلدشر شلبيض ء  عين شلشق - 

شملغرب .
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسم   شلشركة: 5.000.000 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : ب رشزوق  توفيق  شلسيد 

حصة بقيمة 5.000 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  ب رشزوق  توفيق  شلسيد 
شق مة حدشئق م جوريل عم رة 8 شقة 
شلدشر شلبيض ء   (0100 ك ليفورنية   (

شملغرب .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  ب رشزوق  توفيق  شلسيد 
شق مة حدشئق م جوريل عم رة 8 شقة 
شلدشر شلبيض ء   (0100 ك ليفورنية   (

شملغرب 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم )81886.
((1I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 LIBRAIRIE PAPETERIE
IGMIR

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 LIBRAIRIE PAPETERIE IGMIR
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 57 

تمديد شلزيتون تيكوين أك دير - 

80000 شك دير شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

1و60).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

شملؤرخ في و0 فبرشير ))0) تم تحويل 

شملقر شالجتم عي شلح لي للشركة من » 

رقم 57 تمديد شلزيتون تيكوين أك دير 

 1 »رقم  إلى  شك دير شملغرب«   80000  -

 - أك دير  تيكوين  شلزيتون  ب  بلوك 

80000 شك دير شملغرب«.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   05 بت ريخ  ب ك دير  شلتج رية 

))0) تحت رقم )1)109.

(((I

SELECT CONSEIL

New Horizon Trading - NHT

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

SELECT CONSEIL

ش رع عبد شملومن عم رة1)) شلط بق 

شلرشبع رقم16 ، 60و0)، شلبيض ء 

شملغرب

 New Horizon Trading - NHT

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تق طع 

زنقة آلجي وزنقة شبو بكر شلبقالني 

شلط بق شلث لت شلشقة 11 - 0100) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

767و1

 06 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
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عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 New  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.Horizon Trading - NHT

: بيع شملوشد  غرض شلشركة بإيج ز 

شلغدشئية وشملشروب ت.

تق طع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شلبقالني  بكر  شبو  وزنقة  آلجي  زنقة 

 (0100  -  11 شلط بق شلث لت شلشقة 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 500  : فكر4  عبدشلعزيز  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : شلسيد علي متوكل 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد عبدشلعزيز فكر4 عنوشنه)ش) 

شق مة  شلخ مس  محمد  ش رع   650

 (0100  11 شلشقة   E شك سي  شلبن ية 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.

عنوشنه)ش)  متوكل  علي  شلسيد 

شلبن ية A شق مة ري ض آنف  شلط بق ) 

شلشقة 1) ش رع عمر شلخي م 0100) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد عبدشلعزيز فكر4 عنوشنه)ش) 

شق مة  شلخ مس  محمد  ش رع   650

 (0100  11 شلشقة   E شك سي  شلبن ية 

شلدشر شلبيض ء شملغرب

عنوشنه)ش)  متوكل  علي  شلسيد 

شلبن ية A شق مة ري ض آنف  شلط بق ) 

شلشقة 1) ش رع عمر شلخي م 0100) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 15 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )و)1)8.

Iو))

CANOCAF SARL

LA PIERRE NOIRE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
ش رع شلجيش شمللكي زنقة شلخنس ء 

رقم 7 شلط بق شلث ني رقم و0 
 NADOR ،6(000 ،شلن ظور

MAROC
LA PIERRE NOIRE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شملنطقة 
شلصن عية سحب سلوشن - )70)6 

شلن ظور شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و)9و)
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 LA  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. PIERRE NOIRE
/1  : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شستغال  تص ريح شلتعدين )/صن عة 
و/شستغال   شلالصق  شالسمنت 
5/ت جر  )/شستيرشد وتصدير  شملحجر 

موشد شلبن ء.
شملنطقة   : عنوشن شملقر شالجتم عي 
 6(70(  - سلوشن  شلصن عية سحب 

شلن ظور شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد ي سين جم   : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : شلسيد محمد لزعر 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد ي سين جم   عنوشنه)ش) حي 

رقم   19 شلرئيسية  شلطريق  بوشوشف 

)و 000)6 شلن ظور شملغرب.

شلسيد محمد لزعر عنوشنه)ش) شلحي 
 6(000  1( رقم   10 زنقة  شالدشر4 

شلن ظور شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد محمد لزعر عنوشنه)ش) شلحي 
 6(000  1( رقم   10 زنقة  شالدشر4 

شلن ظور شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   11 شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم 571.

(((I

gest consultants

FRELUG
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
رفع رأسم   شلشركة

gest consultants

15 زنقة شلق �سي إلي س شملع ريف 

شلدشر شلبيض ء، 0100)، شلدشر 

شلبيض ء شملغرب

FRELUG شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر 

شوالد ك دو طريق شوالد شلته مي شوالد 

عزوز شقليم شلنوشصر - 0000) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.
رفع رأسم   شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.1(968

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تم   (0(1 دجنبر   (( في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 

»600.000 درهم« أ4 من »00.000و 

عن  درهم«   900.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 08 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 0615)8.

((5I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

WISEREAL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

99و شلط بق ) مكتب 5 تجزئة جنة 

شلزيتون 1 بنسودة ف س ، 0000و، 

ف س شملغرب

WISEREAL شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلعم رة 
رقم 5 شق مة نور هبر4 شلط بق شالو  

حي هبر4 شيموزشر كندر - 1000و 

صفرو شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

681و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  0و 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.WISEREAL

غرض شلشركة بإيج ز : ت جر

تأجير شملعدشت

وشلشقق  شملت جر  نوشفذ  تنظيف 

وشالدشرشت

شلعم رة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
5 شق مة نور هبر4 شلط بق شالو   رقم 

1000و   - كندر  شيموزشر  هبر4  حي 

صفرو شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

600 حصة   : شلسيد كريم خرزوز 

بقيمة 100 درهم للحصة .

00) حصة   : شلسيد يونس بهجة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
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وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد كريم خرزوز عنوشنه)ش) حي 

1000و  شلقلعة شلكبيرة شيموزشر كندر 

صفرو شملغرب.

 7 عنوشنه)ش)  بهجة  يونس  شلسيد 

) ثغ ت عين ق دوس  تجزئة شلضيعة 

0000و ف س شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد كريم خرزوز عنوشنه)ش) حي 

1000و  شلقلعة شلكبيرة شيموزشر كندر 

صفرو شملغرب

 7 عنوشنه)ش)  بهجة  يونس  شلسيد 

) ثغ ت عين ق دوس  تجزئة شلضيعة 

0000و ف س شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل  و1  بت ريخ  بصفرو  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 9و).

((6I

gest consultants

STERIFIL

تعيين أعض ء مجلس شإلدشرة

gest consultants

15 زنقة شلق �سي إلي س شملع ريف 

شلدشر شلبيض ء، 0100)، شلدشر 

شلبيض ء شملغرب

STERIFIL »شركة شملس همة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: دوشر 

أخض رش شلطريق شلرئيسية 005و، 

كلم 6.5 جم عة س حل أوالد شحريز  

- - إقليم برشيد شملغرب.

»تعيين أعض ء مجلس شإلدشرة«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: -.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 6) ين ير ))0)

تقرر تعيين أعض ء مجلس شإلدشرة 

خال  شلسنوشت شمل لية شلت لية: 

(0(( -

- و)0)

(0(( -

(0(5 -

(0(6 -

(0(7 -

شألشخ ص شلطبيعيون: 
شلسيد)ة) رشيد شلبور4 بصفته)ش) 
وشلك ئن  شالدشرة  مجلس  رئيس 
عنوشنه)ش) ب: زنقة شبو بكر شلعربي رقم 

)1 - شلدشر شلبيض ء شملغرب

شلسيد)ة) مريم شلبور4 بصفته)ش) 

وشلك ئن  مندوبة  ع مة  مديرة 
رقم  شلسعديون  زنقة  ب:  عنوشنه)ش) 

1) ك ليفورني  - شلدشر شلبيض ء شملغرب

شلسيد)ة) م جد شلبور4 بصفته)ش) 

مدير ع م مندوب وشلك ئن عنوشنه)ش) 

 -  ( ممر عبد هللا بن شلح ج رقم  ب: 

شلدشر شلبيض ء شملغرب

شلبور4  يوسف  شلسيد)ة) 

بصفته)ش) مدير ع م مندوب وشلك ئن 
عنوشنه)ش) ب: زنقة شبو بكر شلعربي رقم 

)1 - شلدشر شلبيض ء شملغرب

شلسيد)ة) مالك شلبور4 بصفته)ش) 

وشلك ئن  شالدشرة  مجلس  عضو 
عنوشنه)ش) ب: زنقة شبو بكر شلعربي رقم 

)1 - شلدشر شلبيض ء شملغرب

شلسيد)ة) س رة شلبور4 بصفته)ش) 

وشلك ئن  شالدشرة  مجلس  عضو 

عنوشنه)ش) ب: ممر عبد هللا بن شلح ج 
رقم ) - شلدشر شلبيض ء شملغرب

علي  شحمد  بشير  روال  شلسيد)ة) 

شالدشرة  مجلس  عضو  بصفته)ش) 

وشلك ئن عنوشنه)ش) ب: ممر عبد هللا بن 

شلح ج رقم ) - شلدشر شلبيض ء شملغرب
ودغير4  لطيفة  شلسيد)ة) 
شالدشرة  مجلس  عضو  بصفته)ش) 
بكر  شبو  زنقة  ب:  وشلك ئن عنوشنه)ش) 

شلعربي رقم )1 - شلدشر شلبيض ء شملغرب

شألشخ ص شملعنويون: 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   06 بت ريخ  ببرشيد  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 5)و.

((7I

KHOUYI BADIA

PARA SAFAE SARL AU
إعالن متعدد شلقرشرشت

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

شملغرب
PARA SAFAE SARL AU »شركة 
ذشت شملسؤولية شملحدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: 166 حي 
شلنسيم مرج ن - 50000 مكن س 

مكن س.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: -.
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 10 م رس ))0)
تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
تقرير شلتصفية وج ء فيه  : -شألصو  ال 

شلخصوم ال �سيء -  �سيء - 
إغالق شلتصفية -*إبرشء ذمة شملصفي 

هال  بوتنزشر.
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 0: شلذ4 ينص على م يلي: 
 : فيه   تقديم تقرير شلتصفية وج ء   o
ال  شلخصوم  -شألصو  ال �سيء - 
-*إبرشء  شلتصفية  إغالق  �سيء - 

ذمة شملصفي هال  بوتنزشر.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم و11.
((8I

KHOUYI BADIA

RAMLI FILS SARL-AU
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

شملغرب
RAMLI FILS SARL-AU شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي و)) ش رع 

موال4 شدريس - 50و)5 ميدلت 

شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

161و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير  و0 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 RAMLI :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.FILS SARL-AU

شلتصدير   : غرض شلشركة بإيج ز 

وشالستيرشد , نقل شألمتعة شلغير شملرفقة 

, بيع شالحج ر وشملستحث ت .

و))   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

ش رع موال4 شدريس - 50و)5 ميدلت 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد شلرملي عبد شلعزيز : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلعزيز  عبد  شلرملي  شلسيد 

فيرون   7100و  شيط لي   عنوشنه)ش) 

شيط لي .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلعزيز  عبد  شلرملي  شلسيد 

فيرون   7100و  شيط لي   عنوشنه)ش) 

شيط لي 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل  و1  بت ريخ  بميدلت  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم )10.

((9I
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مكتب مو�سى رشيد

AMGOUD TRAV
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رفع رأسم   شلشركة

مكتب مو�سى رشيد
عم رة 1 شقة 11 زنقة شلصويرة 

ش رع محمد شلخ مس م ج ، 50000، 
مكن س شملغرب

AMGOUD TRAV شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي محل 
0)1 تجزئة ري ض ي سمين طريق 
عين شلشقف ف س - 0000و ف س 

شملغرب.
رفع رأسم   شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.66(05

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم   (0(( فبرشير   1( في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
من  أ4  درهم«   1.900.000«
 (.000.000« إلى  درهم«   100.000«
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم و05).

(50I

MSK AUDIT ET CONSEIL

NOHA SAKAN SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

MSK AUDIT ET CONSEIL
 BOULEVARD ABDELLAH (7
 BEN YASSINE BUREAU 13

 PREMIER ETAGE CASABLANCA
، 0، casa maroc

NOHA SAKAN SARL شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 61 ش رع 
اللة شلي قوت تق طع مصطفى شملع نى 
شلط بق شلث نى رقم )6 مركز شلري ض 
mskauditetconseil@ - شلدربيض ء

gmail.com شلدشربيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

6961و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   (1

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 NOHA :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

. SAKAN SARL

منعش   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

عق ر4.

61 ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 

اللة شلي قوت تق طع مصطفى شملع نى 

مركز شلري ض   6( شلط بق شلث نى رقم 

mskauditetconseil@  - شلدربيض ء 

gmail.com شلدشربيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 (.000  : شم رير  حسن  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.000  : شم رير  شيم ن  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شم رير  حسن  شلسيد 

 1 محمد  سيد4  شملوحدين  شق مة 

بلوك ب شقة س 7 ح م شلدشربيض ء 

0570) شلدشربيض ء شملغرب.

عنوشنه)ش)  شم رير  شيم ن  شلسيدة 

 1 محمد  سيد4  شملوحدين  شق مة 

بلوك ب شقة س 7 ح م شلدشربيض ء 

0570) شلدشربيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شم رير  حسن  شلسيد 

 1 محمد  سيد4  شملوحدين  شق مة 

بلوك ب شقة س 7 ح م شلدشربيض ء 

0570) شلدشربيض ء شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (1 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم 15)818.

(51I

ALTA COMPTA

كولدن امال
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وف ة شريك

ALTA COMPTA

 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS

 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS،

90000، TANGER MAROC

كولدن شم    شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شلجديد 

رقم 1) شلفنيدق تطوشن - )10و9 

شلفنيدق شملغرب.

وف ة شريك
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و79و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

شملؤرخ في 1) م رس ))0) تم شإلعالم 

شوربعين  ف ضمة  شلشريك  بوف ة 

 
ً
تبع  شلورثة  على  حصصه  وتوزيع 

يونيو   18 في  شملؤرخ  شإلرشثة  لرسم 

1)0) ب لشكل شألتي :

 (6.(59  ، شحمد زيون  شلسيد)ة) 

حصة .

 1.981  ، زيون  حن ن  شلسيد)ة) 

حصة .

 1.981  ، زيون  نسرين  شلسيد)ة) 

حصة .

 1.981  ، زيون  لطيفة  شلسيد)ة) 

حصة .

)96.و   ، زيون  هش م  شلسيد)ة) 

حصة .

 1.981  ، زيون  ثري   شلسيد)ة) 

حصة .

)96.و   ، زيون  مرشد  شلسيد)ة) 

حصة .

)96.و   ، سلم ن زيون  شلسيد)ة) 

حصة .

 (0.969  ، زيون  زكري   شلسيد)ة) 

حصة .

)96.و   ، زيون  عص م  شلسيد)ة) 

حصة .

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس   (8 شالبتدشئية بتطوشن بت ريخ 

))0) تحت رقم ))10.

(5(I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

MEDAT MODE

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

MEDAT MODE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي محل 6و) 

عم رة 88 حي سالم شك دير - 6)800 

شك دير شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و67)).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

شملؤرخ في 8) فبرشير ))0) تم تحويل 

من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 

سالم  حي   88 عم رة  6و)  »محل 

إلى  شك دير شملغرب«   800(6  - شك دير 

»كرشج حي شلهن ء تجزئة شليم م حسن 

 80000  - شك دير  شلدرشركة   17 رقم 

شك دير شملغرب«.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس   (1 بت ريخ  ب ك دير  شلتج رية 

))0) تحت رقم 109017.

Iو5)
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شألست ذ علي شلشريف شلعلمي -موثق-

»WSC MAROC« S.A.R.L A.U 
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

WSC MAROC »S.A.R.L A.U «
رأسم له  00.000و درهم 

مقره  شالجتم عي : قطعة رقم 170 
، شلشطر ) ، شملنطقة شلصن عية - 

شلجديدة 
شلسجل شلتج ر4 رقم : 07و19

تلق ه  موثق  عقد  بمقت�سى 
موثق  شألست ذ علي شلشريف شلعلمي، 
 ،(0(( فبرشير   11 بت ريخ  ب لجديدة، 
تم   ،(0(( فبرشير   18 مسجل بت ريخ 
إعدشد شلق نون شألس �سي لشركة ذشت 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد ب ملميزشت شلت لية:
 WSC«   : شلشركة  تسمية 

 MAROC« S.A.R.L A.U
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد
غرض شلشركة : - درشسة وتصنيع 
جميع  وتصدير  وشستيرشد  وتسويق 
ومنتج ت  شلتقنية  شملنسوج ت 
شلصن عية،  شلعملي ت  في  شلتصفية 
وحم ية  شلتلوث  مك فحة  وكذلك 

شلبيئة
حي زة وتشغيل شملب ني شلت بعة   -  

للشركة
شملع مالت  جميع   ، ع م  وبشكل   
وشلعق رية  وشلصن عية  شلتج رية 
وشمل لية شملتعلقة بشكل مب شر أو غير 
أو شلتي من   ، مب شر بغرض شلشركة 
شملحتمل أن تعزز تحقيقه  وتطويره ، 
غير  أو  مب شرة  أ4 مش ركة  وكذلك 
مب شرة ، بأ4 شكل من شألشك  . ، في 
شلشرك ت شلتي تسعى لتحقيق أغرشض 

مم ثلة أو ذشت صلة.
قطعة  شالجتم عي:  شملقر  عنوشن 
شملنطقة   ،  ( شلشطر   ،  170 رقم 

شلصن عية، شلجديدة.
رأسم   شلشركة:  تم تحديد رأس 

ألف  ثالثم ئة  بمبلغ  شلشركة  م   
تتكون  درهم)  )00.000.00و  درهم 
من مس هم ت مسجلة ، ومقسمة إلى 
ثالثة آالف )000و) حصة ، 100.00 
مدفوعة   ، منه   لكل  درهم  )م ئة) 

ب لك مل وُمنحت. ب لك مل من أجل : 
حصة»  000و   .....
 ETABLISSEMENTS ANTOINE

 MORTELECQUE « S.A.S
: عين شملسير شلوحيد غير  شلتسيير 
مس هم في شلشركة من أجل مدة غير 

محدودة 
شلح مل لجوشز شلسفر شلفرن�سي رقم 

(0EE6905(
 Dominique , Philippe, شلسيد 

 Mathieu WILLEFERT
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
)1 أبريل  شالبتدشئية ب لجديدة بت ريخ 

))0) تحت رقم 9)77)
(5(I

AZ CONSULTANTS

INETUM HOLDING
تعيين أعض ء مجلس شإلدشرة

AZ CONSULTANTS
1)1 ش رع حسن شألو ، شلط بق 
شلرشبع ، 0000)، شلدشرشلبيض ء 

شملغرب
INETUM HOLDING »شركة 

شملس همة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: حديقة 
ك زشنيرشور، شور 8) مكتب 701 
، ش رع شلقدس سيد4 معروف - 

0000) شلدشرشلبيض ء شملغرب.
»تعيين أعض ء مجلس شإلدشرة«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
607و11.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 6) فبرشير ))0)

تقرر تعيين أعض ء مجلس شإلدشرة 
خال  شلسنوشت شمل لية شلت لية: 

(0(( -
- و)0)
(0(( -
(0(5 -
(0(6 -

(0(7 -
شألشخ ص شلطبيعيون: 

شلسيد)ة) عم د هضور بصفته)ش) 
مدير جديد وشلك ئن عنوشنه)ش) ب: ك زش 
كرين ت ون فيال 60و شملدينة شلخضرشء 
شلدشرشلبيض ء   (0000 بوسكورة 

شملغرب
شألشخ ص شملعنويون: 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 0987)8.
(55I

FIDUGRA

S2Y INDUSTRIE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

FIDUGRA
ش رع محمد شلخ مس عم رة شمن ر 
رقم )) شلط بق شلث لث شنزك ن ، 

86150، شك دير شملغرب
S(Y INDUSTRIE شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي موطنة 
بشركة فيديكرش ش رع محمد 

شلخ مس عم رة شمن ر شلط بق شلث لث 
رقم )) شنزك ن - 50و86 شنزك ن 

شملغرب.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.19(71

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تم تحويل   (0(1 نونبر   01 شملؤرخ في 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
»موطنة بشركة فيديكرش ش رع محمد 
شلخ مس عم رة شمن ر شلط بق شلث لث 
شنزك ن  50و86   - شنزك ن   (( رقم 
 80( إلى »ش رع شلرش د رقم  شملغرب« 
 - ملو   شيت  تمسية   01 رقم  زنقة 

80000 شيت ملو  شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  ب نزك ن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم و)7.
(56I

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

SOCIETE FOUZBEN
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

ش رع شلعركوب رقم 01-))77 
صندوق شلبريد رقم 6)1، 000و7، 

شلدشخلة شملغرب
SOCIETE FOUZBEN شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

شلعركوب رقم 01-))77 - 000و7 
شلدشخلة شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
(1(59

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   0(
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.SOCIETE FOUZBEN
أعم     -  : غرض شلشركة بإيج ز 

متنوعة أو بن ء ؛
- لوشزم ومعدشت متنوعة ؛

- شألعم   شإلنش ئية شلع مة وحفر 
شآلب ر..

ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
000و7   -  01-77(( رقم  شلعركوب 

شلدشخلة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 500  : قونصو  فوزية  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 : بنعسيلة  ش د4  شحمد  شلسيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
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شلسيدة فوزية قونصو عنوشنه)ش) 
زنقة شله شمي قست لي شقة ) شلط بق 

1 شوسيون 10000 شلرب ط شملغرب.
بنعسيلة  ش د4  شحمد  شلسيد 
 85000 وشف  بلوك   (( عنوشنه)ش) 

تيزنيت شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
بنعسيلة  ش د4  شحمد  شلسيد 
 85000 وشف  بلوك   (( عنوشنه)ش) 

تيزنيت شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
و1  بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 637/2022.
(57I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

TIZOUS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

إنش ء فرع ت بع للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

TIZOUS شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي محل رقم 
6)تجزئة شلصرشحة شفرشك تزنيت - 

85000 تيزنيت شملغرب.
إنش ء فرع ت بع للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
771و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
شملؤرخ في 17 فبرشير ))0) تقرر إنش ء 
 - شلتسمية  تحت  للشركة  ت بع  فرع 
شألر�سي  شلط بق  ب لعنوشن  وشلك ئن 
بلوك س محل رقم   (9( تجزئة رقم 
أك دير   80000  - 1 حي شلهدى أك دير 
شلسيد)ة)  طرف  من  وشملسير  شملغرب 

شوسعيد شلطيب .
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   16 بت ريخ  بتيزنيت  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 110.
(58I

LEADING PARTNERS

CAP SECURITE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رفع رأسم   شلشركة

LEADING PARTNERS
 210BD Abdelmoumen
 Résidence les jardins

 Abdelmoumen immeuble
 G2 N 7 Casablanca ، 20340،

Casablanca Maroc
CAP SECURITE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 80،ش رع 
عال  بن شحمد شمكيك، بلفيدير - 

00و0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
رفع رأسم   شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.10(695

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم   (0(1 دجنبر   07 في  شملؤرخ 
بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
من  أ4  درهم«   (00.000« قدره 
»1.000.000 درهم« إلى »00.000).1 
مق صة  إجرشء   : طريق  عن  درهم« 
شملقدشر  شملحددة  شلشركة  ديون  مع 

وشملستحقة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
و)  بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم 818679.
(59I

EL MARSA CONSEIL

META GREAT SOUTHERN
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
ش رع شدريس شالو  رقم شلدشر و19 ، 

70000، شلعيون شملغرب
 META GREAT SOUTHERN

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 557 
حي شالمل 01 شلعيون  - 70000 

شلعيون شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و111)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   08

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 META  : شإلقتض ء بمختصر تسميته  

.GREAT SOUTHERN

 : بإيج ز  شلشركة  غرض 

ين  لتكو ش , قيق لتد ش , ض و لتف  ش

وشالرش د,شالتص الت.
رقم   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 70000 557 حي شالمل 01 شلعيون  - 

شلعيون شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شديوحي  ع د   شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة . 

 1000  : شديوحي  ع د   شلسيد 

بقيمة 100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شديوحي  ع د   شلسيد 

0) عين  97 شقة  شق مة شلبدر عم رة 
شلسبع شلدشر شلبيض ء 50)0) شلعيون 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شديوحي  ع د   شلسيد 

0) عين  97 شقة  شق مة شلبدر عم رة 

شلدشر   (0(50 شلبيض ء  شلدشر  شلسبع 

شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 986/2022.

(60I

EL MARSA CONSEIL

DABA DELIVRE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL

ش رع شدريس شالو  رقم شلدشر و19 ، 

70000، شلعيون شملغرب

DABA DELIVRE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي مدينة 

شلوف ق رقم وA 1(5 شلعيون - 

70000 شلعيون شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

(1115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   07

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 DABA  : شإلقتض ء بمختصر تسميته  

.DELIVRE

تشتغل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وخ رجه  شملغرب  دشخل  شلشركة 

وش4  شالموش   تحويل  مج    في 

شلتمثيل   , م لية  وس طة  نش ط 

شلتج ر4,شلصرف .

مدينة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شلوف ق رقم وA 1(5 شلعيون - 70000 

شلعيون شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيدة سكينة بوك ر : 750 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 (50  : شلحمدشني  عمر  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
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عنوشنه)ش)  شلحمدشني  عمر  شلسيد 
تجزئة ))و بلوك د 6 رقم )1 شلعيون 

70000 شلعيون شملغرب.
عنوشنه)ش)  بوك ر  سكينة  شلسيدة 
حي موال4 رشيد شلشطر شلث ني ش رع 
عبد شمل لك بن مروشن رقم 95 شلعيون 

70000 شلعيون شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شلحمدشني  عمر  شلسيد 
تجزئة ))و بلوك د 6 رقم )1 شلعيون 

70000 شلعيون شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 987/2022.
(61I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

Y&R ADVENTURE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

Y&R ADVENTURE شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي محل رقم 
6و شلود شلدشخلة أك دير - 80000 

شك دير شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
51157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(1 يونيو   07
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 Y&R  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ADVENTURE
كرشء   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
ب لط ئرة  شالموشج  ركوب  معدشت 
درشج ت   - م ئية  زالجة   - شلورقية 

رب عية.
عنوشن شملقر شالجتم عي : محل رقم 
 80000  - أك دير  شلدشخلة  شلود  6و 

شك دير شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلرشمي  ي سين  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شلرشمي  ي سين  شلسيد 
شق مة شستيلي  ) عم رة )) شقة و0) 
بنسرك و أك دير )8001 شك دير شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شلرشمي  ي سين  شلسيد 
شق مة شستيلي  ) عم رة )) شقة و0) 
بنسرك و أك دير )8001 شك دير شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  ب ك دير  شلتج رية 

))0) تحت رقم 68و109.
(6(I

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

 ATUNEROS DEL SUR
CONSERVAS

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

ش رع شلعركوب رقم 01-))77 
صندوق شلبريد رقم 6)1، 000و7، 

شلدشخلة شملغرب
 ATUNEROS DEL SUR

CONSERVAS شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شمتدشد 

شملنطقة شلصن عية - 000و7 000و7 

شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

(1(55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

 ATUNEROS DEL SUR  :

.CONSERVAS

تجهيز   -  : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وتعليب شألسم ك.

وشلتونة  وشمل كريل  شلسردين   -

وجميع منتج ت شألسم ك شملعلبة ؛

معلبة  نصف  أنشوجة   -

وخضروشت معلبة..

شمتدشد   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شملنطقة شلصن عية - 000و7 000و7 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 ATUNEROS DEL SUR شلشركة 

درهم   100 بقيمة  حصة   : 1.000

للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

 ATUNEROS DEL SUR شلشركة 

عنوشنه)ش) شملنطقة شلصن عية 000و7 

شلدشخلة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد حسن شلبوزيد4 عنوشنه)ش) 

00)و9   (1 رقم  فيال  ق بيال  مركب 

شملضيق شملغرب.

عنوشنه)ش)  وعليت  نورية  شلسيدة 
 (( شملركب شلسي حي ق بيال فيال رقم 

00)و9 شملضيق شملغرب
عنوشنه)ش)  وعليت  نج ة  شلسيدة 
 (( شملركب شلسي حي ق بيال فيال رقم 

00)و9 00)و9 شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
و1  بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 635/2022.
Iو6)

ACCURCONSULTING

STE EDIL-PAN
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

ACCURCONSULTING
 IMM1 APPT 5 3EME ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS
 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA شملغرب
STE EDIL-PAN شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي محل 
تج ر4 ب لطريق شلجهوية رقم )1و 

بئر مزو4 خريبكة - و7و5) بئر مزو4 
شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
7581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   06
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.EDIL-PAN
عق قير   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
وس نتير،تصنيع موشد شلبن ء،وأعم   

شخرى.
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محل   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
)1و  رقم  شلجهوية  ب لطريق  تج ر4 
بئر مزو4 خريبكة - و7و5) بئر مزو4 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلبتوني  أحمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شلبتوني  أحمد  شلسيد 
خريبكة  و7و5)  مزو4  بئر  مركز 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شلبتوني  أحمد  شلسيد 
خريبكة  و7و5)  مزو4  بئر  مركز 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 شالبتدشئية بخريبكة بت ريخ 

))0) تحت رقم )7).
(6(I

SM PARTNERS

CATEGORY BEAUTY
شركة شملس همة

قفل شلتصفية

SM PARTNERS
وو مجموعة عرسة لكبير شلط بق 

شألر�سيِ  مكتب بِ 1 إمتدشد شملع ريف 
maroc 0000)، شلدشر شلبيض ِء ،
CATEGORY BEAUTY شركة 

شملس همة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي : شلدشر 
شلبيض ء 9) زنقة ج ن جوريس 

ط بق 6 حي غوتيي - 0060) شلدشر 
شلبيض ء شملغرب.
قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
191و8).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر   (0(( م رس  و)  في  شملؤرخ 
شركة   CATEGORY BEAUTY حل 
00.000و  رأسم له   مبلغ  شملس همة 

درهم وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلدشر 
شلبيض ء 9) زنقة ج ن جوريس ط بق 
0060) شلدشر شلبيض ء   - 6 حي غوتيي 
شملغرب نتيجة اللشركة لم تتمكن من 
من  تأسست  شلذ4  شلغرض  تحقيق 

أجله.
و عين:

شلج معي  شين س   شلسيد)ة) 
زنقة  شلبيض ء17-  شلدشر  وعنوشنه)ش) 
شلبيض ء  شلدشر   (0090 شملكي  لطيفي 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
شلدشر  وفي   (0(( م رس  و)  بت ريخ 
شلبيض ء 9) زنقة ج ن جوريس ط بق 
0060) شلدشر شلبيض ء   - 6 حي غوتيي 

شملغرب.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 16 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم 7)و1)8.
(65I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

GREAT ONE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

GREAT ONE شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة)في طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شملسيرة 
بلوك أ شلدرشركة شك دير - 80000 

أك دير شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
89و6).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر حل   (0(( أبريل   06 شملؤرخ في 
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 
GREAT ONE مبلغ رأسم له  90.000 
شإلجتم عي حي  درهم وعنوشن مقره  
 - شك دير  شلدرشركة  أ  بلوك  شملسيرة 

80000 أك دير شملغرب نتيجة   : قفل 
شلشركة.

و حدد مقر شلتصفية ب حي شملسيرة 
 80000  - شك دير  شلدرشركة  أ  بلوك 

أك دير شملغرب. 
و عين:

شملنت ج  رشيد   شلسيد)ة) 
رقم  مسكينة  تجزئة  وعنوشنه)ش) 
شملغرب  شك دير   80000 )1)شلدرشركة 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  ب ك دير  شلتج رية 

))0) تحت رقم 60و109.

(66I

AUDITAL CONSULTING

 winbro وينبرو كونباني
company

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
رفع رأسم   شلشركة

AUDITAL CONSULTING
 BOULEVARD MOHAMMED (9
 IV IMM F2 N°11 CASABLANCA

 ، 20500، CASABLANCA
MAROC

 winbro company وينبرو كونب ني
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي و) ش رع 
ميتز شلدشر شلبيض ء - 0)01) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.
رفع رأسم   شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
577وو1.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم   (0(1 دجنبر   (7 في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
من  أ4  درهم«   (.000.000«
 (.500.000« إلى  درهم«   500.000«
مق صة  إجرشء   : طريق  عن  درهم« 
شملقدشر  شملحددة  شلشركة  ديون  مع 

وشملستحقة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 11 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم و077)8.

(67I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE OLIVIER

CHEROUF SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،

TAOUNATE MAROC

 SOCIETE OLIVIER CHEROUF

SARL شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

محمد شلخ مس حي شلسالم ت ون ت - 

000)و ت ون ت شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

(075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   07

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

 SOCIETE OLIVIER CHEROUF

.SARL

شالستيرشد   : غرض شلشركة بإيج ز 

وشلتصدير .

ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 - محمد شلخ مس حي شلسالم ت ون ت 

000)و ت ون ت شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
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660 حصة   : شلسيدة شم   بنه ر4 
بقيمة 100 درهم للحصة .

0)و حصة   : شلسيد يونس رشقة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  بنه ر4  شم    شلسيدة 
موال4  شلشقف  عين  شلب بدة  دوشر 

يعقوب ف س 0100و ف س شملغرب.
عنوشنه)ش)  رشقة  يونس  شلسيد 
شقة 5 تجزئة م ريون 85 ت زة 5000و 

ت زة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  بنه ر4  شم    شلسيدة 
موال4  شلشقف  عين  شلب بدة  دوشر 

يعقوب ف س 0100و ف س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  بت ون ت  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 6و.
(68I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

EL CHEF HAPPY PASTA
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

EL CHEF HAPPY PASTA شركة 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ط بق 

شألر�سي تجزئة رقم )) تمديد تيليال 
تكوين شك دير - 80650 شك دير شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

9)و5).
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
شملؤرخ في 10 م رس ))0) تم تحويل 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
»ط بق شألر�سي تجزئة رقم )) تمديد 

شك دير   80650  - تيليال تكوين شك دير 

تيكوم    (1 رقم  »محل  إلى  شملغرب« 

 - شنزك ن  شلدشيرة  ت سيال  إفولكين 

80650 شنزك ن شملغرب«.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس   (8 بت ريخ  ب ك دير  شلتج رية 

))0) تحت رقم 109150.

(69I

SOFI RIMA

IBEM SANTE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

SOFI RIMA

صندوق شلبريد 6و)) شملدينة 

شلجديدة ف س ، 0000و، ف س 

شملغرب

IBEM SANTE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 1) ش رع 

حسن ٢ عم رة شلشرشيبي شلط بق 

شلث ني ف س - 0000و ف س شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7(((1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   11

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 IBEM  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.SANTE

ص حب   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

مدرسة تدريب منهي خ صة ـ شلتحضير 

لالمتح ن ت.

1) ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 

شلط بق  شلشرشيبي  عم رة   ٢ حسن 

شلث ني ف س - 0000و ف س شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلسيد برشدة عبدشلرحيم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عبدشلرحيم  برشدة  شلسيد 

خ لد  ش رع   16 رقم  فيال  عنوشنه)ش) 

0000و  ف س  بورم نة  شلوليد  شبن 

ف س شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عبدشلرحيم  برشدة  شلسيد 

خ لد  ش رع   16 رقم  فيال  عنوشنه)ش) 

0000و  ف س  بورم نة  شلوليد  شبن 

ف س شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل  و1  بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1785.

(70I

2H EXPERT & FINANCE

MARKOSH TRADING
عقد تسيير حر ألصل تج ر4 )شألشخ ص 

شملعنويون)

عقد تسيير حر ألصل تج ر4

MARKOSH TRADING

 18 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ قي 

 MARKOSH أعطى   (0(( فبرشير 

ب لسجل  شملسجل   TRADING

شلتج رية  ب ملحكمة   70687 شلتج ر4 

لألصل  شلحر  شلتسيير  حق  بمرشكش 

 (1 رقم  شقة  ب  شلك ئن  شلتج ر4 

شلط بق شلث لث شق مة شلحي   Bو بلوك 

شلس دس  محمد  ش رع  شلشتو4 

لف ئدة  شملغرب  مرشكش   (0000

KECH BEST IMMO SARL AU ملدة 

 (0(( فبرشير   18 سنة تبتدئ من   9

مق بل  1و0)  فبرشير   17 في  وتنتهي 

مبلغ شهر4 قيمته 6.000 درهم.

(71I

FOUZMEDIA

SOCIETE LUZ›IN
إعالن متعدد شلقرشرشت

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE LUZ›IN »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: )) زنقة 

معمورة - - شلقنيطرة شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

587و5.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في و0 غشت 0)0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

على  ينص  شلذ4   :1 رقم  قرشر 

حصة في ملكية   500 تفويت  م يلي: 

شلسيد  لف ئدة  ي سين  شلسيدمسرور 

حصة   500 وتفويت  عزوز4،  نزشر 

س رة  شلسيد  ملكية  في  شجتم عية 

رفيق لف ئدة شلسيد نزشر عزوز4 شلذ4 

أصبح يملك 1000 حصة شجتم عية

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

تعيين شلسيد نزشر عزوز4 مسير وحيد 

للشركة وتخو  له جميع شلصالحي ت

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

على  ينص  شلذ4   :1 رقم  بند 

حصة في ملكية   500 تفويت  م يلي: 

شلسيد مسرور ي سين لف ئدة شلسيد 

حصة   500 وتفويت  عزوز4،  نزشر 

س رة  شلسيد  ملكية  في  شجتم عية 

رفيق لف ئدة شلسيد نزشر عزوز4 شلذ4 

أصبح يملك 1000 حصة شجتم عية

بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

تعيين شلسيد نزشر عزوز4 مسير وحيد 

للشركة وتخو  له جميع شلصالحي ت

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 09 بت ريخ  ب لقنيطرة  شالبتدشئية 

شتنبر 0)0) تحت رقم 79117.

(7(I
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FOUZMEDIA

LA CUISINE BLANCHE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
LA CUISINE BLANCHE شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 59 شق مة 
موال4 عبدشلعزيز ش رع موال4 
عبدشلعزيز شلرقم ) - 000)1 

شلقنيطرة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و99)6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   1(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 LA  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.CUISINE BLANCHE
صنع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وتسويق شملط بخ شلعصرية.
 59  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
ش رع  عبدشلعزيز  موال4  شق مة 
 1(000  -  ( موال4 عبدشلعزيز شلرقم 

شلقنيطرة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلحضيكي  عبدشمل لك  شلسيد 
عنوشنه)ش) زنقة فرشن شلسويقة شلرقم 

8 0000) سال شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

شلحضيكي  عبدشمل لك  شلسيد 
عنوشنه)ش) زنقة فرشن شلسويقة شلرقم 

8 0000) سال شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 18 أبريل 

))0) تحت رقم -.
Iو7)

ISDM CONSULTING

ATCOL COMPANY
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

شلعيون شملغرب
ATCOL COMPANY شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
شملستقبل رقم 6 ش رع فلسطين 
شلعيون - 70000 شلعيون شملغرب 
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
(1199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   1(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 ATCOL :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

. COMPANY
غرض شلشركة بإيج ز : كرشء شقق 

مفروشة .
تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
فلسطين  ش رع   6 رقم  شملستقبل 

شلعيون - 70000 شلعيون شملغرب .

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شالتولي  محمد  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شالتولي  محمد  شلسيد 
شلعيون  شملستقبل  تجزئة   0( رقم 

70000 شلعيون شملغرب .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شريكي  شلحكيم  عبد  شلسيد 
مدينة  بلوك ه  )و5  رقم  عنوشنه)ش) 
شلعيون   70000 شلعيون  شلوحدة 

شملغرب 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1047/2022.
(7(I

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

BOUFOUS SABLE D’OR
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

ش رع شلعركوب رقم 01-))77 
صندوق شلبريد رقم 6)1، 000و7، 

شلدشخلة شملغرب
BOUFOUS SABLE D’OR شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 
شلحسن شلث ني - 000)8 ط نط ن 

شملغرب.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.505

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
))0) تم تحويل  05 أبريل  شملؤرخ في 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
 8(000  - شلث ني  شلحسن  »ش رع 
»ش رع شلعلوين  إلى  ط نط ن شملغرب« 

رقم  شالو   شلط بق  شالنق د  عم رة 

شلدشخلة  000و7   - شلرحمة  حي   01

شملغرب«.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 08 بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 76/2022.

(75I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

MEDAT MODE

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

توسيع نش ط شلشركة 

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

MEDAT MODE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شالجتم عي كرشج حي 

شلهن ء تجزئة شليم م حسن رقم 17 

شلدرشركة شك دير - 80000 شك دير 

شملغرب.

توسيع نش ط شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و67)).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(( فبرشير   (8 في  شملؤرخ 

نش ط  إلى  شلت لية  شألنشطة  إض فة 

شلشركة شلح لي :

أشغ   مختلفة

بيع وشرشء مستلزم ت شملكتب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

م رس   (1 بت ريخ  ب ك دير  شلتج رية 

))0) تحت رقم 109017.

(76I
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مكتب مو�سى رشيد

AMGOUD TRAV
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

مكتب مو�سى رشيد
عم رة 1 شقة 11 زنقة شلصويرة 

ش رع محمد شلخ مس م ج ، 50000، 
مكن س شملغرب

AMGOUD TRAV شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي محل 
0)1 تجزئة ري ض ي سمين طريق 
عين شلشقف ف س - 0000و ف س 

شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.66(05

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( فبرشير   1( في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
شلعز  حميد  )ة)  شلسيد  تفويت 
حصة شجتم عية من أصل   10.000
)ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة   10.000

جم   شلعز بت ريخ )1 فبرشير ))0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
أبريل   15 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم و05).
(77I

FUDESIGN

BUILDING LAND
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

BUILDING LAND
 144RUE MED SMIHA,

 RESIDENCE JAWHARATE MED
 SMIHA 6EME ETAGE, N° 35 ،

0090)، شلدشر شلبيض ء شملغرب
BUILDING LAND شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ))1 ش رع 

محمد سميحة ، إق مة جوهرة 
محمد سميحة شلط بق شلس دس رقم 

5و - 0090) شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7117و)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (019 أبريل   05

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.BUILDING LAND

 : بإيج ز  شلشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIÈRE

 1((  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

ش رع محمد سميحة ، إق مة جوهرة 

محمد سميحة شلط بق شلس دس رقم 

5و - 0090) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 : سورشو4  شلدين  نور  شلسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   (.000

للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
سورشو4  شلدين  نور  شلسيد 
 16 جن ن شورشد مجموعة  عنوشنه)ش) 
مرشكش   (0160 و0  رقم   09 عم رة 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
سورشو4  شلدين  نور  شلسيد 
 16 جن ن شورشد مجموعة  عنوشنه)ش) 
مرشكش   (0160 و0  رقم   09 عم رة 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (6 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

يونيو 019) تحت رقم -.

(78I

ANAMAR FIDUCIAIRE

STE MOURIH CAR SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

STE MOURIH CAR SARL شركة 
ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي مركز 
شلنيف - 5800) تنغير شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
787و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   (8
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.MOURIH CAR SARL
كرشء   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلسي رشت بدون س ئق.
مركز   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شلنيف - 5800) تنغير شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد عزيز4 شحمد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد عزيز4 سيد4 محمد : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شحمد  عزيز4  شلسيد 
تنغير   (5800 تنغير  شلنيف  قصر 

شملغرب.
محمد  سيد4  عزيز4  شلسيد 
عنوشنه)ش) قصر شلنيف تنغير 5800) 

تنغير شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شحمد  عزيز4  شلسيد 

تنغير   (5800 تنغير  شلنيف  قصر 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس   (( بت ريخ  بتنغير  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 5وو.

(79I

LOGIFIN

A.D.C TRANS

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

تفويت حصص

LOGIFIN

 RUE OUED ZIZ, RES (0

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°

 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC

A.D.C TRANS شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي و18 ش رع 

ولي شلعهد مركز شنري  شلط بق شلسفلي 

مكتب رقم و1 طنجة 90000 طنجة 

شملغرب.

تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.1((1(1

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تمت   (0(( أبريل   06 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

تفويت شلسيد )ة) ضحى شلن صر4 

شملرشبطي 1.000 حصة شجتم عية من 

أصل 1.000 حصة لف ئدة شلسيد )ة) 

بت ريخ  شملرشبطي  شلن صر4  نورشلدين 

05 أبريل ))0).

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

أبريل   15 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 79وو.

(80I
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FUDESIGN

RAFIQY IMPORT EXPORT
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

قفل شلتصفية

FUDESIGN

 RES NAJMAT SIDI MOUMEN

 GH 19 BIS IMM A APPT 17 SIDI

 MOUMEN CASABLANCA ،

00)0)، شلدشر شلبيض ء شملغرب

 RAFIQY IMPORT EXPORT

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي : 10 ش رع 

شلحرية شلط بق رقم و شقة رقم 5 - 

0)01) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

.(51(51

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تقرر حل   (0(1 نونبر   17 شملؤرخ في 

RAFIQY IMPORT EXPORT شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد مبلغ رأسم له  10.000 درهم 

ش رع   10 شإلجتم عي  مقره   وعنوشن 

 -  5 و شقة رقم  شلحرية شلط بق رقم 

شلدشر شلبيض ء شملغرب نتيجة   (01(0

اللشركة لم تعمل.

و عين:

شلسيد)ة) محمد رشفقي وعنوشنه)ش) 

 CARRIERE RHAMNA BLOC 9

 NR (016 SIDI MOUMEN (060و

)ة)  كمصفي  شملغرب  شلبيض ء  شلدشر 

للشركة.

و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 

10 ش رع  وفي   (0(1 نونبر   17 بت ريخ 

 -  5 و شقة رقم  شلحرية شلط بق رقم 

0)01) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

دجنبر 1)0) تحت رقم 87)و).

(81I

أحمد شلفرشو4

RAWNAK AL BINAE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
رفع رأسم   شلشركة

أحمد شلفرشو4
وو درب شمليتر ص ب 5)و صفرو ، 

1000و، صفرو شملغرب
RAWNAK AL BINAE شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 186 بلوك 
6 تجزئة بيرنزرشن - 1000و صفرو 

شملغرب.
رفع رأسم   شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.1169

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تم   (0(( م رس   1( في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
 95.000« أ4 من  درهم«   905.000«
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
إدم ج شحتي طي أو أرب ح أو   : طريق 

عالوشت إصدشر في رأس شمل  .
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  بصفرو  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم ))1\))0).
(8(I

gest consultants

CHERRAT GROUPE CO
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
إغالق فرع ت بع لشركة تج رية يوجد 

مقره  شالجتم عي ب ملغرب

gest consultants
15 زنقة شلق �سي إلي س شملع ريف 

شلدشر شلبيض ء، 0100)، شلدشر 
شلبيض ء شملغرب

CHERRAT GROUPE CO »شركة 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: 1) زنقة 
شلط هر شلسبتي - - شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.
»إغالق فرع ت بع لشركة تج رية 

يوجد مقره  شالجتم عي ب ملغرب«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

810و1.
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
تقرر   (0(( فبرشير   (8 في  شملؤرخ 
 CHERRAT لشركة  ت بع  فرع  إغالق 
وشلك ئن   - تسميته   GROUPE CO
عنوشنه في تجزئة )) زنقة شبن ج هير 

بوركون - - شلدشر شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
 15 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 69)1)8.
Iو8)

IB PARTNERS

DD PLUS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

IB PARTNERS
و1 إق مة ڤيجي ش رع الكورنيش ، 

50)0)، شلدشر شلبيض ء شملغرب
DD PLUS شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة 
أطلس عم رة 5) شلط بق ) رقم 

16 شلدشر شلبيض ء - 0050) شلدشر 
شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و056)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   1(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 DD  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.PLUS
بيع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
وتوزيع جميع أنوشع شملعدشت شلطبية 

وخدم ت شلصي نة ذشت شلصلة.

زنقة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 16 رقم   ( شلط بق   (5 أطلس عم رة 

شلدشر شلبيض ء - 0050) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : عبدهللا  ي سين  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  عبدهللا  ي سين  شلسيد 
عين   (( رقم   (7 ش رع   1 حي شالن رة 

شلدشر   (0(50 شلدشر شلبيض ء   - شلشق 

شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  عبدهللا  ي سين  شلسيد 
عين   (( رقم   (7 ش رع   1 حي شالن رة 

شلدشر   (0(50 شلدشر شلبيض ء   - شلشق 

شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 19 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 8)15)8.

(8(I

MEETPRO PLANNER

MEETPRO PLANNER
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

MEETPRO PLANNER

و1 ش رع أحمد شملج طي إق مة 

ليزشلب شلط بق 1 رقم 8 شملع ريف 

أنف  - 70و0) ملع ريف أنف ، 70و0)، 

شلدشر شلبيض ء شملغرب

MEETPRO PLANNER شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي و1 ش رع 

أحمد شملج طي إق مة ليزشلب شلط بق 

1 رقم 8 شملع ريف أنف  - 70و0) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب
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تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

09)8و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.MEETPRO PLANNER

تنظيم   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وشلدورشت  وشلندوشت  شللق ءشت 

عن  شلثق فية  وشألنشطة  شلتدريبية 

بعد أو حضوري .

شلفع لي ت  وإدشرة  تنظيم 

وجميع  وشملع رض  وشملؤتمرشت، 

شملن سب ت وشلحفالت وشألنشطة..

و1 ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 

أحمد شملج طي إق مة ليزشلب شلط بق 
1 رقم 8 شملع ريف أنف  - 70و0) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد عبدشلرحم ن تور4 : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

تور4  عبدشلرحم ن  شلسيد 

)و  شلزنقة  شلوردة  تجزئة  عنوشنه)ش) 

شلرقم 11 سيد4 مومن 0و06) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

تور4  عبدشلرحم ن  شلسيد 

)و  شلزنقة  شلوردة  تجزئة  عنوشنه)ش) 

شلرقم 11 سيد4 مومن 0و06) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (8 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم وو116.
(85I

AMJ MANAGEMENT

SKY COMERCIAL SARL AU
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تفويت حصص

AMJ MANAGEMENT
زنقة شالردن شق مة ي منة  ) شلط بق 
شالو  رقم 0و  طنجة ، 90000، 

طنجة شملغرب
 SKY COMERCIAL SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

 LOT وعنوشن مقره  شإلجتم عي
 FATINE LO N 80 RDC CU

 CHARF MGHOGHAH TANGER
90000 - طنجة شملغرب .

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.11(1(9
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تمت   (0(( أبريل   07 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
تفويت شلسيد )ة) شلدردب رضوشن 
100 حصة شجتم عية من أصل 100 
شلسروخ  )ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة 

خديجة بت ريخ 07 أبريل ))0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
أبريل   18 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 905)5).
(86I

B&B COM

B&B COM
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

B&B COM
117 ش رع إبن شملنير، إق مة شلزرقة، 

شلط بق شألو ، شلشقة رقم ) 
شملع ريف ، 0000)، شلدشر شلبيض ء 

شملغرب

B&B COM شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 117 ش رع 
إبن شملنير، إق مة شلزرقة، شلط بق 
شألو ، شلشقة رقم ) شملع ريف - 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و)5071

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(1 يونيو   01
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 B&B  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.COM
شلتج رة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
تكنولوجي   وخدم ت  منتج ت  في 
وشللوشزم  شإلعالنية  وشملوشد  شملعلوم ت 
شملكتبية وشلهوشتف وشألجهزة شللوحية 

وشمللحق ت ؛
شملتعلقة  شلخدم ت  تقديم 
وشإلعالن  شملعلوم ت  بتكنولوجي  

وشالتص الت ؛
تأجير شللوح ت شإلعالنية

شتص   رقمي؛
شلتسويق شلرقمي ؛ خدمة رسوم ت 
شلشع رشت  وتصميم  شلح سوب 
؛  وشلكتيب ت.  وشلنشرشت  وشمللصق ت 
تشغيل منصة شلتج رة شإللكترونية ؛

شالتص الت  ؛  شملوقع  تطوير 
وشلرقمية؛

إدشرة وس ئل شلتوشصل شالجتم عي؛
إصدشر شلدالئل وشلخرشئط.

تطوير شلويب وشلجوش  ؛
شستيرشد وتصدير ؛

أو  ممتلك ت  على  شالستحوشذ 
حصص في أ4 شرك ت أو مؤسس ت 
شألورشق  أو  شمل لية  شألورشق  وشرشء 

شمل لية ؛
شملع مالت  جميع   ، ع م  وبشكل 

شلتج رية وشملنقولة وشلعق رية وشمل لية 

شلتي قد تكون مرتبطة بشكل مب شر 

شملذكورة  ب ألنشطة  مب شر  غير  أو 

أعاله أو من شملحتمل أن تعزز تنفيذه  

وتطويره  ؛.

 117  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شلزرقة،  إق مة  شملنير،  إبن  ش رع 

شلط بق شألو ، شلشقة رقم ) شملع ريف 

- 0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : بورحيلة  أحمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد أحمد بورحيلة عنوشنه)ش) 
رقم 7) زنقة شصفوديل ش 5 شملع ريف 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد أحمد بورحيلة عنوشنه)ش) 
رقم 7) زنقة شصفوديل ش 5 شملع ريف 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 16 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

يونيو 1)0) تحت رقم 850)78.

(87I

NJ BUSINESS

 STE MODEL HOME
PROMOTION

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،

FES maroc

 STE MODEL HOME

 PROMOTION
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شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع عبد 
شلكريم شلخط بي عم رة بنمو�سى 

كوشش شلط بق شلث ني شملدينة 
شلجديدة ف س - 0000و ف س 

شملغرب.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
71و66.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
شملؤرخ في )1 م رس ))0) تم تحويل 
للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
شلخط بي  شلكريم  عبد  ش رع   « من 
عم رة بنمو�سى كوشش شلط بق شلث ني 
شملدينة شلجديدة ف س - 0000و ف س 
مكتب  م رين   »مك تب  إلى  شملغرب« 
19 شلط بق شلث لت ش رع عبد شلكريم 
 - ف س  شلجديدة  شملدينة  بنجلون 

0000و ف س شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 055).
(88I

B&B COM

BFIT CLUB
إعالن متعدد شلقرشرشت

BFIT CLUB
117 ش رع إبن شملنير، إق مة شلزرقة، 

شلط بق شألو ، شلشقة رقم ) 
شملع ريف ، 0000)، شلدشر شلبيض ء 

شملغرب
BFIT CLUB »شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: 117 ش رع 

إبن شملنير، إق مة شلزرقة، شلط بق 
شألو ، شلشقة رقم ) شملع ريف - 
0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

9و71)5.
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
تم شتخ ذ   (0(( م رس   15 شملؤرخ في 

شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

يوسف  شلسيد  بين  أسهم  بيع  إقرشر 
شلت ز4 وشلسيد جال  شعيوش.

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
شلسيد  شملش رك  شملسير  شستق لة 

عثم ن مزي ن.
على  ينص  شلذ4  و:  رقم  قرشر 
م يلي: شستق لة شملسيرشملش رك شلسيد 

يوسف شلت ز4.
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
شلسيد  جديد  وحيد  مسير  تعيين 

جال  شعيوش.
قرشر رقم 5: شلذ4 ينص على م يلي: 

إقرشر ب لتوزيع شلجديد لرأس شمل  .
قرشر رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 
تعديل نسبي للموشد 6 و7 و8 و1) من 

شلنظ م شألس �سي
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 
شملس هم ت  بتقديم  شلشرك ء  يقوم 
مزي ن  عثم ن  شلسيد   • وهي:   

ً
نقدش

جال   شلسيد   • درهم   5000.00
هو  هذش  درهم   5000.00 عويش 

إجم لي مبلغ 10،000.00 درهم
بند رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 
 10،000 شلشركة  م    رأس  يبلغ 
سهم   100 إلى  مقسمة  وهي  درهم. 
مكتتب   ، للسهم  درهم   100 بقيمة 
ب لك مل  مدفوعة  ب لك مل،  به  
شلسيد   • وهي:  للشرك ء  ومخصصة 
عثم ن مزي ن 50 سهم • شلسيد جال  
شعيوش50 سهم  هذش هو إجم لي 100 

سهم
بند رقم 8: شلذ4 ينص على م يلي: 
بقرشر غير ع د4 من شلشرك ء   ، يجوز 
زي دة رأس شمل   في من سبة وشحدة   ،
 للمس هم ت شلعينية 

ً
أو أكثر ، تمثيال

أو شلنقدية أو عن طريق شلتضمين في 
رأس شمل   كل أو جزء من شالحتي طي ت 
أو شألقس ط أو شألرب ح إم  عن طريق 
عن  أو  جديدة  مش رك ت  إنش ء 
طريق زي دة شلقيمة شالسمية لألسهم 
شلح لية. يتخذ شلشرك ء شلذين يمثلون 
غ لبية شألسهم قرشر زي دة رأس شمل   
يجب  أو شالحتي طي ت.  شألرب ح  بدمج 
تمثل  شلتي  شلوحدشت  في  شالشترشك 

ودفعه   ب لك مل  شمل    رأس  في  زي دة 

وتوزيعه  عند شإلنش ء. إذش تعذر إجرشء 
زي دة رأس شمل   في غضون ستة أشهر 

من إيدشع شألموش  ، فيجوز للمكتتبين 

من  يطلبوش  أن  عنهم  ينوب  من  أو 
رئيس شملحكمة مك ن شملكتب شملسجل 
، شلفصل بإجرأت موجزة ، شلحصو  

ششترشك تهم.  سحب  بذلك.  إذن  على 

في ح لة زي دة رأس شمل   عن طريق 

، يجب أن يذكر  شملس هم ت شلعينية 

محضر شالجتم ع شلع م شلزي دة في كل 

تقرير مرفق  على أس س   ، مس همة 

بهذه شملح ضر يعده مدقق حس ب ت 

يتم شختي ره من ق ئمة   ، شالشترشك ت 

من  بأمر  شملسجلين.  شملرشجعين 

من  شملعينين  شلق نونيين  شملح سبين 

بن ء على طلب   ، قبل رئيس شملحكمة 

مدقق  وجود  عدم  ح لة  في  شملدير. 

مس هم ت أو عندم  تختلف شلقيمة 

شملعتمدة عن تلك شلتي شقترحه  مدقق 

شلشركة  مديرو  يكون   ، شملس هم ت 

وشألشخ ص شلذين ششتركوش في زي دة 
ب لتض من  مسؤولين  شمل    رأس 

فيم    ، وشلتك فل ملدة خمس سنوشت 

شلقيمة  من  شلث لثة  ب ألطرشف  يتعلق 

شملنسوبة للمس هم ت شملذكورة.

على  ينص  شلذ4   :(1 رقم  بند 

أكثر  أو  مدير  شلشركة  يدير  م يلي: 

شختي ر  ويمكن   ، شلشرك ء  يخت رهم 

ومدة   ، شلشرك ء  خ رج  شملديرين 

تعيين  تم  محدودة.  غير  تفويضهم 

منفرد  كمدير  شعيوش  شلسيد جال  

بأحك م   
ً
عمال محدودة.  غير  لفترة 

شمل دة )) من ق نون 1 سبتمبر 6)19 

صالحي ت  بأوسع  شملديرون  يتمتع   ،

شلنحو  شلشركة على  ب سم  للتصرف 

) أعاله. سوف تلتزم  شملحدد في شمل دة 

بتوقيع  إم   صحيح  بشكل  شلشركة 

شلسيد جال  شعيوش.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 07 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 91)0)8.

(89I

LE LEGALISTE

 LAHRADDA
CONSTRUCTIONS

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES ET

 BD ABDERRAHIM BOUABID A

 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

 LAHRADDA CONSTRUCTIONS

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 10 ش رع 

شلحرية ، شلط بق و شقة رقم 5 - 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

77و)8)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(0 نونبر   (0

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.LAHRADDA CONSTRUCTIONS

منعش   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

عق ر4.

10 ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 

 -  5 رقم  شقة  و  شلط بق   ، شلحرية 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : لهرشدة  ع د   شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  لهرشدة  ع د   شلسيد 
سيد4   ( رقم   6 عم رة  أمين  إق مة 
مومن 0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  لهرشدة  ع د   شلسيد 
سيد4   ( رقم   6 عم رة  أمين  إق مة 

مومن 0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 09 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

دجنبر 0)0) تحت رقم -.

(90I

cerecof

اداي بريمور
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

cerecof
 contact@cerecof.com ، 80000،

agadir maroc
شدش4 بريمور شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 5و 
تجزئة شالمل سيدى بيبى - 80000 

شتوكة شيت ب ه  شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و1891
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (019 أبريل   19
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
شدش4   : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

بريمور.
تصدير   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شملنتوج ت شلقالحية.
5و  رقم   : عنوشن شملقر شالجتم عي 
 80000  - بيبى  شالمل سيدى  تجزئة 

شتوكة شيت ب ه  شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد بنعبو شبرشهيم : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : شلعزيز  عبد  هيت  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شبرشهيم  بنعبو  شلسيد 

عميرة  شيت  مب رك  شلح ج  تين  دوشر 

80000 شتوكة شيت ب ه  شملغرب.

شلسيد هيت عبد شلعزيز عنوشنه)ش) 

مركز سيد4 بيبي 80000 شتوكة شيت 

ب ه  شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شبرشهيم  بنعبو  شلسيد 

عميرة  شيت  مب رك  شلح ج  تين  دوشر 

80000 شتوكة شيت ب ه  شملغرب

شلسيد هيت عبد شلعزيز عنوشنه)ش) 

مركز سيد4 بيبي 80000 شتوكة شيت 

ب ه  شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

غشت   (9 بت ريخ  ب نزك ن  شالبتدشئية 

019) تحت رقم 871و.

(91I

sofoget

KENI BAY
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

KENI BAY شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلقنيطرة 

شليونس دشرن  مهدية رقم ))6 - 

000)1 شلقنيطرة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

6(981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   10

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 KENI  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.BAY

شنع ش   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

عق ر4 

أشغ   شلبن ء.

عنوشن شملقر شالجتم عي : شلقنيطرة 

 -  6(( رقم  مهدية  دشرن   شليونس 

000)1 شلقنيطرة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : مزوز  عزشلدين  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة . 

 1000  : مزوز  عزشلدين  شلسيد 

بقيمة 100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  مزوز  عزشلدين  شلسيد 

شلقنيطرة 000)1 شلقنيطرة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  مزوز  عزشلدين  شلسيد 

شلقنيطرة 000)1 شلقنيطرة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 18 أبريل 

))0) تحت رقم 91080.

(9(I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

GENERATION TRADE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
LOT EL MADINA 1 N 81-و8 
 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،
26200، BERRECHID MAROC
GENERATION TRADE شركة 
ذشت شملسؤولية شملحدودة)في طور 

شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 0و 

زنقة عمر شلريفي شقة رقم 1 شلط بق 
شالو  شلدشر شلبيض ء - 00)6) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و)6و50.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر حل   (0(( أبريل   05 شملؤرخ في 
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 
مبلغ    GENERATION TRADE
وعنوشن  درهم   100.000 رأسم له  
زنقة  0و  رقم  شإلجتم عي  مقره  
شلط بق   1 رقم  شقة  شلريفي  عمر 
شلدشر   (6(00  - شالو  شلدشر شلبيض ء 
عدم   : نتيجة    شملغرب  شلبيض ء 

تشغيل شلشركة.
0و  و حدد مقر شلتصفية ب رقم 
زنقة عمر شلريفي شقة رقم 1 شلط بق 
شلبيض ء  شلدشر  شلبيض ء  شلدشر  شالو  

00)6) شلدشر شلبيض ء شملغرب. 
و عين:

شلسيد)ة) عال   بدر4 وعنوشنه)ش) 
 0( شق مة شلنخيل عم رة كميلي  رقم 
ق 4 سيد4 شلبرنو�سي شلدشر شلبيض ء 
شملغرب  شلبيض ء  شلدشر   (6(00

كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 606و1.
Iو9)
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE BEN KHOUYA MINE
إعالن متعدد شلقرشرشت

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  STE BEN KHOUYA MINE

»شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 
ذشت شلشريك شلوحيد«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: قصر كب  
شلخنك شلرششيدية - - شلرششيدية 

شملغرب .
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: -.
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 15 أبريل ))0)
تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
تغيير تسمية شلشركة 

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
تحويل شملقر شلرئي�سي

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 
شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

 : شلشركة  تسمية  تغيير  رقم  بند 
تغيير تسمية  شلذ4 ينص على م يلي: 
 STE ben khoya mine شلشركة من 

ste sip atlas شلى sarl au
شلرئي�سي:  شملقر  تحويل  رقم  بند 
شلذ4 ينص على م يلي: تغيير شلعنوشن 
شلرششيدية  شلخنك  كب   قصر  من 
شمزوج  حي   67 بلوك   (88 رقم  شلى 

شلرشششيدية 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لرشيدية بت ريخ 19 أبريل 

))0) تحت رقم 195/2022.
(9(I

FUDICAIRE ISMAILI

STE AHEL SIBBA SARL AU
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي شلتقدم بلوك ) رقم 07 شلسم رة 

ES-SMARA MAROC ،7(000 ،

 STE AHEL SIBBA SARL AU
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة 

بئركندوز رقم 15 شلسم رة - 000)7 
شلسم رة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1081

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (017 فبرشير   (7
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.AHEL SIBBA SARL AU
شالشغ     : غرض شلشركة بإيج ز 

شلع مة.
زنقة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 7(000  - شلسم رة   15 بئركندوز رقم 

شلسم رة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلسيد محمد ملين سيب  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد محمد ملين سيب  عنوشنه)ش) 
 1( حي شلتقدم زنقة وشد شسك ف رقم 

شلسم رة 000)7 شلسم رة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد سيب  محمد ملين عنوشنه)ش) 
 1( حي شلتقدم زنقة وشد شسك ف رقم 

شلسم رة 000)7 شلسم رة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
و0 م رس  شالبتدشئية ب لسم رة بت ريخ 

017) تحت رقم 21/17.
(95I

gest consultants

CHERRAT GROUPE CO
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

gest consultants
15 زنقة شلق �سي إلي س شملع ريف 

شلدشر شلبيض ء، 0100)، شلدشر 
شلبيض ء شملغرب

CHERRAT GROUPE CO شركة 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 1) زنقة 

شلط هر شلسبتي - 0100) شلدشر 
شلبيض ء شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

811و1.
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
شملؤرخ في 01 م رس ))0) تم تحويل 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
 (0100  - زنقة شلط هر شلسبتي   (1«
»تجزئة  إلى  شملغرب«  شلبيض ء  شلدشر 
)) زنقة شبن ج هير بوركون - و005) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 15 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 70)1)8.

(96I

FIDUCIAIRE KHALID

 STE OUJDA SERVICE
ORIENT

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 60000، (1

OUJDA MAROC
 STE OUJDA SERVICE ORIENT

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي و7) زنقة 

شالطلس - وجدة - 60000 وجدة 
شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و916و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   0(

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.OUJDA SERVICE ORIENT

تحويل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شالموش .
عنوشن شملقر شالجتم عي : و7) زنقة 

وجدة   60000  - وجدة   - شالطلس 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد بنقدور شمليلود : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد بنقدور شحمد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شمليلود  بنقدور  شلسيد 
 60000 وجدة   - زنقة شالطلس  و7) 

وجدة شملغرب.

عنوشنه)ش)  بنقدورشحمد  شلسيد 
 60000 وجدة   - زنقة شالطلس  و7) 

وجدة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شمليلود  بنقدور  شلسيد 
 60000 وجدة   - زنقة شالطلس  و7) 

وجدة شملغرب

عنوشنه)ش)  شحمد  بنقدور  شلسيد 
 60000 وجدة   - زنقة شالطلس  و7) 

وجدة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   11 بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم )119.

(97I
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EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

ك   ف شيون-

KL FASHION 
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

90 ش رع يوسف إبن ت شفين رقم 
85 ، 90000، طنجة شملغرب

 KL FASHION -ك   ف شيون
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شملنطقة 
شلصن عية كزن ية،تجزئة 7وو 
شلط بق شالو  - 90000 طنجة 

شملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.109189

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تعيين   (0(( م رس   0( شملؤرخ في 
لحلو  مسير جديد للشركة شلسيد)ة) 

عزشلدين كمسير وحيد
تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   0( بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 0)5)5).
(98I

sofoget

aluminium echamalia
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
aluminium echamalia شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد)في طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلقنيطرة 
بلوك ف 1 مغرب عربي رقم )) كرشج 

) ش- 000)1 شلقنيطرة شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.61(17

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر حل   (0(( ين ير   (7 شملؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذشت  شركة 
 aluminium شلوحيد  شلشريك  ذشت 
echamalia مبلغ رأسم له  100.000 
شإلجتم عي  مقره   وعنوشن  درهم 
عربي  مغرب   1 ف  بلوك  شلقنيطرة 
شلقنيطرة   1(000 ش-   ( )) كرشج  رقم 
خس ئر  زي دة   : نتيجة    شملغرب 

شلشركة.
و حدد مقر شلتصفية ب شلقنيطرة 
بلوك ف 1 مغرب عربي رقم )) كرشج 

) - 000)1 شلقنيطرة شملغرب. 
و عين:

شرقيوق  حسن ء  شلسيد)ة) 
 1(000 شلقنيطرة  وعنوشنه)ش) 
)ة)  كمصفي  شملغرب  شلقنيطرة 

للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ و1 أبريل 

))0) تحت رقم 8)910.
(99I

FLASH ECONOMIE

VLINDERV
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

VLINDERV شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي )وو ش رع 
شبرشهيم شلرودشني شلط بق 5 شلشقة 

1) شق مة ريح ن حي شملع ريف - 
0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5(0057

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   05
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.VLINDERV
تأجير   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
أو  شململوكة  شلعق رشت  وشستغال  

شملؤجرة.
)وو   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 5 شلط بق  شلرودشني  شبرشهيم  ش رع 
شلشقة 1) شق مة ريح ن حي شملع ريف 

- 0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلسيد بوط هر شصفي تي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد بوط هر شصفي تي عنوشنه)ش) 
حي لعرش�سي تجزئة شملوس و4 رقم و) 

000)6 شلن ظور شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد بوط هر شصفي تي عنوشنه)ش) 
حي لعرش�سي تجزئة شملوس و4 رقم و) 

000)6 شلن ظور شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم وو11)8.
500I

fiduciairehakimi

تيكو فري
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

fiduciairehakimi
)8.ش رع محمد شلخ مس عم رة 

قي�سي رقم 6 ، 60000، وجدة 

شملغرب

تيكو فر4 شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلط بق 

) شلشقة 15 عم رة شلعلج ش رع بني 

مرين - 60000 وجدة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و918و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   15

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

تيكو   : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

فر4.

 - شلبن ء   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

إستيرشد وتصدير -نيكوسي .

شلط بق   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

عم رة شلعلج ش رع بني   15 شلشقة   (

مرين - 60000 وجدة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلسيد عط  عبد شلقيوم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد عط  عبد شلقيوم عنوشنه)ش) 
1 رقم  ش رع إبرشهيم شلرودشني زنقة أ 

7) 60000 وجدة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد عط  عبد شلقيوم عنوشنه)ش) 
1 رقم  ش رع إبرشهيم شلرودشني زنقة أ 

7) 60000 وجدة شملغرب.
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ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 89).

501I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

VIVENTS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
LOT EL MADINA 1 N 81-و8 
 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،
26200، BERRECHID MAROC
VIVENTS شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة)في طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي مجموعة 
شلتقدم ج ح )/17 شلط بق شلت ني 
سيد4 شلبرنو�سي شلدشر شلبيض ء - 

00)6) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
91817و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر حل   (0(( 1) م رس  شملؤرخ في 
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 
 100.000 مبلغ رأسم له     VIVENTS
شإلجتم عي  مقره   وعنوشن  درهم 
شلط بق  مجموعة شلتقدم ج ح 2/17 
شلت ني سيد4 شلبرنو�سي شلدشر شلبيض ء 
- 00)6) شلدشر شلبيض ء شملغرب نتيجة 

  : عدم تشغيل شلشركة.
و حدد مقر شلتصفية ب مجموعة 
شلت ني  شلط بق   2/17 ح  ج  شلتقدم 
شلبيض ء  شلدشر  شلبرنو�سي  سيد4 
00)6) شلدشر شلبيض ء  شلدشر شلبيض ء 

شملغرب. 
و عين:

ع لي  شو  شيت  يونس   شلسيد)ة) 
 78 عم رة  دي ر4  مركب  وعنوشنه)ش) 
شلدشر   (6(00 15 كزين ي  طنجة  رقم 
شلبيض ء شملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 607و1.
50(I

cerecof

بارا مسيد
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

cerecof
 contact@cerecof.com ، 80000،

agadir maroc
ب رش مسيد شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي متجر رقم 
1 - رقم 511 فونتى شلعلي  - 80000 

شك دير شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
9و505

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   (0
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
ب رش   : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

مسيد.
: بيع شملوشد  غرض شلشركة بإيج ز 

وشلتجهيزشت شبه صيدالنية.
عنوشن شملقر شالجتم عي : متجر رقم 
 80000  - فونتى شلعلي    511 رقم   -  1

شك دير شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : مريم  جيرودة  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  مريم  جيرودة  شلسيدة 
 16 عم رة   05 شلخوشرزمي  تيليال  حي 
شك دير   80000 تيكوين   ((6 شقة 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  مريم  جيرودة  شلسيدة 
 16 عم رة   05 شلخوشرزمي  تيليال  حي 
شك دير   80000 تيكوين   ((6 شقة 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
فبرشير   17 بت ريخ  ب ك دير  شلتج رية 

))0) تحت رقم ))1086.

Iو50

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

REDA LAGRANA
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تغيير تسمية شلشركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
REDA LAGRANA شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شالجتم عي إق مة 
سنترش  ب رك ، عم رة A ، شلط بق 

شلس دس رقم و) شملحمدية - 8810) 
شملحمدية شملغرب.

تغيير تسمية شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و91))
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى   
تم   (0(( أبريل   0( في  شملؤرخ 
 REDA« من  شلشركة  تسمية  تغيير 
. »TRENDLOOP« إلى « LAGRANA
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب ملحمدية بت ريخ 18 أبريل 

))0) تحت رقم 7و8.

50(I

Sté ATM - art tendance management-sarl

TASNIMA

شركة شلتض من

حل شركة

 Sté ATM - art tendance

management-sarl

ش رع قسو مدشح،عم رة 

بنعصم ن،شقة ) ت زة ت زة 

شلجديدة، 5000و، ت زة شملغرب

TASNIMA شركة شلتض من)في طور 

شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي بلوك 5 

رق 790 تجزئة شلوف ق ت زة - 5000و 

ت زة شملغرب.

حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

5)1و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تقرر حل   (0(( 16 م رس  شملؤرخ في 

مبلغ   TASNIMA شلتض من  شركة 

وعنوشن  درهم   10.000 رأسم له  

 790 رق   5 بلوك  شإلجتم عي  مقره  

ت زة  5000و   - ت زة  شلوف ق  تجزئة 

شملغرب نتيجة   : عدم شملردودية.

 5 و حدد مقر شلتصفية ب بلوك 

رقم 790 تجزئة شلوف ق ت زة - 5000و 

ت زة شملغرب. 

و عين:

شلوديني  توفيق  شلسيد)ة) 

ت زة  شلوف ق  تجزئة   790 وعنوشنه)ش) 

)ة)  كمصفي  شملغرب  ت زة  5000و 

للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   19 بت ريخ  بت زة  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم و17.

505I
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FIDUCIAIRE ALKAFIL

BARHAMI CAFTAN
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ALKAFIL
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE
 JAOUHARA 1 ER ETAGE APPT
 N° 5 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
BARHAMI CAFTAN  شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلط بق 

شألو  رقم 8 مكرر درب شلح ج شلعربي 
شلقصور مرشكش شملدينة 0000) 

مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

85و))1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (5
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.  BARHAMI CAFTAN
تج رة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
 - شلتج رة   - شلتقليدية  شملالبس 

شالستيرشد وشلتصدير.
شلط بق   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شألو  رقم 8 مكرر درب شلح ج شلعربي 
 (0000 شملدينة  مرشكش  شلقصور 

مرشكش شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 : شلبرهمي  شلرحم ن  عبد  شلسيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
شلسيد أحمد شلبرهمي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلبرهمي  شلرحم ن  عبد  شلسيد 

تجزئة علي شوحم د عم رة  عنوشنه)ش) 
7 ش رع شالمير موال4 عبد  شلفرح رقم 

هللا مرشكش 0000) مرشكش شملغرب.
عنوشنه)ش)  شلبرهمي  أحمد  شلسيد 
تجزئة علي شوحم د عم رة شلفرح رقم 
7 ش رع شالمير موال4 عبد هللا مرشكش 

0000) مرشكش شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلبرهمي  شلرحم ن  عبد  شلسيد 
تجزئة علي شوحم د عم رة  عنوشنه)ش) 
7 ش رع شالمير موال4 عبد  شلفرح رقم 

هللا مرشكش 0000) مرشكش شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   07 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 596)و1.
506I

Cap Conseils

 ASSISTANCE MEDICAL
SANS FRONTIERE

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

رفع رأسم   شلشركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,و0و
20390، Casablanca Maroc

 ASSISTANCE MEDICAL SANS
FRONTIERE شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي إق مة 

شملستقبل مجموعة 9) عم رة 57) 
شقة ) - 0000) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.
رفع رأسم   شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 -.
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
رفع  تم   (0(( م رس   (8 في  شملؤرخ 
رأسم   شلشركة بمبلغ قدره »80.000 
إلى  درهم«   (0.000« أ4 من  درهم« 
»100.000 درهم« عن طريق : تقديم 

حصص نقدية أو عينية.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1)و1)8.
507I

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

INDIANA CLUB
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE
 RUE TARIK IBN ZIAD N°10,

 2EME ETAGE APPT N°6 GUELIZ
 MARRAKECH .، 40000،

MARRAKECH MAROC
INDIANA CLUB شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شملس ر 7و8 

شقة رقم و طريق شسفي مرشكش 
مرشكش 0000) مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7و5))1
 (8 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( م رس 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.INDIANA CLUB
شستغال    : غرض شلشركة بإيج ز 

ق عة لاللع ب ومقهى.
شملس ر   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
7و8 شقة رقم و طريق شسفي مرشكش 

مرشكش 0000) مرشكش شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد محمد علي محفوظ : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : محفوظ  حميد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
محفوظ  علي  محمد  شلسيد 
مرشكش  جوهرة  شق مة  عنوشنه)ش) 
عم رة أ رقم)5 زنقة شبن سين  0000) 

مرشكش شملغرب.

شلسيد حميد محفوظ عنوشنه)ش) 

مرشكش  جوهرة  شق مة  شملكينة  زنقة 

كيليز  شلط بق5  د51  رقم  شقة 

0000) مرشكش شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

محفوظ  علي  محمد  شلسيد 

مرشكش  جوهرة  شق مة  عنوشنه)ش) 

عم رة أ رقم)5 زنقة شبن سين  0000) 

مرشكش شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 8)7)و1.

508I

SM PARTNERS

OMAR SAKANE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

SM PARTNERS

وو مجموعة عرسة لكبير شلط بق 

شألر�سيِ  مكتب بِ 1 إمتدشد شملع ريف 

maroc 0000)، شلدشر شلبيض ِء ،

OMAR SAKANE شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلدشر 

شلبيض ء – 10 زنقة شلحرية شلط بق 

و شلشقة 5 - 0)01) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9899و5

1و  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( م رس 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
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عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 OMAR :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.SAKANE
شلترويج   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلعق ر4.
شلدشر   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
زنقة شلحرية شلط بق   10  – شلبيض ء 
شلدشر شلبيض ء   (01(0  -  5 شلشقة  و 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
100 حصة   : شلسيد حسن رش د 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  رش د  حسن  شلسيد 
شلرب ط-قط ع )) إق مة شترشن شملدخل 
حي  شوك ليبتوس  ش رع   5 شلشقة  ش 

شلري ض 10110 شلرب ط شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  رش د  حسن  شلسيد 
شلرب ط-قط ع )) إق مة شترشن شملدخل 
حي  شوك ليبتوس  ش رع   5 شلشقة  ش 

شلري ض 10110 شلرب ط شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم -.
509I

orsia audit sarl

DISTY TECHNOLOGIES SA
إعالن متعدد شلقرشرشت

orsia audit sarl
رقم 1 زنقة البوس كوتي ، 0060)، 

شلدشر شلبيض ء شملغرب
 DISTY TECHNOLOGIES SA

»شركة شملس همة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: )1ش رع 
محمد عبدو حي ب مليي شملع ريف - 

0)و0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
5وو)و).

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 01 أبريل ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
 : شمل    رشس  رفع   1- رقم  قرشر 
بموجب  م يلي:  على  ينص  شلذ4 
شالستثن ئي  شلع م  شلجمع  شنعق د 
م يلي:رفع  تقرر  شبريل   1 بت ريخ 
نقدية  بمس هة  شلشركة  م    رشس 
ب صدشر  12250000,00درهم  ب 
درهم   100 بقيمة  سهم   1((500
للسهم شلوشحد لص لح شلسيد يونس 
بقيمته   ب لك مل  محررة  شلحمد4 
 (0(( 1و م رس  وقت شصدشره  قبل 
تنفيده  بعد  شمل    شلرشس  .ليرتفع 
شلى  درهم   65730000,00 من 

77980000,00 درهم .
-)تنفيد رفع رشس شمل  :  قرشر رقم 
شلذ4 ينص على م يلي: بموجب شنعق د 
 (0(( شبريل   1 مجلس شالدشرة بت ريخ 
شمل    رشس  م يلي:رفع  شالدشريين  قرر 
كم  تقرر في شلجمع شلع م شالستثن ئي 
نقدش  حرر  ،شالكتت ب  ونه ئي  مؤكد 
وشالموش  مودعة ومسجلة في سجالت 
شاليدشع  شه دة  منح  شلذ4  شلبنك 
 77980000,00 ،شلرشس شمل   شلح لي 
درهم موزع شلى 779800 سهم بقيمة 

100 درهم للسهم شلوشحد .
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 
من شلنظ م شالس �سي   7 تعديل شمل دة 
 ، شمل    شلرشس  رفع  مع  يتم �سى  بم  

تحديث شلنظ م شالس �سي .
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 18 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 7)16)8.
510I

IMMOBILIER BENNOUAR إموبليي بن نوشر

إموبليي بن نوار
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

 IMMOBILIER BENNOUAR
إموبليي بن نوشر

6) ش رع مرس شلسلط ن شلط بق 
1 شلشقة رقم و شلدشر شلبيض ء، 

0000)، شلدشر شلبيض ء شملغرب
إموبليي بن نوشر شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 6) ش رع 
مرس شلسلط ن شلط بق 1 شلشقة 

رقم و شلدشر شلبيض ء 0000) شلدشر 
شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
9و85و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   1(
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
شإلقتض ء بمختصر تسميته  : إموبليي 

بن نوشر.
منعش   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

عق ر4.
6) ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 
شلشقة   1 شلط بق  شلسلط ن  مرس 
شلدشر   (0000 شلبيض ء  شلدشر  و  رقم 

شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 800  : نوشر  بن  مصطفى  شلسيد 
حصة بقيمة 80.000 درهم للحصة .

 (00  : شلسيد عبد شملولى بن نوشر 
حصة بقيمة 0.000) درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد مصطفى بن نوشر عنوشنه)ش) 
شلدشر   5(( رقم   (9 شلبركة زنقة  حي 
شلبيض ء  شلدشر   (070( شلبيض ء 

شملغرب.
نوشر  بن  شملولى  عبد  شلسيد 
رقم   (9 زنقة  شلبركة  حي  عنوشنه)ش) 
شلدشر   (070( شلبيض ء  شلدشر   5((

شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد مصطفى بن نوشر عنوشنه)ش) 

شلدشر   5(( رقم   (9 شلبركة زنقة  حي 

شلبيض ء  شلدشر   (070( شلبيض ء 

شملغرب

نوشر  بن  شملولى  عبد  شلسيد 

رقم   (9 زنقة  شلبركة  حي  عنوشنه)ش) 

شلدشر   (070( شلبيض ء  شلدشر   5((

شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية ب لدشر شلبيض ء بت ريخ - تحت 

رقم -.

511I

STE AGEFICO SARL

BHALIL CAR

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

تفويت حصص

STE AGEFICO SARL

)1 ش رع عمر شلخي م شلط بق شلث ني 

رقم ) ، 90000، طنجة شملغرب

BHALIL CAR شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي مسن نة 

حي وردة تجزئة )55 - 90000 

طنجة شملغرب.

تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

5و))).

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تمت   (0(( أبريل   11 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

ع د  شلش و4  )ة)  تفويت شلسيد 

أصل  من  شجتم عية  حصة   8.000

)ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة   8.000

ع د  بنعلي شلعم رتي بت ريخ 11 أبريل 

.(0((

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

أبريل   15 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم و87)5).

51(I
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HAMADY CARPETS

HAMADY CARPETS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

HAMADY CARPETS
 شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي : مركز 
شالعم   زينيث ش رع مسلم بوك ر 
شقة شلدور شلث لث رقم )1 ب ب 
دك لة مرشكش, مرشكش - 0000) 

مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1((5(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   05
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.HAMADY CARPETS
شستيرشد   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وتصدير )ت جر أو وسيط
ع) ، ت جر سج د وشرشئط من  ُمصِنّ

ع لـ شلصوف )ُمصِنّ
بس ط).

مركز   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
بوك ر  مسلم  ش رع  زينيث  شالعم   
شقة شلدور شلث لث رقم )1 ب ب دك لة 
مرشكش   (0000  - مرشكش  مرشكش, 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
ط رق  شمل لك  عبد  شيت  شلسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
ط رق  شمل لك  عبد  شيت  شلسيد 
شلسق ية  درب  شسبتيين  عنوشنه)ش) 
مرشكش   (0000 مرشكش  شلرقم167 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
ط رق  شمل لك  عبد  شيت  شلسيد 
شلسق ية  درب  شسبتيين  عنوشنه)ش) 
مرشكش   (0000 مرشكش  شلرقم167 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1)7)و1.
Iو51

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 GRANDE SOCIETE
 GLOBALE DE

 TERRASSEMENT ET
TRAVAUX ROUTIER SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
ش رع محمد شلخ مس رقم و0 

شلط بق شلث ني خنيفرة ، 000)5، 
خنيفرة شملغرب

 GRANDE SOCIETE GLOBALE
 DE TERRASSEMENT ET

TRAVAUX ROUTIER SARL شركة 
ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلحي 
شإلدشر4 تيغس لين خنيفرة - 000)5 

خنيفرة شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

17و)
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (8
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

 GRANDE SOCIETE GLOBALE DE
 TERRASSEMENT ET TRAVAUX

. ROUTIER SARL
غرض شلشركة بإيج ز : كرشء شالت 
وشلتصدير  شملختلفة  -شألعم    شلبن ء 

وشإلستيرشد .
شلحي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 5(000  - شإلدشر4 تيغس لين خنيفرة 

خنيفرة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسم   شلشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم ك لت لي:
 5.000  : حميد  حج م  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 5.000  : شلسيد حج م مصطفى 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  حميد  حج م  شلسيد 
 (5800 تنغير  شمسمرير  شونير  شيت 

تنغير شملغرب.
شلسيد حج م مصطفى عنوشنه)ش) 
 (5800 تنغير  شمسمرير  شونير  شيت 

تنغير شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد حج م مصطفى عنوشنه)ش) 
 (5800 تنغير  شمسمرير  شونير  شيت 

تنغير شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  شالبتدشئية بخنيفرة بت ريخ 

))0) تحت رقم 160.
51(I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

MBKPRO BUILDING
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زشوية ش رع أبي جرير شلطبر4 

وزنقة عبد شلرحم ن ن صر، إق مة 

شملنصور، شلط بق شألو ، شلشقة رقم 

) ، 90000، طنجة شملغرب

MBKPRO BUILDING شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي و18 ش رع 

ولي شلعهد، مركز NREA، شلط بق 

شألر�سي، شملكتب رقم و1 - 90000 

طنجة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1(6(95

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   11

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.MBKPRO BUILDING

شإلنع ش   : غرض شلشركة بإيج ز 

شلعق ر4.

عنوشن شملقر شالجتم عي : و18 ش رع 

شلط بق   ،NREA مركز  شلعهد،  ولي 

 90000  - و1  رقم  شملكتب  شألر�سي، 

طنجة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 100  : شللنجر4  محمد  شلسيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد محمد شللنجر4 عنوشنه)ش) 
طنجة   90000 شملعدنوس  زنقة 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
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شلسيد محمد شللنجر4 عنوشنه)ش) 
زنقة شملعدنوس 90000 طنجة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   19 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم )97)5).
515I

STE AGEFICO SARL

BHALIL CAR
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

STE AGEFICO SARL
)1 ش رع عمر شلخي م شلط بق شلث ني 

رقم ) ، 90000، طنجة شملغرب
BHALIL CAR شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي مسن نة 
حي وردة تجزئة )55 - 90000 

طنجة شملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
5و))).

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تم تعيين   (0(( أبريل   11 شملؤرخ في 
مسير جديد للشركة شلسيد)ة) بنعلي 

شلعم رتي ع د  كمسير وحيد
تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم و87)5).
516I

LE PUBLICATEUR LEGAL

VICTORIA GAL
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
شلتجزئة 6 شلزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

شلدشر شلبيظ ء شلتجزئة 6 شلزنقة 51 
رقم 8 ق.ج شلدشر شلبيظ ء، 50)0)، 

شلدشر شلبيظ ء شملغرب
VICTORIA GAL شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شق مة بالزش 

1و1 شلعم رة ف شلط بق شلسفلي - 

8810) شملحمدية شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

01)0و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   09

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.VICTORIA GAL

بيع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شملالبس شلج هزة .

شق مة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

بالزش 1و1 شلعم رة ف شلط بق شلسفلي 

- 8810) شملحمدية شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد شملصطفى شلحرشقي : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلحرشقي  شملصطفى  شلسيد 

 (0 شلشقة   08 شلعم رة  عنوشنه)ش) 

ش رع بوندو 8810) مكن س شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلحرشقي  شملصطفى  شلسيد 

 (0 شلشقة   08 شلعم رة  عنوشنه)ش) 

ش رع بوندو 8810) مكن س شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب ملحمدية بت ريخ و) م رس 

))0) تحت رقم 01)0و.

517I

شلحموتي كريم مح سب

OMRANE PRO SERVICE

إعالن متعدد شلقرشرشت

شلحموتي كريم مح سب

ش رع شلخرطوم رقم 51 شلن ظور ، 

000)6، شلن ظور شملغرب

OMRANE PRO SERVICE »شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: حي 

شلث نوية شلجديدة بني أنص ر - 000)6 

شلن ظور شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

87)و).

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 05 أبريل ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

على  ينص  شلذ4   :1 رقم  قرشر 

شنحيح  شلسيد  تفويت   – م يلي: 

شلشركة  في  حصصه  جيمع  محمد 

شلب لغة   OMRANE PRO SERVICE

500 حصة شجتم عية لف ئدة شلسيد 

شلسيد  شستق لة   – زشكي.  شلف ضل 

تسيير  مه م  من  محمد  شنحيح 

شلشركة  شكل  تحويل   – شلشركة. 

محدودة  مسؤولية  ذشت  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذشت  شركة  إلى 

ذشت شريك وحيد. – تحيين شلق نون 

شألس �سي للشركة. 

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

شلذ4 ينص  و10:  و7   1 بند رقم 

على م يلي: شكل شلشركة ورأس م   

شلشركة وشلتسيير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   18 شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم 618/2022.

518I

LE PUBLICATEUR LEGAL

LOGX MAROC SARL
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL

شلتجزئة 6 شلزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

شلدشر شلبيظ ء شلتجزئة 6 شلزنقة 51 

رقم 8 ق.ج شلدشر شلبيظ ء، 50)0)، 

شلدشر شلبيظ ء شملغرب

LOGX MAROC SARL شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي )1 ش رع 

س رية بن زونيم شلط بق و شلشقة و 

ب مليي - 0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و908و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   0(

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 LOGX :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.MAROC SARL

غرض شلشركة بإيج ز : شرشء وبيع 

شملعدشت  جميع  وتصدير  وشستيرشد 

وشملوشد شلصن عية لخطوط شإلنت ج.

وتصدير  وشستيرشد  وبيع  شرشء 

شلبن ء  ومستلزم ت  موشد  جميع 

وشألشغ   شلع مة.

شرشء وبيع وشستيرشد وتصدير قطع 

غي ر ولوشزم شملركب ت ،

وتصدير  وشستيرشد  وبيع  شرشء 

للمنز   وشملعدشت  شملنزلية  شألجهزة 

وشملط عم وشلفن دق.
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وتصدير  وشستيرشد  وبيع  شرشء 
شألث ث شملنزلي وشألث ث شملكتبي وأدوشت 

شملطبخ.
شرشء وبيع وشستيرشد وتصدير لعب 

شألطف  .
وتصدير  وشستيرشد  وبيع  شرشء 

جميع شملنتج ت شلغذشئية.
وتصدير  وشستيرشد  وبيع  شرشء 
شملعدشت وشللوشزم وشألدوشت شلزرشعية.

وتصدير  وشستيرشد  وبيع  شرشء 
شألجهزة وشملستلزم ت شلطبية.

وتصدير  وشستيرشد  وبيع  شرشء 
مستحضرشت شلتجميل.

وتصدير  وشستيرشد  وبيع  شرشء 
شلصي نة  وأدوشت  وشللوشزم  شملنتج ت 

وشلتنظيف.
وتصدير  وشستيرشد  وبيع  شرشء 

شملالبس وشألقمشة وشألدوشت شملنزلية.
نش ط شرشء  أ4   ، أعم  وبصورة 
وتسويق  وتصدير  وشستيرشد  وبيع 
وتوزيع أ4 سلع غذشئية أو غير غذشئية 
وأ4 منتج وموشد ومعدشت وإمدشدشت 

أل4 نش ط ذ4 صلة.
نقل شلبض ئع ني بة عن شآلخرين ،

شلبض ئع  لنقل  شلسي رشت  تأجير 
بس ئق أو بدونه ،

تأجير معدشت شلنقل شلبر4.
شملتعلقة  شلخدم ت  تقديم 

بعملي ت شلنقل شلبر4.
وشملوشد  شملنتج ت  وبيع  شرشء 
وشللوشزم وشمللحق ت شملتعلقة بأنشطة 

شلنقل شلبر4.
شلع مة  شملن قص ت  في  شملش ركة 

وشلخ صة ،
وتخزين  شللوجيستية  شملس عدة 
شلبض ئع وشملس عدة شلفنية في شلنقل 

وشللوجستي ت ،
شلعملي ت  جميع  أعم  وبشكل 
شلتج رية وشلصن عية وشمل لية شملتعلقة 
بشكل مب شر أو غير مب شر ب ألشي ء 
أو شلتي من شملحتمل   ، شملذكورة أعاله 

أن تعزز تحقيقه  وتطويره ..
)1 ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 
و  شلشقة  و  س رية بن زونيم شلط بق 
ب مليي - 0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 شلسيد شيه ب مجد4 شحمد شسطل    :
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
شلسيد فرشس مصلح عبد شلق در 
نزش   : 500 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد شيه ب مجد4 شحمد شسطل  
شسطنبو    0( بهشسهير  عنوشنه)ش) 
رقم )) بوغ زكو4 8و5)و شسطنبو  

تركي .
عبد  مصلح  فرشس  شلسيد 
بهشسهير  عنوشنه)ش)  نزش    شلق در 
8و5)و   656 رقم  شسطنبو    0(

شسطنبو  تركي .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد شيه ب مجد4 شحمد شسطل 
شسطنبو    0( بهشسهير  عنوشنه)ش) 
رقم )) بوغ زكو4 8و5)و شسطنبو  

تركي 
عبد  مصلح  فرشس  شلسيد 
بهشسهير  عنوشنه)ش)  نزش   شلق در 
8و5)و   656 رقم  شسطنبو    0(

شسطنبو  تركي 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 07 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم و908و5.
519I

مستأمنة شملتنبي للمح سبة

GHAILAN TRAV
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

مستأمنة شملتنبي للمح سبة
0و1 ش رع شملتنبي شلط بق ) ، 

000و)، بني مال  شملغرب
GHAILAN TRAV شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد)في طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي سوق 

شلسبت دشر شوالد زيدوح شوالد علي 
شمحمد - و0)و) فقيه بن ص لح 

شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
5و16.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر حل   (0(( )) م رس  شملؤرخ في 
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
 GHAILAN TRAV شلوحيد  شلشريك 
درهم   100.000 رأسم له   مبلغ 
سوق  شإلجتم عي  مقره   وعنوشن 
علي  شوالد  زيدوح  شوالد  دشر  شلسبت 
ص لح  بن  فقيه  و0)و)   - شمحمد 
عدم شلقدرة على   : شملغرب نتيجة   

شملن فسة.
سوق  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 
علي  شوالد  زيدوح  شوالد  دشر  شلسبت 
ص لح  بن  فقيه  و0)و)   - شمحمد 

شملغرب. 
و عين:

شحميدوش  شمحمد  شلسيد)ة) 
وعنوشنه)ش) دوشر شلخاللطة شوالد ن صر 
550و)  شلنمة  شوالد  شلسبت  سوق 
)ة)  كمصفي  شملغرب  شلسبت  سوق 

للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
ص لح  بن  ب لفقيه  شالبتدشئية 
رقم  تحت   (0(( أبريل   05 بت ريخ 

.108/2022
5(0I

LE PUBLICATEUR LEGAL

TOTAL ASSURANCES
شركة شلتوصية ب ألسهم 

إنش ء فرع ت بع للشركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
شلتجزئة 6 شلزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

شلدشر شلبيظ ء شلتجزئة 6 شلزنقة 51 
رقم 8 ق.ج شلدشر شلبيظ ء، 50)0)، 

شلدشر شلبيظ ء شملغرب
TOTAL ASSURANCES شركة 

شلتوصية ب ألسهم 

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 5) ش رع 

سرف ن - 75011 ب ريس فرنس .

إنش ء فرع ت بع للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

81)9و5.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

شملؤرخ في )0 م رس ))0) تقرر إنش ء 

شلتسمية  تحت  للشركة  ت بع  فرع 

TOTAL GROUP MUTUAL وشلك ئن 

 4 قطون  شلزر  65)ش رع  ب لعنوشن 

شلدشر   (0000  -  9( رقم   9 شلط بق 

طرف  من  وشملسير  شملغرب  شلبيض ء 

شلسيد)ة) شلقدمير4 محمد شكيب .

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 08 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم .81)9و5.

5(1I

ديوشن شلخدم ت

SERVICE HESSAB
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

ديوشن شلخدم ت

ش رع محمد شلخ مس رقم )9 سيد4 

ق سم ، 16000، سيد4 ق سم 

شملغرب

SERVICE HESSAB شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلرقم 

9) بلوك فضل هللا حي شلسالو4 - 

16000 سيد4 ق سم شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

(9091

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   1(

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
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ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.SERVICE HESSAB
غرض شلشركة بإيج ز : نقل شلسلع 

وشلبض ئع-بيع شملوشد شلغذشئية.
شلرقم   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 - شلسالو4  بلوك فضل هللا حي   (9

16000 سيد4 ق سم شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : حس ب  سمير  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  حس ب  سمير  شلسيد 
شلخنيش ت  قي دة  شلعبيش ت  دوشر 
ق سم  سيد4   16000 شمللحة  جرف 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  حس ب  سمير  شلسيد 
شلخنيش ت  قي دة  شلعبيش ت  دوشر 
ق سم  سيد4   16000 شمللحة  جرف 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (( شالبتدشئية بسيد4 ق سم بت ريخ 

فبرشير ))0) تحت رقم و5.
5((I

SACF MONDIAL

 PÂTISSERIE-BOULANGERIE 
EL-ARTE SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

SACF MONDIAL
 CASTIA TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
 PÂTISSERIE-BOULANGERIE 
EL-ARTE SARL AU شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شلهن ء 

) زنقة 0) رقم 07 طنجة - 90000 

طنجة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

51و6)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (1

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

PÂTISSERIE-BOULANGERIE EL-

. ARTE SARL AU

مخبزة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وحلوي ت.

عنوشن شملقر شالجتم عي : حي شلهن ء 
 90000  - 07 طنجة  رقم   (0 زنقة   (

طنجة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شحم ن  ه جر  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة ه جر شحم ن عنوشنه)ش) 
دوشر شقنيقرة جم عة وقي دة شلزيتون 

شزال  ))0و9  تطوشن  ووالية  دشئرة 

تطوشن شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيدة ه جر شحم ن عنوشنه)ش) 
دوشر شقنيقرة جم عة وقي دة شلزيتون 

شزال  ))0و9  تطوشن  ووالية  دشئرة 

تطوشن شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 5و8)5).
Iو)5

AMOURI CONSULTING

 SOCIETE DE PLACEMENT
 COLLECTIF IMMOBILIER

S.A.R.L
إعالن متعدد شلقرشرشت

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
 SOCIETE DE PLACEMENT
 COLLECTIF IMMOBILIER

S.A.R.L »شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: مكتب 
1 شقة 6) فض ء مك تب شلحقو  
تجزئة شلهوشء شلجميل ملعب شلخيل 
شملدينة شلجديدة ف س - 0000و 

ف س شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
.51875

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في و0 م رس ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
شملص دقة على بيع حصص شلشركة 

CHALLENGE INVESTISSEMENT
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

قبو  شريك جديد
قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 
وشإلتف قي ت  شلعقود  على  شلتصديق 

شملبرمة من طرف شلتسيير
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
من  شلسبتي  محمد  شلسيد  شستق لة 

مه م شملسير
قرشر رقم 5: شلذ4 ينص على م يلي: 
تأكيد شلسيد محمد شلعرشقي حسيني 

كمسير
قرشر رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 

إع دة شلنظ م شألس �سي

قرشر رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 
شملص دقة وشلعمل ب لنظ م شألس �سي

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 
شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

بند رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 
شلحصص

بند رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 
رأسم   شإلجتم عي

على  ينص  شلذ4   :15 رقم  بند 
م يلي: تعيين، مدة وصالحي ت شملسير

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   1( بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 9)و1.

5((I

FINAUDIT

FREE CUPS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
FREE CUPS شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 6)،طريق 
مرس سلط ن شلط بق شالو  شلشقة 

رقم و شلدشر شلبيض ء. - 0000) 
شلدشرشلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5(06(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   19
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 FREE  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.CUPS
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غرفة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
ش 4 ومشروب في شملوقع 

تقديم جميع أنوشع شملط عم.
عنوشن شملقر شالجتم عي : 6)،طريق 
شلشقة  شالو   شلط بق  مرس سلط ن 
 (0000  - شلبيض ء.  شلدشر  و  رقم 

شلدشرشلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99سنة محدودة سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
حصة   500  : شلسيد أحمد ندر4 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500  : شلسيد أن س ندر4 

بقيمة 100 درهم للحصة . 
بقيمة   500  : شلسيد أحمد ندر4 

100 درهم.
بقيمة   500  : شلسيد أن س ندر4 

100 درهم.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
 80 شلسيد أحمد ندر4 عنوشنه)ش) 
 (0000 شملحمدية  برشدعة   0( أمل 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.
عنوشنه)ش)  ندر4  أن س  شلسيد 
شلدشر   (0000 شملحمدية   0( أمل   80

شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  ندر4  أن س  شلسيد 
شلدشر   (0000 شملحمدية   0( أمل   80

شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 19 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1761)8.
5(5I

FLASH ECONOMIE

LL MAROCCO 
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

LL MAROCCO
 شركة ذشت مسؤولية محدودة

رأسم له  :100.000 درهم
مقره  شإلجتم عي: 7)1 شق مة 

شف -شلط بق ) -مكتب رقم )) ش رع 

شملق ومة - شلدشر شلبيضـ ء
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

7و768)
حل شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في شلدشر 
شلبيض ء بت ريخ )0 م رس ))0) قرر

 حل شركة-
دينية  خديجة  شلسيدة  عين 

كمصفية للشركة-
 حدد مقر شلتصفية في 7)1 شق مة 
ش رع   (( -مكتب رقم   ( شف -شلط بق 

شملق ومة - شلدشر شلبيضـ ء -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
و1  بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1169)8
5(6I

ELYX CONSULTING

DONA FAY SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
DONA FAY SARL شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة)في طور 
شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 9 زشوية 
ش رع شبو مح سن شلروي ني وش رع 

شملسيرة حي شملع ريف - 50و0) شلدشر 
شلبيض ء شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.1(1599
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر حل   (0(( أبريل   01 شملؤرخ في 
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 
رأسم له   مبلغ   DONA FAY SARL
مقره   وعنوشن  درهم   100.000
9 زشوية ش رع شبو مح سن  شإلجتم عي 
شلروي ني وش رع شملسيرة حي شملع ريف - 
شلدشر شلبيض ء شملغرب نتيجة  50و0) 

  : تصفية ودية.
زشوية   9 و حدد مقر شلتصفية ب 

وش رع  شلروي ني  مح سن  شبو  ش رع 
شلدشر  50و0)   - شملسيرة حي شملع ريف 

شلبيض ء شملغرب. 
و عين:

شلجرشر4  يسمينة  شلسيد)ة) 
منزه  ديبر4  فيال   (( وعنوشنه)ش) 
شلدشر  و))7)  بوعزة  دشر  شلرحمة 
شلبيض ء شملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 15 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 79و1)8.
5(7I

AFA PARTNERS

ONAA FISH
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

AFA PARTNERS
 LOT B N° 305 AGADIR BAY
 TECHNOPOLE 1 AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC
ONAA FISH شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 7 

ش رع موال4 هش م شلحي شلصن عي 
شلصويرة - 000)) شلصويرة شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و)60.
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(1 دجنبر   (0 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
شيت  عبد هللا  )ة)  شلسيد  تفويت 
حصة شجتم عية من   11.(00 وشن 
حصة لف ئدة شلسيد   56.000 أصل 
دجنبر   (0 بت ريخ  شولهينت  عمر  )ة) 

.(0(1
شيت  عبد هللا  )ة)  شلسيد  تفويت 
حصة شجتم عية من   11.(00 وشن 
حصة لف ئدة شلسيد   56.000 أصل 
دجنبر   (0 بت ريخ  ملسيح  عبدو  )ة) 

.(0(1

شيت  عبد هللا  )ة)  شلسيد  تفويت 

حصة شجتم عية من   11.(00 وشن 

حصة لف ئدة شلسيد   56.000 أصل 

0) دجنبر  ن دية شلهريست بت ريخ  )ة) 

.(0(1

شيت  عبد هللا  )ة)  شلسيد  تفويت 

حصة شجتم عية من   11.(00 وشن 

حصة لف ئدة شلسيد   56.000 أصل 

دجنبر   (0 بت ريخ  دردر  إدريس  )ة) 

.(0(1

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

شالبتدشئية ب لصويرة بت ريخ 08 فبرشير 

))0) تحت رقم )).

5(8I

ESPACE CONSULTING

CREA 2M
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

قفل شلتصفية

ESPACE CONSULTING

 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 10

 BUREAUX MENARA, VN ،

30000، FES MAROC

CREA 2M شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي : رقم 11, 

زنقة محمد عبدو, شلط بق شلث لث, 

شكدش , شملدينة شلجديدة, - 0000و 

ف س شملغرب.

قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و851).

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تقرر حل   (0(( 8) م رس  شملؤرخ في 

مسؤولية  ذشت  شركة   CREA (M

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد مبلغ 

وعنوشن  درهم   10.000 رأسم له  

مقره  شإلجتم عي رقم 11, زنقة محمد 

عبدو, شلط بق شلث لث, شكدش , شملدينة 

شملغرب  ف س  0000و   - شلجديدة, 

نتيجة النته ء شلعقد.
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و عين:
شلسيد)ة) محمد  شملط ل�سي شلهبر4 
 rue des jardiniers  ,8 وعنوشنه)ش) 
)ة)  كمصفي  فرنس   ب ريس   7501(

للشركة.
و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
 ,11 وفي رقم   (0(( 8) م رس  بت ريخ 
شلث لث,  شلط بق  عبدو,  محمد  زنقة 
0000و   - شلجديدة,  شملدينة  شكدش , 

ف س شملغرب.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   07 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1709/22.
5(9I

DR CONSEIL

FOLLONICA IMMO
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

DR CONSEIL
 Had Soualem 1/Melk Madihi 7
 Berrechid Boite Postal N 173 ،

 26402، Had Soualem Berrechid
Maroc

FOLLONICA IMMO شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 61 ش رع 
اللة شلي قوت زشوية مصطفى شملع ني 

شلط بق شلث ني رقم )6 شلبيض ء - 
0)00) شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
7199و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   1(
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.FOLLONICA IMMO
-جميع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

عملي ت شلتطوير شلعق ر4.
-ت جر موشد شلبن ء.

شألرش�سي  جميع  على  -شإلستحوشد 
شملجردة أو شألرش�سي شلتي تحتو4 على 
جميع  وتنفيد  هدمه .  سيتم  مب ن 
هده  على  شلتقسيم  خدمة  عملي ت 
من  شإلنش ءشت  جميع  وبن ء  شألرض. 
أو  شملس كن  أو  شملب ني  أنوشع  جميع 
أنوشع  جميع  مع  غيره .  أو  شلفيالت 
شملوشد وأل4 ك ن شستخدشمه  وعلى وجه 
أو  شلسكني  لإلستخدشم  شلخصوص 
شملنهي أو شلسي حي أو شلتج ر4 أو شملنهي..

61 ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 
اللة شلي قوت زشوية مصطفى شملع ني 
 - شلبيض ء   6( رقم  شلث ني  شلط بق 

0)00) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 500  : شلسعد  شبو  جوشد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد بوشعيب شبو شلسعد : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد جوشد شبو شلسعد عنوشنه)ش) 
 GROSSETO  58100 شيط لي  

شيط لي .
شلسعد  شبو  بوشعيب  شلسيد 
 571(8 شيط لي   عنوشنه)ش) 

LIVORNO شيط لي .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد جوشد شبو شلسعد عنوشنه)ش) 
شيط لي  GROSSETO 58100 شيط لي 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم 10651.
0Iو5

advanced finance corporate

PORTAIL D›EDEN
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رفع رأسم   شلشركة

advanced finance corporate
 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،

20800، mohammedia maroc

PORTAIL D›EDEN شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي أم ن 
رقم )9 شملحمدية - 0800) شملحمدية 

شملغرب.
رفع رأسم   شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.((609

 بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي

تم   (0(( أبريل   07 في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 

من  أ4  درهم«   441.000,00«

إلى  درهم«   1.059.000,00«

 : عن طريق  درهم«   1.500.000,00«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب ملحمدية بت ريخ 19 أبريل 

))0) تحت رقم 758.

1Iو5

FLASH ECONOMIE

S.I.F.C
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

S.I.F.C

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
رأسم له  :100.000 درهم

 مقره  شإلجتم عي: 7)1 شق مة 

شف -شلط بق ) -مكتب رقم )) ش رع 

شملق ومة - شلدشر شلبيضـ ء
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

(065(7

حل شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في شلدشر 
شلبيض ء بت ريخ 1) فبرشير ))0) قرر

 حل شركة-

شلفياللي  محمد  شلسيد  -عين 

شلش هد كمصفي للشركة

 حدد مقر شلتصفية في 7)1 شق مة 

ش رع   (( -مكتب رقم   ( شف -شلط بق 

شملق ومة - شلدشر شلبيضـ ء -

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

و1  بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1170)8

I)و5

advanced finance corporate

PORTAIL D›EDEN

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

advanced finance corporate

 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،

20800، mohammedia maroc

PORTAIL D›EDEN شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي أم ن 

رقم )9 - 0800) شملحمدية شملغرب.

تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.((609

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(( أبريل   07 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

محمد  ح تم  )ة)  شلسيد  تفويت 

حصة  0و5.و  شلخ لق  عبد  بهجت 

حصة  0و5.و  أصل  من  شجتم عية 

لف ئدة شلسيد )ة) محمد محمد نبيل 

حسين حسن شلسيد بت ريخ 07 أبريل 

.(0((

تفويت شلسيد )ة) عمرو علي علي 

0و5.و حصة شجتم عية من  محمود 

شلسيد  لف ئدة  حصة  0و5.و  أصل 

)ة) محمد محمد نبيل حسين حسن 

شلسيد بت ريخ 07 أبريل ))0).

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

شالبتدشئية ب ملحمدية بت ريخ 19 أبريل 

))0) تحت رقم 758.

Iوو5
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N(M CONSEIL-SARL

ESSAJRI TAPISSERIE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
ESSAJRI TAPISSERIE شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

شلعمرشن رقم 7)5) سلوشن 000)6 
شلن ظور شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5)9و)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ESSAJRI TAPISSERIE
غرض شلشركة بإيج ز : شملفروش ت

صن عة شلزرشبي وشلسج د.
تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 6(000 سلوشن   (5(7 شلعمرشن رقم 

شلن ظور شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : ليلة  شلسجر4  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  ليلة  شلسجر4  شلسيدة 
شنص ر  بني  شلقديمة  شلديوشنة  حي 

000)6 شلن ظور شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  ليلة  شلسجر4  شلسيدة 
شنص ر  بني  شلقديمة  شلديوشنة  حي 

000)6 شلن ظور شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   07 شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم )55.
I)و5

advanced finance corporate

PORTAIL D›EDEN
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

advanced finance corporate
 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،
20800، mohammedia maroc
PORTAIL D›EDEN شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي أم ن 
رقم )9 - 0800) شملحمدية شملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.((609
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تعيين   (0(( أبريل   07 شملؤرخ في 
شلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

شلركيك حي ة كمسير آخر
تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب ملحمدية بت ريخ 19 أبريل 

))0) تحت رقم 758.
5Iو5

N(M CONSEIL-SARL

JAF TRANS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
JAF TRANS شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

شلجيش شمللكي رقم 10), شلط بق و0 
شلن ظور 000)6 شلن ظور شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و)9و)
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   0(
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 JAF  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.TRANS
غرض شلشركة بإيج ز : نقل شلسلع 

لحس ب شلغير.
شملرشفقة  شلغير  شلبض ئع  نقل 

لحس ب شلغير..
ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
و0  شلط بق   ,(10 شلجيش شمللكي رقم 

شلن ظور 000)6 شلن ظور شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد عروس جم   : 0)و حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد عروس أحمد : 0وو حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد شلقوبعي فؤشد : 0وو حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  جم    عروس  شلسيد 
 68 حي شوالد بوطيب سكتور أ زنقة 

رقم 08 000)6 شلن ظور شملغرب.
عنوشنه)ش)  أحمد  عروس  شلسيد 
 68 حي شوالد بوطيب سكتور أ زنقة 

رقم 08 000)6 شلن ظور شملغرب.
عنوشنه)ش)  فؤشد  شلقوبعي  شلسيد 

فرنس  00)01 ف لسرهون فرنس .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  جم    عروس  شلسيد 
 68 حي شوالد بوطيب سكتور أ زنقة 

رقم 08 000)6 شلن ظور شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   08 شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم 557.

6Iو5

BELCOMPTA

ASSERRAR FES PLUS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

BELCOMPTA
رقم ) بلوك ب ش رع شلنور زوشغة 

شلعلي  ، 0000و، ف س شملغرب
ASSERRAR FES PLUS شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي قطعة رقم 
87) تجزئة شلنم ء بنسودة - 0000و 

ف س شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
7((97

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   07
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ASSERRAR FES PLUS
تركيب   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
للحموالت  ط كيغرشف  ومرشقبة 

شلثقيلة.
قطعة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 - بنسودة  شلنم ء  تجزئة   (87 رقم 

0000و ف س شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
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 1.000  : محمد  شسرشر  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد شسرشر محمد عنوشنه)ش) رقم 
0000و  حي بسمة مسيرة بنسودة   7

ف س شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد شسرشرمحمد عنوشنه)ش) رقم 
0000و  حي بسمة مسيرة بنسودة   7

ف س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1853/2022.
7Iو5

 LEADER MAROCAIN DE CONSTRUCTION

MODERNE

 LEADER MAROCAIN
 DE CONSTRUCTION

MODERNE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

 LEADER MAROCAIN DE
CONSTRUCTION MODERNE
 ANGLE AVENUE HASSAN
 1 RT RUE AL KACHAF RES
 NAJAT APT 6 BUREAU 5 N°

 TANGER، 90000، TANGER 6/5
MAROC

 LEADER MAROCAIN DE
 CONSTRUCTION MODERNE

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي زشوية ش رع 
حسن 1 وش رع شلكش ف شق مة نج ة 
شقة 6 مكتب 5 رقم 6/5 - 90000 

طنجة شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9)و6)1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (5
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

 LEADER MAROCAIN DE

.CONSTRUCTION MODERNE

شعم     : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلبن ء وشلتجهيز.

زشوية   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

ش رع حسن 1 وش رع شلكش ف شق مة 

 -  5/6 رقم   5 مكتب   6 شقة  نج ة 

90000 طنجة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد عبد شلحق شلسعد4 : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد كم   شلدين شلخليل : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسعد4  شلحق  عبد  شلسيد 

000)و  شلحسيمة  عنوشنه)ش) 

شلحسيمة شملغرب.

شلخليل  شلدين  كم    شلسيد 

م رتيل  150و9  م رتيل  عنوشنه)ش) 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسعد4  شلحق  عبد  شلسيد 

000)و  شلحسيمة  عنوشنه)ش) 

شلحسيمة شملغرب

شلخليل  شلدين  كم    شلسيد 

م رتيل  150و9  م رتيل  عنوشنه)ش) 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 8)وو.

8Iو5

CABINET FICOR

BICOS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

CABINET FICOR
)1 زنقة شألقحوشن إق مة شلن س 

بوسجور ، 00)0)، شلدشر شلبيض ء 
شملغرب

BICOS شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 7)1 ش رع 
شملق ومة شق مة آفة شلط بق شلت ني 
رقم )) - 00)0) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

511199
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(1 يونيو   ((
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
.BICOS :  شإلقتض ء بمختصر تسميته
 *  : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شملب شر  غير  أو  شملب شر  شالستغال  

ملحط ت شلوقود وشلخدم ت
شلغ ز  شلبيترولية,  شملوشد  توزيع   *

وجميع شملحروق ت 
شملق هي  وتسيير  *شستغال  

وشملط عم.
وتوزيع،  تمثيل  شرشء،  بيع،   *
وشآللي ت  شلسلع  وتصدير  شستيرشد 

وموشد أخرى
شألخرى  شألنشطة  ج نب  إلى   *  
بشكل  شلشركة  بنش ط  شملتعلقة 

مب شر أو غير مب شر،.
عنوشن شملقر شالجتم عي : 7)1 ش رع 
شملق ومة شق مة آفة شلط بق شلت ني رقم 

)) - 00)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.6(5  : شلسيد بني دين عبد هللا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.6(5  : شلسيدة بني دين نسرين 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.750  : شلسيدة شملصب حي نزهة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد بني دين عبد هللا عنوشنه)ش) 

سيد4  5و  رقم  منظرون   تجزئة 

شلبيض ء  شلدشر   (0(00 معروف 

شملغرب.

شلسيدة شملصب حي نزهة عنوشنه)ش) 

سيد4  5و  رقم  منظرون   تجزئة 

شلبيض ء  شلدشر   (0(00 معروف 

شملغرب.

شلسيدة بني دين نسرين عنوشنه)ش) 

)) ش رع شميل زوال شقة )) ط بق 5 

بلفير 00)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد بني دين عبد هللا عنوشنه)ش) 

سيد4  5و  رقم  منظرون   تجزئة 

شلبيض ء  شلدشر   (0(00 معروف 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 19 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

يوليوز 1)0) تحت رقم 787501.

9Iو5

FIDUCIAIRE KHALID

STE DOMBET
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE DE BERKANE ، 60000، (1

OUJDA MAROC

STE DOMBET شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 19 زنقة 

بال  بن رب ح تجزئة شلوحدة - وجدة 

- 60000 وجدة شملغرب
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تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9191و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   0(

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.DOMBET

مهندس   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

معم ر4.
زنقة   19  : عنوشن شملقر شالجتم عي 

- وجدة  بال  بن رب ح تجزئة شلوحدة 

- 60000 وجدة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شمين  محمد  شلرحم ني  شلسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شمين  محمد  شلرحم ني  شلسيد 
رب ح  بن  بال   زنقة   19 عنوشنه)ش) 

تجزئة شلوحدة - وجدة 60000 وجدة 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شمين  محمد  شلرحم ني  شلسيد 
رب ح  بن  بال   زنقة   19 عنوشنه)ش) 

تجزئة شلوحدة - وجدة 60000 وجدة 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم )9).

5(0I

MARRAKECH AUDIT

BENCHIMMO
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

MARRAKECH AUDIT
 AV HASSAN II RES LE 59

 VERDOYANT ENTREE A 3EME
 ETAGE N 31 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
BENCHIMMO شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي مكتب رقم 
ب )1 شق مة فجوى ش رع شلحسن 
شلث ني طريق شلصويرة جليز مرشكش 

-  . - 0000) مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1((507

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   17
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.BENCHIMMO
تطوير   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلعق رشت.
مكتب   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
رقم ب )1 شق مة فجوى ش رع شلحسن 
شلث ني طريق شلصويرة جليز مرشكش -  . 

- 0000) مرشكش شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
 100  : شلنم و4  سومية  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة سومية شلنم و4 عنوشنه)ش) 

ش رع  و1  شلشقة   16 عم رة سعيدة 

مرشكش   (0000 شلرشبحي  شلشيخ 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيدة سومية شلنم و4 عنوشنه)ش) 

ش رع  و1  شلشقة   16 عم رة سعيدة 

مرشكش   (0000 شلرشبحي  شلشيخ 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 710)و1.

5(1I

LOGIFIN

 DEUTSCHLAND POIDS
LOURDS

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تفويت حصص

LOGIFIN

 RUE OUED ZIZ, RES (0

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°

 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC

 DEUTSCHLAND POIDS

LOURDS شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي و18 ش رع 

ولي شلعهد مركز شنري  شلط بق شلسفلي 

مكتب رقم 15 طنجة 90000 طنجة 

شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.116509

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تمت   (0(( أبريل   05 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

كحيلي  خ لد  )ة)  شلسيد  تفويت 

أصل  من  شجتم عية  حصة   1.000

)ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة   1.000

أبريل   0( بت ريخ  حردو   يوسف 

.(0((

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   19 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 6و)و.

5((I

TGE FIDUS

INDUTLY
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

TGE FIDUS

ش رع شلزرقطوني كم   ب رك س نتر 

عم رة B رقم 9و شلط بق 6 ، 8810)، 

شملحمدية شملغرب

INDUTLY شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد)في 

طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي )61 ش رع 

وشد شملخ زن شلسع دة شلعلي  - 0و08) 

شملحمدية شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(81(9

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تقرر حل   (0(( أبريل   1( شملؤرخ في 

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

مبلغ   INDUTLY شلوحيد  شلشريك 
درهم وعنوشن   10.000,00 رأسم له  

وشد  ش رع   61( شإلجتم عي  مقره  

0و08)   - شلعلي   شلسع دة  شملخ زن 

توقيف   : شملحمدية شملغرب نتيجة   

نش ط شلشركة.

و حدد مقر شلتصفية ب )61 ش رع 

وشد شملخ زن شلسع دة شلعلي  - 0800) 

شملحمدية شملغرب. 

و عين:

شلخط ب  شلصم د  عبد  شلسيد)ة) 

 (7 يغسدش   م ركو  في   وعنوشنه)ش) 

برينز شيط لي  كمصفي   (0600 لفيط 

)ة) للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
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ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب ملحمدية بت ريخ 19 أبريل 

))0) تحت رقم 7)7.

Iو)5

Rogesa

 MA GALAXIE DES

 SCIENCES ET LOISIRS

ZIANA PRIVEE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

Rogesa

 Av Mohamed Ben Abderahman

n°18 ، 93000، Tètouan Maroc

 MA GALAXIE DES SCIENCES

 ET LOISIRS ZIANA PRIVEE

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

أبي عن ن زي نة ط بق شلث ني رقم 6 

تطوشن - 000و9 تطوشن شملقرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

15)1و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   17

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 MA  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

 GALAXIE DES SCIENCES ET

. LOISIRS ZIANA PRIVEE

شلدعم   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شملدر�سي وشألنشطة .

عنوشن شملقر شالجتم عي : ش رع أبي 

عن ن زي نة ط بق شلث ني رقم 6 تطوشن 

- 000و9 تطوشن شملقرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 (0.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

00) حصة   : شلسيدة ممون أم   

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  أم    ممون  شلسيدة 

 1 بلوك  شلص فية  مكست   مركب 

ط بق ) شقة رقم 77 000و9 مرتيل 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  أم    ممون  شلسيدة 

مركب مكست  شلص فية بلوك 1 ط بق 

) شقة رقم 77 000و9 مرتيل شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس   15 شالبتدشئية بتطوشن بت ريخ 

))0) تحت رقم 9)8.

5((I

bemultico بيمولتيكو

ABDELATIF TAAIF عبد 

اللطيف الطعيف
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

bemultico بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 شلزيتون 

شملعركة -مكن س ، 50060، مكن س 

مكن س

ABDELATIF TAAIF عبد شللطيف 

شلطعيف شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 710 

شلجن ح أ ) عوين ت شلحج ج ف س - 

0000و ف س شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و9))7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (9

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

شللطيف  عبد   ABDELATIF TAAIF

شلطعيف.

ب ئع موشد   : غرض شلشركة بإيج ز 

شلتجميل 

شالسترشد وشلتصدير .

عنوشن شملقر شالجتم عي : رقم 710 

 - عوين ت شلحج ج ف س   ( شلجن ح أ 

0000و ف س شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

: شلطعيف  شللطيف  عبد   شلسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلطعيف  شللطيف  عبد  شلسيد 

عنوشنه)ش) بلوك أ رقم و5 ش رع بومل ن 

0000و ف س  عوين ت شلحج ج ف س 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلطعيف  شللطيف  عبد  شلسيد 

عنوشنه)ش) بلوك أ رقم و5 ش رع بومل ن 

0000و ف س  عوين ت شلحج ج ف س 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   18 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1850.

5(5I

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL

MAROCONGEL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL
 RES SOUFIANE SIDI MAAROUF

 CASABLANCA ، 3028،
CASABLANCA MAROC

MAROCONGEL شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 65) ش رع 
شلزركتوني رقم )9 - 16و) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1وو0)5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   (6
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.MAROCONGEL
بيع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شملنتوج ت  وحفض  ومع لجة 

شلفالحية.
 (65  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
ش رع شلزركتوني رقم )9 - 16و) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 500  : شلسيد موال4 عمر شلعلو4 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
: بنجدية   شلسيدة ف طمة شلزهرشء 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلعلو4  عمر  موال4  شلسيد 
عين  بعلبك  تجزئة   105 عنوشنه)ش) 
شلدئ ب )1و) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
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بنجدية  شلزهرشء  ف طمة  شلسيدة 

6و  رقم  شالصيل  تجزئة  عنوشنه)ش) 

6)1و شملحمدية شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلعلو4  عمر  موال4  شلسيد 

عين  بعلبك  تجزئة   105 عنوشنه)ش) 

شلدئ ب )1و) شلدشر شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 15 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 0و)1)8.

5(6I

bemultico بيمولتيكو

DIGI-TIC
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

bemultico بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 شلزيتون 

شملعركة -مكن س ، 50060، مكن س 

مكن س

DIGI-TIC شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شوالد 

شلطيب شلسفلى ف س - 0000و ف س 

شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7((57

و)  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( م رس 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

DIGI-  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.TIC

غرض شلشركة بإيج ز : تكنولوجي  

شملعلوم ت )بيع شلسجالت وشلبرشمج).

شملعلوم ت  تكنولوجي   خدمة 

شلتج رية

 شستيرشد وتصدير.

شوالد   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

0000و ف س  شلطيب شلسفلى ف س - 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلسيد شلحسين شمكرشن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد شلحسين شمكرشن عنوشنه)ش) 

و)00و  ف س  شلسفلى  شلطيب  شوالد 

شوالد شلطيب شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد شلحسين شمكرشن عنوشنه)ش) 

و)00و  ف س  شلسفلى  شلطيب  شوالد 

شوالد شلطيب شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم و181.

5(7I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

CASTE CAR
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

ش رع شملوحدين تجزئة شالميرة 

شلط بق شالو  رقم )0،شلفنيدق ، 

100و9، شلفنيدق شملغرب

CASTE CAR شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

موال4 رشيد ش رع شلق هرة زنقة 

ب م كو شلط بق شالر�سي رقم 10 - 

100و9 شلفنيدق شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

7و96).

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

شملؤرخ في 5) م رس ))0) تم تحويل 

من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 

شلق هرة  ش رع  رشيد  موال4  »تجزئة 

زنقة ب م كو شلط بق شالر�سي رقم 10 - 

100و9 شلفنيدق شملغرب« إلى »تجزئة 

رقم  شالر�سي  شلط بق  رشيد  موال4 

6و) - 100و9 شلفنيدق شملغرب«.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 7)10.

5(8I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE ASSAMER TRAVAUX
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

تقليص هدف شلشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE ASSAMER TRAVAUX شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شالجتم عي مرشب رقم 

71 زنقة 8 شزمور جديد شلرششيدية - 

000)5 شلرششيدية شملغرب .

تقليص هدف شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 -

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تم حذف   (0(( أبريل   1( شملؤرخ في 

شألنشطة شلت لية من نش ط شلشركة 

شلح لي :

شتركيب شن بيب شلسقي شلفالحي .

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لرشيدية بت ريخ 19 أبريل 

))0) تحت رقم 194/2022.

5(9I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

ABOURANIA IMMOBILIER
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 IMM 162 APPRT N° 10 AVENUE

 MOHAMED DOUIRI KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC

 ABOURANIA IMMOBILIER

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة)في 

طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي عم رة رقم 

17) شقة 01 مجموعة 106 شلضحى 

- 000)1 شلقنيطرة شلقنيطرة.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(9511

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تقرر حل   (0(( أبريل   06 شملؤرخ في 

شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 

مبلغ   ABOURANIA IMMOBILIER
وعنوشن  درهم   100.000 رأسم له  

 (17 رقم  عم رة  شإلجتم عي  مقره  

 - شلضحى   106 مجموعة   01 شقة 

000)1 شلقنيطرة شلقنيطرة نتيجة   

: شزمة في مج   شلعق ر.

و حدد مقر شلتصفية ب عم رة رقم 

17) شقة 01 مجموعة 106 شلضحى 

- 000)1 شلقنيطرة شملغرب. 

و عين:

شلكريم  عبد  شلعاللي  شلسيد)ة) 

رقم  شالسم علية  تجزئة  وعنوشنه)ش) 

شملغرب  شلقنيطرة   1(000  1608

كمصفي )ة) للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

 (17 : عم رة رقم  شملتعلقة ب لتصفية 

شقة 01 مجموعة 106 شلضحى

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 18 أبريل 

))0) تحت رقم 91088.

550I
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MAROBETON

MAROBETON
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

توسيع نش ط شلشركة 

MAROBETON
 BD MOHAMED V 9ème 55و
 ETAGE BELVEDERE ، 20000،

casablanca maroc
MAROBETON شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شالجتم عي 55و ش رع 
محمدV شلط بق 9 بيلفيدير - 0000) 

شلدشرشلبيض ء شملغرب.
توسيع نش ط شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
15517و .

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( أبريل   11 في  شملؤرخ 
نش ط  إلى  شلت لية  شألنشطة  إض فة 

شلشركة شلح لي :
 Exploitation carrière,  
 vente et achat des tous

. matériaux y afférents
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
 18 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم و)16)8.
551I

fidusalim

S O S LIGHTING
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

fidusalim
 lot samip bd mohammed 9

 zefzaf sidi moumen ، 20400،
casablanca maroc

S O S LIGHTING شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع اللة 

شسم ء مج 6 رقم و5و شلط بق ) 
سيد4 مومن شلجديد - 00)0) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5(0((5

و)  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( م رس 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 S O S  : شإلقتض ء بمختصر تسميته  

.LIGHTING
شستيرشد   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شلكهرب ئية  شملوشد  جميع  وتوزيع 
وشلصن عية وجميع أنوشع شملنتج ت ؛

وشلسب كة  شلهوشء  تكييف 
وشلصحية ومخزن شألدوية وشألجهزة ؛

شلتمديدشت  وأعم    توريدشت 
شلكهرب ئية وأعم   جميع شلحرف.

ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
اللة شسم ء مج 6 رقم و5و شلط بق ) 
سيد4 مومن شلجديد - 00)0) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلسيد عق ش عبد هللا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد عق ش عبد هللا عنوشنه)ش) 
رقم   185 زنقة  عبد هللا  موالى  حي 
و1 عين شلشق 00)0) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد عق ش عبد هللا عنوشنه)ش) 
رقم   185 زنقة  عبد هللا  موالى  حي 
و1 عين شلشق 00)0) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 5))0)5.
55(I

»N. AMAR AUDIT & CONSULTING »N2AC

 MOROCCO REAL ESTATE

MANAGEMENT
إعالن متعدد شلقرشرشت

 N. AMAR AUDIT &

»CONSULTING »N2AC

 GHANDI MALL, BD GHANDI,

 IMM 7, APPRT 5 MAARIF

 EXTENSION ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 MOROCCO REAL ESTATE

MANAGEMENT »شركة 

شملس همة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: زشوية 

طريق شلجديدة وزنقة أبو ظبي - 

00)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

9))86و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 16 دجنبر 1)0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

على  ينص  شلذ4   :1 رقم  قرشر 

م يلي: تم رفع رأسم   شلشركة بمبلغ 

أ4  درهم«   5.000.000,00  « قدره 

 « إلى  درهم«   10.000.000,00  « من 

 : 15.000.000,00 درهم« عن طريق 

تقديم حصص نقدية

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

جديد  عضو  تعيين  على  شملص دقة 

 Thibault شلسيد   : في مجلس شإلدشرة 

معوض    Jean-René FEUILLET

 Nicolas شلسيد  شملستقيل  شلعضو 

DUYCK

قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 

في  شملنعقد  شإلدشرة  مجلس  بمقت�سى 

18 نوفمبر 1)0) ، تقرر تعيين شلسيد 

محمد منتصر بن بخ لد في منصب 

ليحل  للشركة  شلجديد  شلع م  شملدير 

شلسيد  شملستقيل  شلع م  شملدير  محل 

عبد شلص دق بوعيون.

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

بند رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 

رأسم  

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 50)1)8.

Iو55

fiduciaire douiri

 BISSANE

 D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

fiduciaire douiri

 Av abderahim bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1

 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC

 BISSANE D’ENSEIGNEMENT

PRIVÉ SARL شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي فيال )) 

زنقة أوالد شلبوزير4 شملط ر شلرب ط. - 

10000 شلرب ط شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و6615.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(( ين ير   17 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

تفويت شلسيد )ة) عفيفة شلجرشر4 

0و  أصل  من  شجتم عية  حصة   18

حفصة  )ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة 

شلب شر4 بت ريخ 17 ين ير ))0).

تفويت شلسيد )ة) عفيفة شلجرشر4 

أصل  من  شجتم عية  حصة   1(

خ لد  )ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة  0و 

شلشويد4 بت ريخ 17 ين ير ))0).

تفويت شلسيد )ة) غس ن  شلدمن تي  

5و  أصل  من  شجتم عية  حصة  5و 

حفصة  )ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة 

شلب شر4 بت ريخ 17 ين ير ))0).
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عبدشلع لي  )ة)  شلسيد  تفويت 
من  شجتم عية  حصة  0و  شالمرشني  
)ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة  0و  أصل 
ين ير   17 بت ريخ  شلشويد4  خ لد 

.(0((
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
أبريل   18 بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم 909و)1.
55(I

NORD SUD MANAGEMENT

THE COOK
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

C.E.M.E.X
)9، شـــ رع شلزرقطـــوني شلشقة رقم 
5، جليز مرشكش ، 0000)، مرشكش 

شملغرب
THE COOK شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

شملالزم المور شلدور شألر�سي حديقة 
شملن رة - 0000) مرشكش شملغرب .

تعيين مسير جديد للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 -.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تعيين   (0(( ين ير   0( شملؤرخ في 
 BEN مسير جديد للشركة شلسيد)ة) 

MANSOUR Emir كمسير آخر
تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   (( بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم ))1)و1.
555I

FOUZMEDIA

SUDMED TECHNOLOGY
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SUDMED TECHNOLOGY

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 59 ش رع 
موال4 عبدشلعزيز إق مة موال4 
عبدشلعزيز شلرقم ) - 000)1 

شلقنيطرة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
9(989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  و) 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.SUDMED TECHNOLOGY
: بيع شملوشد  غرض شلشركة بإيج ز 

شلطبية وشلشبه طبية
جميع  وإصالح  صي نة  تركيب 

شآللي ت شإللكترونية.
 59  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
إق مة  عبدشلعزيز  موال4  ش رع 
 1(000  -  ( موال4 عبدشلعزيز شلرقم 

شلقنيطرة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
بوص ك  عبدشلحكيم  شلسيد 
عنوشنه)ش) حي شملنزه سكتور ب شلرقم 

)8و 000)1 شلقنيطرة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
بوص ك  عبدشلحكيم  شلسيد 
عنوشنه)ش) حي شملنزه سكتور ب شلرقم 

)8و 000)1 شلقنيطرة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 18 أبريل 

))0) تحت رقم -.

556I

NORD SUD MANAGEMENT

ASOMOVIT Multiservices
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

C.E.M.E.X
)9، شـــ رع شلزرقطـــوني شلشقة رقم 
5، جليز مرشكش ، 0000)، مرشكش 

شملغرب
ASOMOVIT Multiservices شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ركن 

ش رع محمد شلخ مس وش رع محمد 
شلبق  ، عم رة جكر شلدور شلخ مس 

رقم )و كيليز - 0000) مرشكش 
شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 -.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(0 نونبر   (6 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
تفويت شلسيد )ة) عبدهللا شلسالمي 
أصل  من  شجتم عية  حصة   100
600 حصة لف ئدة شلسيد )ة) نجيب 

بنسمين بت ريخ 6) نونبر 0)0).
تفويت شلسيد )ة) عبدهللا شلسالمي 
 500 حصة شجتم عية من أصل   50
عبد شلحق  )ة)  حصة لف ئدة شلسيد 

صبر4 بت ريخ 6) نونبر 0)0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
دجنبر   1( بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

0)0) تحت رقم 71)118.
557I

FOUZMEDIA

STR BOUKBIR
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
STR BOUKBIR شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 59 ش رع 
موال4 عبدشلعزيز إق مة موال4 

عبدشلعزيز شلرقم ) - 000)1 

شلقنيطرة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

6(969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير  و0 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 STR  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. BOUKBIR

بيع موشد   : غرض شلشركة بإيج ز 

شلبن ء

شملختلفة  شألشغ    في  مق و  

وأشغ   شلبن ء.

 59  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

إق مة  عبدشلعزيز  موال4  ش رع 

 1(000  -  ( موال4 عبدشلعزيز شلرقم 

شلقنيطرة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد مصطفى بوكبير عنوشنه)ش) 

نسيم   (7 شلرقم   ( شليمن  تجزئة 

خنيفرة --- خنيفرة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد مصطفى بوكبير عنوشنه)ش) 

نسيم   (7 شلرقم   ( شليمن  تجزئة 

خنيفرة --- خنيفرة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ )1 أبريل 

))0) تحت رقم -.

558I
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PME CONSULTING GROUP

CBT WORLD
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP

و1 إق مة شملوحدين ش رع مصر م ج 

ف س ، 0000و، ف س شملغرب

CBT WORLD شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 66 

شملكتب 10 شلط بق شلث ني مركب 

شلجوشهر ش رع شلسالو4 - 0000و 

ف س شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7(((9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   05

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 CBT  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.WORLD

شلتصدير   : غرض شلشركة بإيج ز 

وشالستيرشد وبصفة ع مة كل شلعملي ت 

شلعق رية  وغير  وشلعق رية  شلتج رية 

وشمل لية شملتعلقة بصفة مب شرة أو غير 

مب شرة ب لهدف شملذكور أعاله.
 66 رقم   : عنوشن شملقر شالجتم عي 

مركب  شلث ني  شلط بق   10 شملكتب 

0000و   - شلسالو4  ش رع  شلجوشهر 

ف س شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 (50  : مولود4  مصطفى  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد عبد شلوشحد مولود4 : 50) 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 (50  : شلسيد عبد شلع لي مولود4 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 (50  : مولود4  محمد  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

مولود4  مصطفى  شلسيد 
بلوك ب حي   15 زنقة   (9 عنوشنه)ش) 
ف س  0000و  شلعلي   زوشغة  كريو 

شملغرب.
مولود4  شلوشحد  عبد  شلسيد 
تجزئة بنيس محمدية   1( عنوشنه)ش) 

زوشغة 0000و ف س شملغرب.
مولود4  شلع لي  عبد  شلسيد 
بلوك ب حي   15 زنقة   (9 عنوشنه)ش) 
ف س  0000و  شلعلي   زوشغة  كريو 

شملغرب.
شلسيد محمد مولود4 عنوشنه)ش) 
9) زنقة 15 بلوك ب حي كريو زوشغة 

شلعلي  0000و ف س شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
مولود4  مصطفى  شلسيد 
بلوك ب حي   15 زنقة   (9 عنوشنه)ش) 
ف س  0000و  شلعلي   زوشغة  كريو 

شملغرب
شلسيد محمد مولود4 عنوشنه)ش) 
9) زنقة 15 بلوك ب حي كريو زوشغة 

شلعلي  0000و ف س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 2022/1809.
559I

BUSINESS CENTRE CHELALLATE

PEARL IRRIGATION
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CENTRE
CHELALLATE

 CITE OUED EL MAKHAZEN
 RESID AYOUB IMM B N° 36
 AIN HARROUDA KM 17،
 28630، MOHAMMEDIA

MAROC

PEARL IRRIGATION شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي مجموعة 

شلتقدم )GH-17 شلط بق شلت ني  

سيد4 شلبرنو�سي 0000) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5(0615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (5

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 PEARL :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.IRRIGATION

شلفالحة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وشلسقي شلزرشعي.

عنوشن شملقر شالجتم عي : مجموعة 

شلت ني   شلط بق   GH(-17 شلتقدم 

شلدشر   (0000 شلبرنو�سي  سيد4 

شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلسيد عبد شلع لي صبير 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد عبد شلع لي صبير عنوشنه)ش) 

حي ميمونة زنقة شال ش عرة شلرقم 0و 

6000) سط ت شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد عبد شلع لي صبير عنوشنه)ش) 

حي ميمونة زنقة شال ش عرة شلرقم 0و 

6000) سط ت شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 19 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1597)8.
560I

JURIS FISCAL PRECIOUS

 PRECIOUS EXPERTISE ET
CONSEIL

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
قفل شلتصفية

JURIS FISCAL PRECIOUS
)1 ش رع شلزرقطوني شلط بق 8 رقم 
16 ، 0)01)، شلدشر شلبيض ء شملغرب

 PRECIOUS EXPERTISE ET
CONSEIL شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي : )1، 

ش رع شلزرقطوني شلط بق 8 رقم 16 - 
0)01) شلدشر شلبيض ء شملغرب .

قفل شلتصفية
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

01)0)و.
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر   (0(( م رس  1و  في  شملؤرخ 
 PRECIOUS EXPERTISE ET حل 
شملسؤولية  ذشت  شركة   CONSEIL
 100.000 رأسم له   مبلغ  شملحدودة 
 ،1( درهم وعنوشن مقره  شإلجتم عي 
ش رع شلزرقطوني شلط بق 8 رقم 16 - 
شلدشر شلبيض ء شملغرب نتيجة   (01(0
بعد  شلنش ط  في  شلكبير  لإلنخف ض 

شنتش ر فيروس كورون .
و عين:

شلف ضل  بوشتى  شلسيد)ة) 
8و)  فيال  سيتي  كولف  وعنوشنه)ش) 
شطر )7 شملدينة شلخضرشء بوسكورة 
شملغرب  شلبيض ء  شلدشر   (718(

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
 ،1( وفي   (0(( م رس  1و  بت ريخ 
ش رع شلزرقطوني شلط بق 8 رقم 16 - 

0)01) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 18 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1616)8.
561I
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offisc

SADIR TRAVAUX
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

offisc
 rue nablouss casablanca، 60

20500، casablanca maroc
SADIR TRAVAUX شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 6) ش رع 
مرس سلط ن شلشقة و شلط بق 1 - 

0500) شلدشرشلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5(0511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل  و1 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 SADIR :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.TRAVAUX
منعش   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

عق ر4.
6) ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 
 -  1 شلط بق  و  مرس سلط ن شلشقة 

0500) شلدشرشلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : أحمد  شلسيد مشهدشني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد مشهدشني أحمد عنوشنه)ش) 
ش رع شملقدس حي شلقدس شلتض من 
وجدة   60000  (5 شلشقة   ( ف ء 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد مشهدشني أحمد عنوشنه)ش) 

ش رع شملقدس حي شلقدس شلتض من 

وجدة   60000  (5 شلشقة   ( ف ء 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 18 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1585)8.

56(I

NORD SUD MANAGEMENT

THE COOK

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

C.E.M.E.X

)9، شـــ رع شلزرقطـــوني شلشقة رقم 

5، جليز مرشكش ، 0000)، مرشكش 

شملغرب

THE COOK شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي )5 

ش رع موال4 شلرشيد ، شلشقة رقم 

7 ، شلط بق شلرشبع ، كليز - 0000) 

مرشكش شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 -.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تم تحويل   (0(( ين ير   0( شملؤرخ في 

من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 

شلشقة   ، شلرشيد  موال4  ش رع   5(«

رقم 7 ، شلط بق شلرشبع ، كليز - 0000) 

شملالزم  »ش رع  إلى  شملغرب«  مرشكش 

 - المور شلدور شألر�سي حديقة شملن رة 

0000) مرشكش شملغرب«.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس   (( بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم ))1)و1.

Iو56

LE PUBLICATEUR LEGAL

ORANGE BYTES
إعالن متعدد شلقرشرشت

LE PUBLICATEUR LEGAL
شلتجزئة 6 شلزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

شلدشر شلبيظ ء شلتجزئة 6 شلزنقة 51 
رقم 8 ق.ج شلدشر شلبيظ ء، 50)0)، 

شلدشر شلبيظ ء شملغرب
ORANGE BYTES »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: 61 ش رع 
اللة شلي قوت تق طع مصطفى شملع ني 

شلط بق ) رقم 1) شملركز شلتج ر4 
ري ض سيد4 بليوط ء 0000) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
11967و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 18 ين ير 019)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
شلشركة  مسير  معلوم ت  تغير  تم 
ج سم  محمد  شملغربي  شلسيد)ة) 

كمسير وحيد
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
على  ينص  شلذ4   :16 رقم  بند 

م يلي: تغير معلوم ت مسير شلشركة
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 07 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

فبرشير 019) تحت رقم 9)1)69.
56(I

طوبي سعيد

شركة إسا بات
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

طوبي سعيد
 boite postal 2069 El Jadida ،

000))، شلجديدة شملغرب
شركة إس  ب ت شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

سلوى رقم 1 شقة ) شلط بق شلسفلي 

تطمليل - 0)96) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.18567

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

شملؤرخ في )) غشت 1)0) تم تحويل 

من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 

»تجزئة سلوى رقم 1 شقة ) شلط بق 

شلدشر   (96(0  - تطمليل  شلسفلي 

ن دش د  »تجزئة  إلى  شملغرب«  شلبيض ء 

 ((000  - شلجديدة   1 شلنجد   7 رقم 

شلجديدة شملغرب«.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لجديدة بت ريخ )0 شتنبر 

1)0) تحت رقم 6899).

565I

STE FURAMIC SARL

STE PARA NADIA SARL A/U
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL

زشوية ش رع شلفتوشكي وشبن شلخطيب 

عم رة مخت ر4 شلط بق 6 رقم شلشقة 

و ، 60000، وجدة شملغرب

 STE PARA NADIA SARL A/U

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 8) زنقة 

شلص ورة تجزئة شملسيرة - 60000 

وجدة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9199و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   (0

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
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ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.PARA NADIA SARL A/U
تج رة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

كم لي ت ولوشزم شلصيدلة.
زنقة   (8  : عنوشن شملقر شالجتم عي 
 60000  - شملسيرة  تجزئة  شلص ورة 

وجدة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : ن دية  مفت ح  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  ن دية  مفت ح  شلسيدة 
 (8 رقم  شلس دس  محمد  ش رع 

60000 وجدة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  ن دية  مفت ح  شلسيد 
 (8 رقم  شلس دس  محمد  ش رع 

60000 وجدة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 505.
566I

STE FURAMIC SARL

 STE AUTOHOUSE GERMAN
 CARS DUSSELDORF SARL

A/U
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

STE FURAMIC SARL
زشوية ش رع شلفتوشكي وشبن شلخطيب 
عم رة مخت ر4 شلط بق 6 رقم شلشقة 

و ، 60000، وجدة شملغرب
 STE AUTOHOUSE GERMAN

 CARS DUSSELDORF SARL A/U
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 15 زنقة 
جم   شلدين شالفغ ني شلط بق شالو  
شقة رقم و - 60000 وجدة شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

8155و.
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
))0) تم تحويل  0) أبريل  شملؤرخ في 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
شالفغ ني  شلدين  جم    زنقة   15«
 60000  - و  شلط بق شالو  شقة رقم 
شلنخيل  »تجزئة  إلى  شملغرب«  وجدة 
 (  (5 رقم  شلقدس  شلج معة  طريق 
وجدة   60000  -  ( شلسفلي  شلط بق 

شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم )50.

567I

PRESCOF

KENITRA PLANCHERS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

PRESCOF
 Rue El Yarmouk Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra Maroc
KENITRA PLANCHERS شركة 
ذشت شملسؤولية شملحدودة)في طور 

شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي و) شلحي 

شلصن عي بئر رشمي - 0)0)1 شلقنيطرة 
شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

1171و.
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر حل   (0(( أبريل   09 شملؤرخ في 
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 
مبلغ   KENITRA PLANCHERS
وعنوشن  درهم  00.000و  رأسم له  
شلحي شلصن عي  و)  مقره  شإلجتم عي 
شلقنيطرة شملغرب   1(0(0  - بئر رشمي 

نتيجة   : تصفية ودية.

شلحي  و)  و حدد مقر شلتصفية ب 
شلصن عي بئر رشمي - 0)0)1 شلقنيطرة 

شملغرب. 
و عين:

 شلسيد)ة) خ لد شلحب ر4 وعنوشنه)ش)
) ش رع  9 عم رة ب دوبليكس  قط ع 
شلرب ط   1(000 شلري ض  حي  شألرز 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 18 أبريل 

))0) تحت رقم 1606.
568I

fiduciaire douiri

 BISSANE 
 D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

fiduciaire douiri
 Av abderahim bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
 BISSANE D’ENSEIGNEMENT 

PRIVÉ SARL شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي فيال )) 
زنقة أوالد شلبوزير4 شملط ر شلرب ط. - 

10000 شلرب ط شملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و6615.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تعيين   (0(( ين ير   17 شملؤرخ في 
شلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

شلشويد4 خ لد كمسير وحيد
تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم 909و)1.
569I

STE FURAMIC SARL

 STE HAGEN TRANS SARL

A/U
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
قفل شلتصفية

STE FURAMIC SARL
زشوية ش رع شلفتوشكي وشبن شلخطيب 

عم رة مخت ر4 شلط بق 6 رقم شلشقة 

و ، 60000، وجدة شملغرب

 STE HAGEN TRANS SARL A/U

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي : طريق 

ت زة حي شلنسيم زنقة شلهدوء رقم و - 

60000 وجدة شملغرب.

قفل شلتصفية
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و680و.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تقرر حل   (0(( أبريل   (0 شملؤرخ في 

 STE HAGEN TRANS SARL A/U

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

رأسم له   مبلغ  شلوحيد  شلشريك 

مقره   وعنوشن  درهم   10.000

شإلجتم عي طريق ت زة حي شلنسيم زنقة 
شلهدوء رقم و - 60000 وجدة شملغرب 

شملوشرد  شملن فسة...قلة  لكثرة  نتيجة 

شمل لية ..عدم شلقدرة على شرشء وس ئل 

شلنقل .

و عين:

شلسيد)ة) محمد م لكي وعنوشنه)ش) 
حي شملن ر تجزئة شلع قل زنقة أ5و رقم 

كمصفي  شملغرب  وجدة   60000  (1

)ة) للشركة.

و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 

طريق  وفي   (0(( أبريل   (0 بت ريخ 
ت زة حي شلنسيم زنقة شلهدوء رقم و - 

60000 وجدة شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (0 بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 0)5.

570I
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HELP ENTREPRISE

GENIUS CONCEPT
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
GENIUS CONCEPT شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي و) زنقة 

بوريد شلط بق شلت ني شلشقة ) 
شلصخور شلسودشء - 90)0) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و006)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (9
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.GENIUS CONCEPT
درشسة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلتص ميم.
و)   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 ( زنقة بوريد شلط بق شلت ني شلشقة 
شلدشر   (0(90  - شلسودشء  شلصخور 

شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلسيد شلزف طي يوسف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد شلزف طي يوسف عنوشنه)ش) 
شلجديد  شلبير  شلنض    تجزئة   (91

150)) شلجديدة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد شلزف طي يوسف عنوشنه)ش) 
شلجديد  شلبير  شلنض    تجزئة   (91

150)) شلدشر شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 6و11)8.
571I

FS

SOCIETE STCIC
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FS
رقم 7) زنقلة عال  بن عبد هللا ، 

000)5، شلرشيدية شملغرب
SOCIETE STCIC شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم )7 
تجزئة شلصف ء - 000)5 شلرشيدية 

شملفرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

15887
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   18
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.SOCIETE STCIC
مكتب   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

درشس ت
ششغ   مختلفة.

 7( رقم   : عنوشن شملقر شالجتم عي 
شلرشيدية   5(000  - شلصف ء  تجزئة 

شملفرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 500  : شلسيد بوزي ن عبد شلخ لق 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد وهرى شبرشهيم : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلخ لق  عبد  بوزي ن  شلسيد 
شلقديمة  شلزشوية  قصر  عنوشنه)ش) 

شوفوس و05)5 شلرشيدية شملغرب.
عنوشنه)ش)  شبرشهيم  وهرى  شلسيد 
و05)5  شوفوس  شلبط طحة  قصر 

شلرشيدية شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلخ لق  عبد  بوزي ن  شلسيد 
شلقديمة  شلزشوية  قصر  عنوشنه)ش) 

شوفوس و05)5 شلرشيدية شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لرشيدية بت ريخ 18 أبريل 

))0) تحت رقم )50.
57(I

بن علي لألستش رة ش م م

 CIVIL ENGINEERING AND
DEVELOPMENT OFFICE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

بن علي لألستش رة ش م م
)95 تجزئة شملس ر طريق أسفي 

مرشكش ، 0000)، مرشكش شملغرب
 CIVIL ENGINEERING AND

DEVELOPMENT OFFICE شركة 
ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 
محمد شلخ مس رقم و1 شلط بق و 
بن جرير - 150و) بن جرير شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

175و
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (5
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

 CIVIL ENGINEERING AND

.DEVELOPMENT OFFICE

مكتب   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

 ، شلفني  وشلتحليل  شلتحليل  درشسة 

 ، شملدنية  شلهندسة  درشسة  مكتب 

درشسة وتحقيق أ4 عقد مع شلدولة.

ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

محمد شلخ مس رقم و1 شلط بق و بن 

جرير - 150و) بن جرير شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 800  : شلسيد شستيتو عبد شلفت ح 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 (00  : سعيدة  زيتوني  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلفت ح  عبد  شستيتو  شلسيد 

عنوشنه)ش) جن ن شورشد س15 عم رة6 

18 شلط بقو 0000) مرشكش  شلشقة 

شملغرب.

شلسيدة زيتوني سعيدة عنوشنه)ش) 

عم رة6  س15  شورشد  جن ن  شق مة 

18 شلط بقو 0000) مرشكش  شلشقة 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلفت ح  عبد  شستيتو  شلسيد 

عنوشنه)ش) جن ن شورشد س15 عم رة6 

مرشكش   (0000 شلط بق   18 شلشقة 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب بن جرير بت ريخ )1 أبريل 

))0) تحت رقم 115.

Iو57
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EUREXMA

FEEDAXESS MAROC
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
FEEDAXESS MAROC شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد)في طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي فض ء 

ب ب أنف و زنقة ب ب شملنصور عم رة 
C شلط بق شألو  - 0000) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
86619و.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر   (0(( أبريل   08 في  شملؤرخ 
ذشت مسؤولية محدودة  حل شركة 
 FEEDAXESS شلوحيد  شلشريك  ذشت 
MAROC  مبلغ رأسم له  1.650.000 
شإلجتم عي  مقره   وعنوشن  درهم 
زنقة ب ب شملنصور  ب ب أنف و  فض ء 
عم رة C شلط بق شألو  - 0000) شلدشر 
غي ب   : نتيجة    شملغرب  شلبيض ء 

شلنش ط شلتج ر4 للشركة .
فض ء  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 
 C ب ب أنف و زنقة ب ب شملنصور عم رة
شلط بق شألو  - 0000) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب. 
و عين:

 Aloys Marie  DE شلسيد)ة) 
فوبن  زنقة  وعنوشنه)ش)   CHARRY
)ة)  كمصفي  فرنس   ليون   69006

للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 19 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 5)17)8.
57(I

zakaria gestion snc 

ABDO 34 IMPORT
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac (9

 khemisset n ، 15000، khemisset
maroc

ABDO 34 IMPORT شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 111 زنقة 
حلق شلوشد حي حكم ت شلخميس ت 
شملغرب - 15000 شلخميس ت  شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
(95(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   11
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 ABDO :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

IMPORT )و.
شسترشد   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
وتصدير نقل شلبض ئع لحس ب شلغير.

عنوشن شملقر شالجتم عي : 111 زنقة 
شلخميس ت  حكم ت  حي  شلوشد  حلق 
شملغرب - 15000 شلخميس ت  شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلبشير4  شلحفيظ  عبد  شلسيد 
شلوشد حي  زنقة حلق   111 عنوشنه)ش) 
حكم ت 15000 شلخميس ت شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

شلبشير4  شلحفيظ  عبد  شلسيد 
شلوشد حي  زنقة حلق   111 عنوشنه)ش) 

حكم ت 15000 شلخميس ت شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 19 بت ريخ  ب لخميس ت  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 65).

575I

ABOU YASSER CONSEIL

 STE MOUWAHED 
TRAVAUX -SARL

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH MAROC
 STE MOUWAHED TRAVAUX 

SARL- شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر شك دير 
ن يت لحسن’ شيت ف سك ’ سيد4 
دشود’ شيت شورير’ مرشكش. مرشكش. 

0000) مرشكش. شملغرب.
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1((679
 05 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

 MOUWAHED TRAVAUX -SARL

غرض شلشركة بإيج ز : 1/- مق و  

في شلبن ء وشالشغ   شلعمومية.

)/- تركيب شاللي ت شلكهرب ئية.

و/- سب ك..

عنوشن شملقر شالجتم عي : دوشر شك دير 

سيد4  ف سك ’  شيت  لحسن’  ن يت 

مرشكش.  مرشكش.  شورير’  شيت  دشود’ 

0000) مرشكش. شملغرب..

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد عبد شلوشحد شلكور4 : 500 

حصة بقيمة 10 درهم للحصة .

 500  : بال  شيت  محسن  شلسيد 

حصة بقيمة 10 درهم للحصة . 

شلسيد عبد شلوشحد شلكور4 : 500 

بقيمة 10 درهم.

 500  : بال  شيت  محسن  شلسيد 

بقيمة 10 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلكور4  شلوشحد  عبد  شلسيد 

لحسن’  ن يت  شك دير  دوشر  عنوشنه)ش) 

شيت ف سك ’ سيد4 دشود’ شيت شورير’ 

مرشكش. 0000) مرشكش. شملغرب..

شلسيد محسن شيت بال عنوشنه)ش) 

دوشر شك دير ن يت لحسن’ شيت ف سك ’ 

مرشكش.  شورير’  شيت  دشود’  سيد4 

0000) مرشكش. شملغرب..

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلكور4  شلوشحد  عبد  شلسيد 

لحسن’  ن يت  شك دير  وشر  عنوشنه)ش) 

شيت ف سك ’ سيد4 دشود’ شيت شورير’ 

مرشكش. 0000) مرشكش. شملغرب.

شلسيد محسن شيت بال عنوشنه)ش) 

دوشر شك دير ن يت لحسن’ شيت ف سك ’ 

مرشكش.  شورير’  شيت  دشود’  سيد4 

0000) مرشكش. شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   19 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 905)و1.

576I
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FIDUCIARE ECF

 DIGITAL PROJECTS 
MAROC

إعالن متعدد شلقرشرشت

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR 1(6

 RIFII BEN JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC

 DIGITAL PROJECTS MAROC 

»شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: 6) ش رع 

شلزرقطوني شلط  بق ) رقم 6 - - شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.(9(175

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

تم شتخ ذ   (0(( فبرشير   17 شملؤرخ في 

شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

حصة  0وو  تفويت  على  شملوشفقة 

سعيد  قدور  آيت  للسيد  شجتم عية 

وشلسيد  خ لد  هوشر  شلسيد  لص لح 

دنجير4 سمير

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

شستق لة شلسيد آيت قدور سعيد من 

تسيير شلشركة

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

بند رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي:  

ب ملبلغ  شلشركة  في  شلشرك ء  س هم 

هوشر  شلسيد  وهو:   ، أدن ه  شلنقد4 

خ لد مبلغ 50.000.00 درهم وشلسيد 

دنجير4 سمير مبلغ 50.000.00 درهم                           

أ4 م  مجموعه: 100،000.00 درهم 

على  ينص  شلذ4   :15 رقم  بند 

من   ، شملزدوج  ...........شلتوقيع  م يلي: 

شلبرني  سفي ن  شلسيد  توقيع  ن حية 

بصفته مسيًرش ، مع شاللتزشم ب لتوقيع 

وشلذ4 سيكون توقيًع  ألحد   ، شلث ني 

 DIGITAL PROJECTS شركة  شرك ء 

يجب أن يكون شلتوقيع   ،  MAROC

أو  خ لد  هوشر  شلسيد  ب سم  شلث ني 

شلسيد دنجير4 سمير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (0 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )189)8.
577I

FIDUBAC SARL

BAY & ICH RENT A CAR
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FIDUBAC SARL
)16مكرر ش رع يوسف شبن ت شفين 
 NADOR، شلشقة رقم 11 شلن ضور

62000، nador maroc
BAY & ICH RENT A CAR شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شوالد 

ميمون ش رع 11 رقم و8 شلن ظور - 
000)6 شلن ظور شملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

1و196.
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تعيين   (0(( أبريل   18 شملؤرخ في 
شلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

ششهبون شكرم كمسير وحيد
تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   19 شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم 7)6.
578I

 GOLDEN/  كولدن تكنولوجي سطور س ر

TECHNOLOGY STORE SARL

كولدن تكنولوجي سطور سارل/
 GOLDEN TECHNOLOGY

STORE SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

كولدن تكنولوجي سطور س ر  /
 GOLDEN TECHNOLOGY

STORE SARL
ش رع خ لد بن شلوليد و ،شلط بق رقم 

8 ، 90000، طنجة شملغرب
كولدن تكنولوجي سطور س ر /
 GOLDEN TECHNOLOGY

 STORE SARL

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي طنجة.)1 
ش رع خ لد بن شلوليد و ،شلط بق رقم 

8 - 90000 طنجة شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1(6(79
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   06
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
: كولدن  شإلقتض ء بمختصر تسميته  
 GOLDEN/ س ر سطور  تكنولوجي 

. TECHNOLOGY STORE SARL
بيع   -  : بإيج ز  شلشركة  غرض 

أجهزة شلكمبيوتر.
- بيع وتركيب ك ميرشت شملرشقبة.

- بيع شللوشزم شملكتبية.
شملذكورة  شملنتج ت  شستيرشد   -

شعاله..
عنوشن شملقر شالجتم عي : طنجة.)1 
ش رع خ لد بن شلوليد و ،شلط بق رقم 

8 - 90000 طنجة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد محمد شلبغيل شلغزش  : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : شلسيد محمد شلت ج 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلغزش   شلبغيل  محمد  شلسيد 
عنوشنه)ش) حي شملجد شلزنقة ) رقم )) 
طنجة   90000 طنجة  01و  شلقطعة 

شملغرب.
عنوشنه)ش)  شلت ج  محمد  شلسيد 
) طنجة  1 زنقة ب رقم  حي شلسع دة 

90000 طنجة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلغزش   شلبغيل  محمد  شلسيد 
عنوشنه)ش) حي شملجد شلزنقة ) رقم )) 
طنجة   90000 طنجة  01و  شلقطعة 

شملغرب
عنوشنه)ش)  شلت ج  محمد  شلسيد 
) طنجة  1 زنقة ب رقم  حي شلسع دة 

90000 طنجة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   19 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم )5)و.

579I

bemultico بيمولتيكو

STRCA
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

bemultico بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 شلزيتون 

شملعركة -مكن س ، 50060، مكن س 
مكن س

STRCA شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلط بق 
شالو  في شلرقم 05 وشد4 شلذهب 
شلرششيدية - 000)5 شلرششيدية 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

15807
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   11
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.STRCA
شالشغ     : غرض شلشركة بإيج ز 

شملختلفة شو شلبن ء.
شلط بق   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلذهب  وشد4   05 شلرقم  في  شالو  
شلرششيدية   5(000  - شلرششيدية 

شملغرب.
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أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 500  : حس ين  موع�سى  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة   : شلسيد محمد شوخي 
بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد موع�سى حس ين عنوشنه)ش) 
شلنهضة  قط ع   88 رقم  تجزئة صبي 

شلعي يدة سال 11000 سال شملغرب.
عنوشنه)ش)  شوخي  محمد  شلسيد 
تنغير   (5800 تنغير  شلنيف  خط رة 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شوخي  محمد  شلسيد 
تنغير   (5800 تنغير  شلنيف  خط رة 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (0 بت ريخ  ب لرشيدية  شالبتدشئية 

م رس ))0) تحت رقم وو1.

580I

NKH CONSULTING SARL

SOCIMATRE NEGOCE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
SOCIMATRE NEGOCE شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم ) 
تجزئة منير وشد شلدهب تم رة تم رة 

000)1 تم رة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
6081و1/)و08

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (8
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.SOCIMATRE NEGOCE
ت جر   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
وشملعدشت  شملتحركة  شالالت  وتج رة 

شملختلفة ومس عدة تقني تج ر4.
 ( رقم   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
تم رة  تم رة  شلدهب  وشد  منير  تجزئة 

000)1 تم رة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عبدشلكريم  شلك طي  شلسيد 
عنوشنه)ش) حي شملنزه رقم 1079 ح 4 م 

شلرب ط 10000 شلرب ط شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عبدشلكريم  شلك طي  شلسيد 
عنوشنه)ش) حي شملنزه رقم 1079 ح 4 م 

شلرب ط 10000 شلرب ط شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   19 بت ريخ  بتم رة  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1)79.
581I

GLOBAL AUDITAX

OUBARY TRANS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL AUDITAX
تجزئة تن عورت رقم 6 حي شلحرش 
شيت ملو  شنزك ن شملغرب، 86150، 

أيت ملو  شملغرب
OUBARY TRANS شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي 
شلقليعة شلقديمة شلقليعة شيت ملو  

- 56و86 شيت ملو  شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
(59(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   11
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.OUBARY TRANS
نقل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شملستخدمين لحس ب شلغير .
حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلقليعة شلقديمة شلقليعة شيت ملو  - 

56و86 شيت ملو  شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد ب ر4 محمد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
حي  شلسيد ب ر4 محمد عنوشنه)ش) 
شلقليعة شلقديمة شلقليعة شيت ملو  

56و86 شيت ملو  شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
حي  شلسيد ب ر4 محمد عنوشنه)ش) 
شلقليعة شلقديمة شلقليعة شيت ملو  

56و86 شيت ملو  شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  ب نزك ن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 0و7.

58(I

SOCAGECOM SARL

ضياء الهدى
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

SOCAGECOM SARL

)) زنقة شلشيخ شعيب شلدك لي درب 

شلج مع قرب مسجد شلعتيق )) زنقة 

شلشيخ شعيب شلدك لي درب شلج مع 

قرب مسجد شلعتيق، 5000)، 

خريبكة شملغرب

ضي ء شلهدى شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 0) تجزئة 

شلوحدة زنقة سعيد حجي حي 

شلليمون - خريبكة - 5000) خريبكة 

شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   0(

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

ضي ء   : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

شلهدى.

منعش   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

عق ر4.

عنوشن شملقر شالجتم عي : 0) تجزئة 
شلوحدة زنقة سعيد حجي حي شلليمون 

- خريبكة - 5000) خريبكة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلسيدة سومية شلبشر4 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة . 
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 1000  : شلسيدة سومية شلبشر4 
بقيمة 100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة سومية شلبشر4 عنوشنه)ش) 
تجزئة شلوحدة زنقة سعيد حجي   (0
 (5000 خريبكة   - شلليمون  حي 

خريبكة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيدة سومية شلبشر4 عنوشنه)ش) 
تجزئة شلوحدة زنقة سعيد حجي   (0
 (5000 خريبكة   - شلليمون  حي 

خريبكة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( شالبتدشئية بخريبكة بت ريخ 

))0) تحت رقم 166.

Iو58

FIDCOM SAHARA

TRITER TRAVAUX
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تفويت حصص

FIDCOM SAHARA
ش رع شلطبرشني حي شلوحدة 01 رقم 

0) شلعيون ، 70000، شلعيون 
شملغرب

TRITER TRAVAUX شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي مدينة 
 I 91 شلوحدة شلشطر شلث ني رقم
شلعيون - 70000 شلعيون شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

99)5و.
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( أبريل   1( في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
شتريتر  مو�سى  )ة)  شلسيد  تفويت 
أصل  من  شجتم عية  حصة   1.000
)ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة   1.000
أبريل   1( بت ريخ  شلدوم  شملحجوب 

.(0((

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1050.

58(I

مكتب شلري ني للمح سبة

 STE THE PRINCIPALE OF
TRADE

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

مكتب شلري ني للمح سبة
ش رع محمد دشود رقم0و) تطوشن ، 

0)0و9، تطوشن شملغرب
 STE THE PRINCIPALE OF

TRADE شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
كوليخيو شنطيرن دو زنقة وو طريق 

شلرك يع شلط بق شألو  طنجة - 90000 
طنجة شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1(5709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   11
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.THE PRINCIPALE OF TRADE
 : بإيج ز  شلشركة  غرض 
 COMMERCE DE DÉTAIL EN
 MAGASIN NON SPECIALISE /

.IMPORT ET EXPORT
تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
طريق  وو  زنقة  شنطيرن دو  كوليخيو 
شلرك يع شلط بق شألو  طنجة - 90000 

طنجة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 750  : شلطهر4  محمد  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيدة بسمة زكر4 : 150 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 100  : شلطهر4  أسيل  شلسيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شلطهر4  محمد  شلسيد 
ش رع محمد دشوود رقم 195 تطوشن. 

000و9 تطوشن شملغرب.
عنوشنه)ش)  زكر4  بسمة  شلسيدة 
ش رع محمد دشوود رقم 195 تطوشن. 

000و9 تطوشن شملغرب.
شلسيدة أسيل شلطهر4 عنوشنه)ش) 
ش رع محمد دشوود رقم 195 تطوشن. 

000و9 تطوشن شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شلطهر4  محمد  شلسيد 
ش رع محمد دشوود رقم 195 تطوشن. 

000و9 تطوشن شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   (1 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1)6).
585I

مكتب شلري ني للمح سبة

STE RADIO MOTO SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

مكتب شلري ني للمح سبة
ش رع محمد دشود رقم0و) تطوشن ، 

0)0و9، تطوشن شملغرب
STE RADIO MOTO SARL شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شملحل 

ب لط بق شلتحت شألر�سي شألو  بلوك 
A LBIS شمللك شملسمى ب ب شلعقلة من 
أرض شلعم رة شلك ئنة بش رع شلحسن 

شألو  تطوشن. - 000و9 تطوشن 
شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
11و1و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   07
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.RADIO MOTO SARL
 : بإيج ز  شلشركة  غرض 

.LOCATION QUADS
شملحل   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
ب لط بق شلتحت شألر�سي شألو  بلوك 
A LBIS شمللك شملسمى ب ب شلعقلة من 
أرض شلعم رة شلك ئنة بش رع شلحسن 
تطوشن  000و9   - تطوشن.  شألو  

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 500  : شلخوالني  سمير  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : شلخوالني  ع د   شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شلخوالني  شلسيد سمير 
تطوشن  و9  رقم  يعتة  علي  ش رع 

000و9 تطوشن شملغرب.
شلسيد ع د  شلخوالني عنوشنه)ش) 
شلطوشبل  و9  رقم  يعتة  علي  ش رع 

تطوشن 000و9 تطوشن شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شلخوالني  شلسيد سمير 
تطوشن  و9  رقم  يعتة  علي  ش رع 

000و9 تطوشن شملغرب
شلسيد ع د  شلخوالني عنوشنه)ش) 
شلطوشبل  و9  رقم  يعتة  علي  ش رع 

تطوشن 000و9 تطوشن شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   (5 شالبتدشئية بتطوشن بت ريخ 

))0) تحت رقم 910.
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مكتب شلري ني للمح سبة

STE PERLA NEGRA
إعالن متعدد شلقرشرشت

مكتب شلري ني للمح سبة
ش رع محمد دشود رقم0و) تطوشن ، 

0)0و9، تطوشن شملغرب
STE PERLA NEGRA »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: ش رع 
شلق هرة تجزئة أفيال  رقم 1و 
تطوشن - 000و9 تطوشن شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.11067
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في )) م رس ))0)
تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
تفويت شلحصص : فوت شلسيد جوشد 
5) منه  لف ئدة   : 50 حصة  شلعودشتي 
شلسيد شلحسن شلعودشتي ، و5) أخرى 
وفوت  لف ئدة شلسيد محمد غ لب./ 
 : 50 حصة  شلسيد يوسف شلعودشتي 
5) منه  لف ئدة شلسيد محمد شلبدو4 
محمد  شلسيد  لف ئدة  أخرى  و5)   ،

شلونسعيد4.
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
من  تحويل شملقر شالجتم عي للشركة: 
1و  ش رع شلق هرة تجزئة أفيال  رقم 
ش رع  شلعنوشن شلجديد:  شلى   . تطوشن 
شلط بق   68 رقم  شلتبر  زنقة  بغدشد 

شلث ني شلطوشبل شلسفلى تطوشن.
قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 

تعيين مسيرين جدد للشركة.
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 
 (5  ، شلحسن شلعودشتي   : حصة   (5
حصة   (5، غ لب  محمد  حصة: 
:محمد  حصة  و5)  شلبدو4  :محمد 

شلونسعيد4.
بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
شملقر شالجتم عي للشركة : ش رع بغدشد 
شلث ني  شلط بق   68 رقم  شلتبر  زنقة 

شلطوشبل شلسفلى تطوشن. 

على  ينص  شلذ4   :1( رقم  بند 

شلسيد  تعيين   : شالدشرة  تسيير  م يلي: 

محمد  وشلسيد  شلعودشتي،  شلحسن 

شلونسعيد4  كمسيرين للشركة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   01 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم )106.
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STE CISS SARL

STE H2O INDUSTRIE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

STE CISS SARL

مكتب 7 زنقة رقم 99و شلط بق 

شلت ني تجزئة جنة شلزيتون 1 بن 

سودة ف س مك تب شبرشهيم مبعوت، 

0000و، ف س شملغرب

STE H(O INDUSTRIE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شملكتب 

رقم 8 زنقة رقم 99و شلط بق شلث ني 

تجزئة جنة شلزيتون 1 بنسودة ف س 

- 0000و ف س شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7((79

 (8 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( م رس 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.H(O INDUSTRIE

شصالح   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وتركيب سخ ن ت شمل ء.

شملكتب   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلط بق شلث ني  99و  زنقة رقم   8 رقم 

بنسودة ف س   1 تجزئة جنة شلزيتون 

- 0000و ف س شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد حميم يوسف : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : شلسيد ميلح زك ري ء 
بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد حميم يوسف عنوشنه)ش) ) 
0000و  ش رع شلثوشب نرجس د ف س 

ف س شملغرب.
شلسيد ميلح زك ري ء عنوشنه)ش) 06) 
ألف تجزئة شلبردعي شملرجة وشد ف س 

ف س 0000و ف س شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد حميم يوسف عنوشنه)ش) ) 
0000و  ش رع شلثوشب نرجس د ف س 

ف س شملغرب
شلسيد ميلح زك ري ء عنوشنه)ش) 06) 
ألف تجزئة شلبردعي شملرجة وشد ف س 

ف س 0000و ف س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم -.
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NE ADNANI TRAVAUX

NOMADCAMPAGAFAY
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

NE ADNANI TRAVAUX
شقة رقم و شلط بق شالر�سي شق مة 
شملن رة ) ش رع محمد 6 كليز مرشكش 

، 0000)، مرشكش شملغرب
NOMADCAMPAGAFAY شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شقة رقم 
و شلط بق شالر�سي شق مة شملن رة ) 
جيليز - 0000) مرشكش شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

9و1008.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(( فبرشير   (8 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

ب سيت شوليفي  )ة)  تفويت شلسيد 

حصة شجتم عية من   500 بو  بيير 

شلسيد  لف ئدة  حصة   500 أصل 

فبرشير   (8 شلحكيم بت ريخ  صف ء  )ة) 

.(0((

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

م رس   09 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 719وو1.
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NE ADNANI TRAVAUX

NOMADCAMAGAFAY

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

NE ADNANI TRAVAUX

شقة رقم و شلط بق شالر�سي شق مة 

شملن رة ) ش رع محمد 6 كليز مرشكش 

، 0000)، مرشكش شملغرب

NOMADCAMAGAFAY شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شقة 

رقم و شلط بق شالر�سي عم رة شملن رة 

) جيليز مرشكش - 0000) مرشكش 

شملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

9و1008.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تم تعيين   (0(( 8) فبرشير  شملؤرخ في 

شلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

شلحكيم صف ء كمسير وحيد

تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس   09 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 719وو1.
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شئتم نية شملس ر شستش رة

JNANE 2 AZIZA SERVICE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

شئتم نية شملس ر شستش رة
تجزئة شال زده ر 1 شق مة بني شزن سن 
عم رة ب شقة رقم 7 شلط بق شلث ني 
مرشكش مرشكش، 0000)، مرشكش 

شملغرب
JNANE 2 AZIZA SERVICE شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزءت 
سيب  و رقم و0) سيب  مرشكش - 

0000) مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

711و)1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   ((
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 JNANE :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.( AZIZA SERVICE
غرض شلشركة بإيج ز : وسيط في 
شملرتبطة  وشلخدم ت  شالموش   تحويل 

به .
تجزءت   : عنوشن شملقر شالجتم عي 
 - مرشكش  سيب   و0)  رقم  و  سيب  

0000) مرشكش شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد مونجي جم   : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : شلسيدة بوزروشطة شلعزيزة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
:شلسيدة  شلشرك ء  وموشطن  وصف ت 
شقة  عنوشنه)ش)  شلعزيزة  بوزروشطة 
حي   8 عم رة  شالو   شلط بق   ( رقم 

شلشريفية 0000) مرشكش شملغرب.

عنوشنه)ش)  جم    مونجي  شلسيد 
مح ميد  )و  رقم  زرقطوني  تجزءة 

مرشكش 0000) مرشكش شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلعزيزة  بوزروشطة  شلسيدة 
شلط بق شالو    ( عنوشنه)ش) شقة رقم 
مح ميد  شلشريفية  حي   8 عم رة 

مرشكش 0000) مرشكش شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   17 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 969وو1.
591I

FID PME

 ELETEHAD CONTRACTING
COMPANY

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

FID PME
)6 ش رع موال4 علي شلشريف شلشقة 

6 تم رة ، 0)0)1، تم رة شملغرب
 ELETEHAD CONTRACTING

COMPANY شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي سال 
شلجديدة شملحل رقم ) شلعم رة 18 
تجزءة عص م سال - 9000 سال 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5795و
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (9
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
 ELETEHAD CONTRACTING

.COMPANY
ششغ     : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلبن ء.
سال   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 18 شلعم رة   ( رقم  شملحل  شلجديدة 

سال   9000  - سال  عص م  تجزءة 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد زعزع سفي ن شحمد ي سين 

درهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة .

شلسيد رششد ط هر محمد شلش يب 

درهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد زعزع سفي ن شحمد ي سين 

عنوشنه)ش) سال 9000 سال شملغرب.

شلسيد رششد ط هر محمد شلش يب 

عنوشنه)ش) سال 9000 سال شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد زعزع سفي ن شحمد ي سين 

عنوشنه)ش) سال 9000 سال شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بسال  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 8716و.
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شءتم نية عبد شلرحيم

ECLIPSE META
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

شءتم نية عبد شلرحيم

زنقة أبو شلعالء شملعر4 حي شلوحدة 

رقم 9 ، 15000، شلخميس ت شملغرب

ECLIPSE META شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

شملنظر شلجميل شلرقم 8) شلخميس ت 

- 15000 شلخميس ت شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و)95)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (1

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ECLIPSE META

مستغل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

مقهى - مق و  في نقل شلبض ئع وجميع 

شملع مالت .

تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

8) شلخميس ت  شملنظر شلجميل شلرقم 

- 15000 شلخميس ت شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شملهد4  أفروخ  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شملهد4  أفروخ  شلسيد 

شلخميس ت  شملركز  وشمل س  شلب م  حي 

15000 شلخميس ت شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شملهد4  أفروخ  شلسيد 

شلخميس ت  شملركز  وشمل س  شلب م  حي 

15000 شلخميس ت شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 19 بت ريخ  ب لخميس ت  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 66).

Iو59
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jilovta sarl

 EL KASSOUAR HMADI
PEINT

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
 EL KASSOUAR HMADI PEINT
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 15 زنقة 
جم   شلدين شالفغ ني شلط بق شالو  

شلشقة رقم و0 وجدة - 60000 
وجدة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
9195و

 07 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( م رس 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 EL  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. KASSOUAR HMADI PEINT
أعم     : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلبن ء شملختلفة
صب غة شلبن ي ت .

زنقة   15  : عنوشن شملقر شالجتم عي 
جم   شلدين شالفغ ني شلط بق شالو  
شلشقة رقم و0 وجدة - 60000 وجدة 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
شلشركة:  رأسم    مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي:
 : شلكريم  عبد  شلقصوشر  شلسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

 : شلكريم  عبد  شلقصوشر  شلسيد 
1000 بقيمة 100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلكريم  عبد  شلقصوشر  شلسيد 
 1( شلزنقة ش   1 حي شلنهضة  عنوشنه)ش) 
رقم 16 وجدة 60000 وجدة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

شلكريم  عبد  شلقصوشر  شلسيد 
 1( شلزنقة ش   1 حي شلنهضة  عنوشنه)ش) 

رقم 16 وجدة 60000 وجدة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 99).
59(I

FISCPRO

 MOSONI
DEVELOPPEMENT

إعالن متعدد شلقرشرشت

FISCPRO
 PARC PLAZZA 1 IMM D2 2

 EME ETAGE N°4 Mohammedia
، 28830، Mohammedia Maroc
 MOSONI DEVELOPPEMENT
»شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: ب رك بالزش 
1 شلعم رة د ) شلط بق ) شملحمدية - 

8800) شملحمدية شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
و96)1.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 15 م رس ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
طرف  من  وشحدة  حصة  بيع  قبو  
لسيدة  شلشيت و4  سليم ن  شلسيد 

سن ء ملس و4
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
قبو  شلسيدة سن ء ملس و4 كشريكة 

في شلشركة
قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 
درهم   100.000 من  شمل    رأس  رفع 
1.000.000 بإكتت ب فور4 ودفع  شلى 

بثمن  حصة جديدة   9000 ك مل   
توشلي   وزعة  للحصة  درهم   100
كفيل  للسيد  حصة  و999و   5001

محمد وشلسيدة سن ء ملس و4
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

تحيين شلق نون شألس �سي
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
على  ينص  شلذ4   :6 رقم  بند 
مس همة نقدية  قدم شلشرك ء  م يلي: 
شلتأسيس  عند  درهم   100.000
و900.000 درهم عند شلزي دة في رأس 

شمل  
على  ينص  شلذ4   :7 رقم  بند 
في  شلشركة  م    رأس  حدد  م يلي: 
مقسمة    درهم   1.000.000 مبلغ 
10.000 حصة قيمة كل وشحدة 100 
و000)   6000 توشلي   موزعة  درهم 
حصة للسيد محمد كفيل وشلسيدة 

سن ء ملس و4
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب ملحمدية بت ريخ و) م رس 

))0) تحت رقم )67.

595I

مكتب شلري ني للمح سبة

STE DKmarket
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

توسيع نش ط شلشركة 

مكتب شلري ني للمح سبة
ش رع محمد دشود رقم0و) تطوشن ، 

0)0و9، تطوشن شملغرب
STE DKmarket شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شالجتم عي ش رع 

محمد شليزيد4 شق مة شألندلس بلوك 
أ مكتب رقم و تطوشن - 000و9 

تطوشن شملغرب.
توسيع نش ط شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و))9).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( م رس   16 في  شملؤرخ 
نش ط  إلى  شلت لية  شألنشطة  إض فة 

شلشركة شلح لي :

 ACTIVITÉ DE CENTRE

.D’APPELS

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

م رس  0و  شالبتدشئية بتطوشن بت ريخ 

))0) تحت رقم ))10.

596I

IB PARTNERS

IRACEMA
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

IB PARTNERS

و1 إق مة ڤيجي ش رع الكورنيش ، 

50)0)، شلدشر شلبيض ء شملغرب

IRACEMA شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة 

أطلس عم رة 5) شلط بق ) رقم 

16 مع رف - شلدشر شلبيض ء شلدشر 

شلبيض ء 50)0) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7))9و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   (0

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.IRACEMA

غرض شلشركة بإيج ز : شستش رشت 

شدشرية.

زنقة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 16 رقم   ( شلط بق   (5 أطلس عم رة 

مع رف - شلدشر شلبيض ء شلدشر شلبيض ء 

50)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
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أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : دحك ن  شلعربي  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  دحك ن  شلعربي  شلسيد 
حي موال4 عبد هللا   - شلدشر شلبيض ء 
)و1 رقم 1و عين شلشق 50)0) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  دحك ن  شلعربي  شلسيد 
حي موال4 عبد هللا   - شلدشر شلبيض ء 
)و1 رقم 1و عين شلشق 50)0) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 06 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 0081)8.
597I

ETUDE MAITRE YOUSSEF SEBTI 

LAS ATLAS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

ETUDE MAITRE YOUSSEF SEBTI
 Angle boulevard Brahim
 Roudani et abou ishak el

 marouni Résidence espace
 Mâarif Casablanca، 20330،

Casablanca MAROC
LAS ATLAS شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلدشر 

شلبيض ء،و،زنقة آيت شورير - 50)0) 
شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و90)و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   1(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 
ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 LAS  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ATLAS
أنشطة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

دعم شألعم  .
شلدشر   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلبيض ء،و،زنقة آيت شورير - 50)0) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 5.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
- شلسيد شلحسن ديوب : 50 حصة 

بقيمة 5.000 درهم.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)   ديوب  شلحسن  شلسيد 
 10700 دشك ر  بوليتكنيك  5،ميرموز 

دشك ر شلسنغ  .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)   ديوب  شلحسن  شلسيد 
 10700 دشك ر  بوليتكنيك  5،ميرموز 

دشك ر شلسنغ  
تم شإليدشع شلق نوني ب- بت ريخ 16 

فبرشير ))0) تحت رقم 717)و5.
598I

(BL CONSULTING

 POMMES FRITES SARL «
AU » » بوم فريتس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد »

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

(BL CONSULTING
 N° 107 SECTEUR 1 OULED
 MTAA TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC
 « POMMES FRITES SARL AU «

» بوم فريتس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة ذشت شلشريك شلوحيد » 

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 
موال4 عبد هللا مك زة رقم 6 سعد 1 
هرهورة تم رة شملركز - 000)1 تم رة 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
6065و1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   07
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 «  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
 «  «  POMMES FRITES SARL AU
شملسؤولية  ذشت  شركة  فريتس  بوم 

شملحدودة ذشت شلشريك شلوحيد ».
تهدف   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شلشركة في كل من شملغرب وشلخ رج إلى:
• تشغيل جميع مط عم شلوجب ت 
شلس ندويتش ت  ومحالت  شلخفيفة 
شلوجب ت  ومط عم  شلبيتزش  ومط عم 
شلسريعة ومط عم شلوجب ت شلج هزة 
أو شملط عم بجميع أنوشعه  في شملوقع ،

وغرف  شملق هي  جميع  تشغيل   •
شلش 4 وشملعجن ت وشلحلوي ت.

• تشغيل أ4 مخبز ، محل حلوي ت 
 ، كريم  شآليس  محالت   ، ألب ن   ،

شأللب ن ،
ومآدب  شستقب الت  تنظيم   •
ووجب ت لرج   شألعم   وشلجم ع ت.
شألطعمة  وخدمة  وبيع  توريد   •
وشملشروب ت في شملوقع أو لنقله  بعيًدش؛
في  شألنشطة  وتشغيل  تطوير   •

قط ع شملط عم ، بأ4 وسيلة ك نت.
 ، شلتوزيع   / وشلبيع  شلشرشء   •
ب لجملة  شلبيع  أو  ب لتجزئة  شلبيع 
شلتج رة   ، شلتصدير   ، شالستيرشد   ،

 ، شلتمثيل   ، شلدولية بجميع أشك له  

لجميع شملنتج ت وشملوشد   ، شلسمسرة 

وشملنتج ت   ، وشملشروب ت   ، شلغذشئية 

 ، ومنتج ت شأللب ن   ، غير شلكحولية 

وشلعص ئر ، وم  إلى ذلك بشكل مب شر 

أو غير مب شر على شألنشطة شملذكورة 

أعاله.

 / شملنتج ت  هذه  وتوزيع  نقل   •

شلبض ئع ني بة عن أطرشف ث لثة.

• حي زة أو تشغيل أو شلتن ز  عن 

أ4 ترخيص أو شمتي ز أو برشءة شخترشع 

نط ق  في  تندرج  تج رية  عالمة  أو 

غرض شلشركة ؛

• شملش ركة شملب شرة أو غير شملب شرة 

للشركة في جميع شلعملي ت شلتج رية 

شلتي قد تكون مرتبطة بأحد شألشي ء 

إنش ء  طريق  عن  أعاله  شملذكورة 

شركة جديدة أو عن طريق شملس همة 

ث لثة  أطرشف  شرشء  أو  شالكتت ب  أو 

أو  شالندم ج  أو  شلشركة  حقوق  أو 

شلتض من مشروع أو غير ذلك.

شملع مالت  جميع   ، ع م  بشكل   •

شلتج رية وشلصن عية وشألورشق شمل لية 

وشلعق رية وشلزرشعية وشمل لية وغيره  ، 

شملتعلقة بشكل مب شر أو غير مب شر 

، كلًي  أو جزئًي  ، بوشحدة أو أخرى من 

شملع مالت شملش ر إليه  أعاله لتسهيل أو 

تعزيز أو تطوير نش ط شلشركة..

ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 1 6 سعد  موال4 عبد هللا مك زة رقم 

تم رة   1(000  - هرهورة تم رة شملركز 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : حمدشن  لحسن  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة . 

 1000  : حميدة  لحسن  شلسيد 

بقيمة 100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
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عنوشنه)ش)  حميدة  لحسن  شلسيد 

95190 غوس نفيل  )) ش رع جورج 

فرنس  95190 غوس نفيل فرنس .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  حميدة  لحسن  شلسيد 

95190 غوس نفيل  )) ش رع جورج 

فرنس  95190 غوس نفيل فرنس 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   19 بت ريخ  بتم رة  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم ))8.

599I

sofoget

EDUCALAND PRIVE

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

EDUCALAND PRIVE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي بيجعد 

شلعهد شلجديد - ---- بيجعد شملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.5(7

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تم تعيين   (0(( م رس   (5 شملؤرخ في 

شلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

ش فعي زينب كمسير آخر

تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 19 بت ريخ  شلجعد  ب بي  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 11.

600I

RIAD RADOUANE

META HARDSOFT
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

RIAD RADOUANE
 LOT MESK LIL N°94

 MOHAMMEDIA ، 20800،
mohammedia maroc

META HARDSOFT شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ) شلحرية 1 
ط بق رقم ) شقة و ش رع فلسطين - 

0800) شملحمدية شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
0167و

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   (5
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 META  : شإلقتض ء بمختصر تسميته  

.HARDSOFT
غرض شلشركة بإيج ز : - خدم ت 

شستش رية في مج   شلح سوب ؛
شملعلوم ت  نظم  شستش رشت   -

وهندسة تكنولوجي  شملعلوم ت ؛
بيع وصي نة معدشت تكنولوجي    -

شملعلوم ت ؛
- تطوير وتركيب وصي نة تطبيق ت 

تكنولوجي  شملعلوم ت ؛
- مركز شالتص   وإصدشر شملك مل ت 

وتلقيه  ؛
- تدريب شملف عالت عن ُبعد ؛

شلشبك ت  أنوشع  جميع  تركيب   -
شلح سوبية وبيعه  وصي نته  ؛

وشلوس ئط  شلبي نية  شلرسوم   -
شملتعددة ؛

- أنشطة وك الت شإلعالن ؛

حس ب ت  ومرشجعة  درشس ت   -
وشستش رشت وتدريب شلشرك ت ؛

شلشبكي  شملوقع  شستض فة   -
وإنش ئه ؛

وغيره   وشالستش رشت  شلبرمجة   -
من أنشطة تكنولوجي  شملعلوم ت ؛

شلخدم ت  وتصدير  شستيرشد   -
وشملنتج ت بجميع أنوشعه  ؛

شملعلوم ت  معدشت  بيع   -
وشالتص الت ب لجملة ؛

- خدم ت إعالمية أخرى ؛
- أعم   جميع هيئ ت شلدولة ؛

شألعم    لدعم  أخرى  أنشطة   -
شلتج رية

- شألنشطة شلدشعمة للتعليم ؛
- شلتج رة ؛

جميع  فإن  أعم،  وبصورة   -
جزئي ،  أو  كلي   شملتصلة  شلعملي ت 
مب شرة،  غير  أو  مب شرة  بصورة 
شلتي  أو  أعاله  شملذكورة  ب ألجس م 
يحتمل أن تيسر تطبيقه  أو تطويره .

عنوشن شملقر شالجتم عي : ) شلحرية 
1 ط بق رقم ) شقة و ش رع فلسطين 

- 0800) شملحمدية شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلسيد كم   عبد شالله 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد كم   عبد شالله عنوشنه)ش) 
شق مة بيتي عم لرة 16 ج ط بق ) شقة 
178 شوالد لحسن بني يخلف 0800) 

شملحمدية شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد كم   عبد شالله عنوشنه)ش) 
شق مة بيتي عم لرة 16 ج ط بق ) شقة 
178 شوالد لحسن بني يخلف 0800) 

شملحمدية شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب ملحمدية بت ريخ 17 م رس 

))0) تحت رقم 7)5.
601I

STE FIDMEK

KENNAB CASH
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،

50050، Meknes Maroc

KENNAB CASH شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي محل 

تج ر4 بحي شلرش د رقم 1)1 عين 

ت وجط ت - 51100 عين ت وجط ت 

شململكة شملغربية

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1و559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(1 دجنبر  و) 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.KENNAB CASH

-تحويل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شالموش .

محل   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

عين   1(1 رقم  شلرش د  بحي  تج ر4 

ت وجط ت  عين   51100  - ت وجط ت 

شململكة شملغربية.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

500 حصة   : شلسيد محمد قن ب 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 (50  : شلسيد عبدشلحفيظ قن ب 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيدة فتيحة قن ب : 50) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
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وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  قن ب  محمد  شلسيد 
عين ت وجط ت   1(1 حي شلرش د رقم 
شململكة  ت وجط ت  عين   51100

شملغربية.
قن ب  عبدشلحفيظ  شلسيد 
عين   1(1 حي شلرش د رقم  عنوشنه)ش) 
ت وجط ت  عين   51100 ت وجط ت 

شململكة شملغربية.
عنوشنه)ش)  قن ب  فتيحة  شلسيدة 
عين ت وجط ت   1(1 حي شلرش د رقم 
شململكة  ت وجط ت  عين   51100

شملغربية.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  قن ب  محمد  شلسيد 
عين ت وجط ت   1(1 حي شلرش د رقم 
شململكة  ت وجط ت  عين   51100

شملغربية
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   11 بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم )8و1.
60(I

CABINET OBILAT

MAROFEX
إعالن متعدد شلقرشرشت

CABINET OBILAT
و) زنقة ك رنوط ، 90000، طنجة 

شملغرب
MAROFEX »شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة«
 Zone :وعنوشن مقره  شالجتم عي
 industrielle Al majd, lot 806 ,
 rue A n°42 - 90000 TANGER

.MAROC
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
.1(517

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في )0 م رس ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
على  ينص  شلذ4   :1 رقم  قرشر 
أم م  أصيل  لسند  وفًق   م يلي: 
بطنجة  موثق   ، شلحنصلي  سفي ن 

ديسمبر  1و  في  إنش ؤه  تم  شلذ4   ،
على شلنظ م  يوشفق شلشرك ء   ،  (0(1
يحتفظ  شلذ4  شملحدث  شألس �سي 
 ، شلهدف  ونفس   ، شالسم  بنفس 
رأس  ونفس  شالس �سي،  شملقر  ونفس 
نفس  شلشركة  شكل  ونفس   ، شمل   
شملسيرين دون إنش ء شخص شعتب ر4 
شملتعلقة برأس   6 جديد تص غ م دته 
شمل   شالجتم عي - شألسهم شالجتم عية 
عبد  شلت لي:شحميدوش  شلنحو  على 
1500 حصة شلعمرشني عبد  شلرحم ن 
750حصة شلعمرشني شلعربي  شلعظيم 

750حصة: شملجموع 000و حصة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 
ثالثة  بمبلغ  شمل    رأس  تحديد  تم 
درهم   (3،000،000.00( ماليين 
مقسمة إلى 000و سهم بقيمة 1.000 
ب لك مل  مدفوعة   ، للسهم  درهم 
بم  يتن سب مع  ومخصصة للشرك ء 
عبد  وهي:شحميدوش   ، مس هم تهم 
1500 حصة شلعمرشني عبد  شلرحم ن 
750حصة شلعمرشني شلعربي  شلعظيم 

750حصة شملجموع 000و حصة
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   (( بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 6)1)5).
Iو60

BOUCHAHMA HICHAM

F & O PRESTIGE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM
 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA
 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc
F & O PRESTIGE شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي بس تين 
ت ركة شملجموعة و عم رة 5 شقة )1 

ت ركة 0150) مرشكش شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1((701

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   1(

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 F & O :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.PRESTIGE

تسيير   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شالق م ت شلسكنية.

بس تين   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 1( 5 شقة  و عم رة  ت ركة شملجموعة 

ت ركة 0150) مرشكش شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : فضالم  عثم ن  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  فضالم  عثم ن  شلسيد 

 5 عم رة  و  ت ركة شملجموعة  بس تين 

شقة )1 0150) مرشكش شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  فضالم  عثم ن  شلسيد 

 5 عم رة  و  ت ركة شملجموعة  بس تين 

شقة )1 0150) مرشكش شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   19 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم ))9)و1.

60(I

STE FIDMEK

LES CLES DE DEMAIN
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،

50050، Meknes Maroc

LES CLES DE DEMAIN شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شقة 

0) شق مة ه جر وصف ء عم رة و) 

شلط بق شلخ مس ش رع شلنصر ديور 

شلسالم مكن س 50000 مكن س 

شململكة شملغربية

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و5598

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  و) 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 LES  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.CLES DE DEMAIN

-مكتب   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلدرشس ت.

 (0 : شقة  عنوشن شملقر شالجتم عي 

شق مة ه جر وصف ء عم رة و) شلط بق 

شلسالم  ديور  شلنصر  ش رع  شلخ مس 

شململكة  مكن س   50000 مكن س 

شملغربية.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
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 1.000  : يعكوبي  فتيحة  شلسيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة فتيحة يعكوبي عنوشنه)ش) 
شق مة شبن سين  1 عم رة دش  5 شقة 
مكن س   50000 مكن س  م.ج   6

شململكة شملغربية.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيدة فتيحة يعكوبي عنوشنه)ش) 
شق مة شبن سين  1 عم رة دش  5 شقة 
مكن س   50000 مكن س  م.ج   6

شململكة شملغربية
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم )150.
605I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

JAWHARAT-ASSAFA IMMO
إعالن متعدد شلقرشرشت

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي شلفتح س حة شلنيل رقم 60 
شلعيون ، 70000، شلعيون شملغرب
 JAWHARAT-ASSAFA IMMO
»شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

ذشت شلشريك شلوحيد«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: تجزئة 
شلوك لة 1 بلوك E رقم و)7 - - 

شلعيون شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
7و09).

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 9) م رس ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
على  ينص  شلذ4   :1 رقم  قرشر 
ذشت  شركة  ت سيس  تقرر  م يلي: 
شلشريك  ذشت  شملحدودة  شملسؤولية 
بت ريخ  عرفي  عقد  بموجب  شلوحيد 
شالجتم عي:  شلنش ط   ،2022/03/29
رأسم  :  شلعق ر4.  شلتطوير 
 1000 إلى  قـسم  درهم   100000,00

حصة من فـئـة 100,00 درهم

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 
شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

بند رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
شبوعن ن  علي  شلوحيد:  شلشريك 

(JF27995(
بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
شلتسيير وشلتوقيع: يعهدشن إلى شلسيد: 
غير  ملدة   (JF27995( شبوعن ن  علي 

محدودة
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس  0و  شالبتدشئية ب لعيون بت ريخ 

))0) تحت رقم )86.
606I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

SPT-TRANS
إعالن متعدد شلقرشرشت

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي شلفتح س حة شلنيل رقم 60 
شلعيون ، 70000، شلعيون شملغرب

SPT-TRANS »شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: ش رع رشس 
شلخيمة زنقة 6) رقم 0و حي شلوحدة 

)0 - - شلعيون شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
.(09(9

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 9) م رس ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
تقرر ت سيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة بموجب عقد عرفي بت ريخ 
شالجتم عي:  شلنش ط   ،2022/03/29
رأسم  :  ب لنقل.  تتعلق  خدم ت 
 1000 إلى  قـسم  درهم   100000,00

حصة من فـئـة 100,00 درهم
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
على  ينص  شلذ4   :1 رقم  بند 
عي ش  ف طمة  شلشرك ء:  م يلي: 
سيد4  حصة،   SH1(6060( 500(
 SH11(((8( 500( شلدشود4  شحمد 

حصة.

بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
شلتسيير وشلتوقيع: يعهدشن إلى شلسيدة: 
ف طمة عي ش )SH1(6060) ملدة غير 

محدودة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس  1و  شالبتدشئية ب لعيون بت ريخ 

))0) تحت رقم 871.
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BOUCHAHMA HICHAM

AMTER PRODUCTION
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM
 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA
 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc
AMTER PRODUCTION شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شلشرف 
من ر و0 رقم 70و مرشكش مخزن رقم 

) مرشكش 0150) مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1((605

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   (0
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.AMTER PRODUCTION
بإيج ز  شلشركة  غرض 
 FABRICATION ET  :
 COMMERCIALISATION DES

.PALETTES
حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
مرشكش  70و  رقم  و0  من ر  شلشرف 

مخزن رقم ) مرشكش 0150) مرشكش 
شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد ششرف شمزدشو : 00) حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد حسن شمزدشو : 00) حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 (00  : شلسيد محمد شيمن شمزدشو 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيدة زينب شلتروفي : 00) حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

00) حصة   : شلسيدة فدوى شبكم 
بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شمزدشو  ششرف  شلسيد 
حي شلشرف من ر و0 رقم 70و مرشكش 

0150) مرشكش شملغرب.
شلسيد حسن شمزدشو عنوشنه)ش) حي 
مرشكش  70و  رقم  و0  من ر  شلشرف 

0150) مرشكش شملغرب.
شمزدشو  شيمن  محمد  شلسيد 
رقم  و0  حي شلشرف من ر  عنوشنه)ش) 
70و مرشكش 0150) مرشكش شملغرب.
عنوشنه)ش)  شلتروفي  زينب  شلسيدة 
حي شلشرف من ر و0 رقم 70و مرشكش 

0150) مرشكش شملغرب.
عنوشنه)ش)  شبكم  فدوى  شلسيدة 
شملح ميد 9 رقم 19 برج من رة 0150) 

مرشكش شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شمزدشو  ششرف  شلسيد 
حي شلشرف من ر و0 رقم 70و مرشكش 

0150) مرشكش شملغرب
شلسيد حسن شمزدشو عنوشنه)ش) حي 
مرشكش  70و  رقم  و0  من ر  شلشرف 

0150) مرشكش شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم و80)و1.
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BUSINESS CENTER.COM

CAPITAL TALENT INVEST
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
ش رع عبد شملومن رقم 6و) إق مة 

ف 8 شلط بق شلث ني رقم 6 ، 90و0)، 
شلدشرشلبيض ء شملغرب

TALENT INVEST 10.000 شركة 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع عبد 

شملومن رقم 6و)، ش رع ب سكي، 
شق مة ف8، ط بق ) مكتب رقم 6 - 

60)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و071)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   (0
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
شإلقتض ء بمختصر تسميته  : 10.000 

.TALENT INVEST
غرض   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلشركة ب ملغرب وشلخ رج:
عالق ت  وإدشرة  شالتص    مركز 
وشملبيع ت   ، وشالتص الت   ، شلعمالء 
عبر شله تف ، وشلتحصيل ، وشالتص   
 ، شلكبلي  وشلتلفزيون   ، شله تفي 

وشلتج رة شلدولية ؛
شلقي م بجميع شألنشطة شلخ رجية 

ني بة عن شملق ولين شألج نب.
 ، شإلنترنت  عبر  شملعلوم ت  خدمة 
وخدم ت شلكمبيوتر ، وشلتسويق عبر 

شله تف ، وشلتج رة عبر شإلنترنت ؛
شلخدم ت شلتي يمكن تقديمه  عن 
طريق شله تف أو شإلنترنت أو أ4 وسيلة 

أخرى مم ثلة ؛

للعمالء  وشملشورة  شملس عدة 

وشالستش رشت  وشلتوجيه  وشلتدريب 

وشلتوظيف ؛

إنج ز شملسوح ت أو شالستطالع ت 

وتشكيل قوشعد شلبي ن ت.

وشلتج رة  وشلوس طة  شالستش رشت 

على شختالف أنوشعه .

شالستيرشد وشلتصدير.

شلتع قد من شلب طن.

بجميع  وشالستحوشذ  شلدرشسة 

وشلبيع  وشالستغال   وشلبيع  أشك له 

أو  شملب شر  شلتمثيل  أو  شلبيع  وإع دة 

شالخترشع  برشءشت  لجميع  شملب شر  غير 

وشلعملي ت  شلتج رية  وشلعالم ت 

وشلترشخيص شملتعلقة بغرض شلشركة؛

شملع مالت  جميع   ، أعم  وبشكل 

وغير  وشملنقولة  وشمل لية  شلتج رية 

أو  مب شر  بشكل  شملتعلقة  شملنقولة 

بأحد   ، جزئًي   أو  كلًي    ، مب شر  غير 

شألشي ء شملحددة أو بأ4 أشي ء مم ثلة 

أو مرتبطة..

عنوشن شملقر شالجتم عي : ش رع عبد 

شملومن رقم 6و)، ش رع ب سكي، شق مة 

ف8، ط بق ) مكتب رقم 6 - 60)0) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد مهد4 شب كو : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شب كو  مهد4  شلسيد 
) شقة  زنقة شلق �سي شي س ط بق   8

شلبيض ء  شلدشر   (0(60 شملع ريف   8

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شب كو  مهد4  شلسيد 
) شقة  زنقة شلق �سي شي س ط بق   8

شلبيض ء  شلدشر   (0(60 شملع ريف   8

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (0 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1699)8.
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BUSINESS WAYS

 DAR FANNAN CONCEPT
وشع ره  شلتج ر4

DAR FANNAN 

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

BUSINESS WAYS

 RUE CAMILLE CABANA,

 IMMEUBLE N°10, APPT. N°12,

HIVERNAGE- ، 40000، مرشكش 

شملغرب

 DAR FANNAN CONCEPT

 DAR FANNAN 4وشع ره  شلتج ر

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي 

شملوشسين، درب شلحم م، رقم 51 

،مق طعة شملدينة مرشكش 0000) 

مرشكش شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و5)))1

 09 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( م رس 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 DAR  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

وشع ره    FANNAN CONCEPT

.DAR FANNAN 4شلتج ر

تشغيل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وإدشرة دور شلضي فة ومط عم مع بيع 

شملشروب ت أو عدمه..

حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 51 رقم  شلحم م،  درب  شملوشسين، 

 (0000 مرشكش  شملدينة  ،مق طعة 

مرشكش شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 GALLET usage شلسيدة 

 MOYON, Sophie, Isabelle : 50

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 MOYON Jérôme, شلسيد 

حصة   Yvonnick, Michel : 50

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

 GALLET usage شلسيدة 

 MOYON, Sophie, Isabelle

 BOULEVARD  89 عنوشنه)ش) 

ALBERT PREMIER ((600 SAINT-

.NAZAIRE FRANCE

 MOYON Jérôme, شلسيد 

 89 عنوشنه)ش)   Yvonnick, Michel

 BOULEVARD ALBERT PREMIER

 ((600 SAINT-NAZAIRE

.FRANCE

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

 GALLET usage شلسيدة 

 MOYON, Sophie, Isabelle

 BOULEVARD  89 عنوشنه)ش) 

ALBERT PREMIER ((600 SAINT-

NAZAIRE FRANCE

 MOYON Jérôme, شلسيد 

 89 عنوشنه)ش)   Yvonnick, Michel

 BOULEVARD ALBERT PREMIER

 ((600 SAINT-NAZAIRE

FRANCE

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   0( بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 65))و1.
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CAPITAL PROJECT STRATEGIES

 PRETTL AUTOMOTIVE
MOROCCO

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

CAPITAL PROJECT STRATEGIES
 (5AVENUE MOHAMED V

 5EME ETAGE N°17 ، 90000،
TANGER MAROC

 PRETTL AUTOMOTIVE
MOROCCO شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شملنطقة 

شلحرة طنجة أطوموتيف ستي 
)ط ك)، قطعة رقم 170، بلدية 
شلجوشمعة، إقليم فحص أنجرة - 

90000 طنجة شملغرب.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و)و86.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تم تحويل   (0(1 نونبر   10 شملؤرخ في 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
أطوموتيف  طنجة  شلحرة  »شملنطقة 
 ،170 رقم  قطعة  )ط ك)،  ستي 
فحص  إقليم  شلجوشمعة،  بلدية 
إلى  شملغرب«  طنجة   90000  - أنجرة 
أطوموتيف  طنجة  شلحرة  »شملنطقة 
 ،169-170 )ط ك)، قطعة رقم  ستي 
بلدية شلجوشمعة، إقليم فحص أنجرة 

- 90000 طنجة شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   11 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 16)و.
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CAPITAL PROJECT STRATEGIES

 PRETTL PRODUCTION
MOROCCO

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

CAPITAL PROJECT STRATEGIES
 (5AVENUE MOHAMED V

 5EME ETAGE N°17 ، 90000،

TANGER MAROC
 PRETTL PRODUCTION

MOROCCO شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شملنطقة 
شلحرة طنجة أطوموتيف ستي 

)ط ك)، قطعة رقم 175، بلدية 
شلجوشمعة، إقليم فحص أنجرة - 

90000 طنجة شملغرب.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.78889

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تم تحويل   (0(1 نونبر   10 شملؤرخ في 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
أطوموتيف  طنجة  شلحرة  »شملنطقة 
 ،175 رقم  قطعة  )ط ك)،  ستي 
فحص  إقليم  شلجوشمعة،  بلدية 
إلى  شملغرب«  طنجة   90000  - أنجرة 
أطوموتيف  طنجة  شلحرة  »شملنطقة 
 ،169-170 )ط ك)، قطعة رقم  ستي 
بلدية شلجوشمعة، إقليم فحص أنجرة 

- 90000 طنجة شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
ين ير   1( بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 8)و.
61(I

موثق

سبا ال لونا
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
رفع رأسم   شلشركة

موثق
إق مة زكري  و5 ش رع شبن 

ت شفين زشوية شلعريف شألو  بن 
ي سين شلط بق شألو ، ، 00و0)، 

شلدشرشلبيض ء شملغرب
سب  ال لون  شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي زشوية ش رع 

شفش وني وش رع تيز4 شسلو عين 
شلسبع - و5)0) شلبيض ء شملغرب .

رفع رأسم   شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 -.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تم   (01( دجنبر  1و  في  شملؤرخ 

قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 

من  أ4  درهم«   1.000.000«

 1.100.000« إلى  درهم«   100.000«

مق صة  إجرشء   : طريق  عن  درهم« 

شملقدشر  شملحددة  شلشركة  ديون  مع 

وشملستحقة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 17 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

فبرشير 015) تحت رقم 00568596.

Iو61

مكتب شلتوثيق

الزيوت الصناعية الجرف
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

مكتب شلتوثيق

15 ش رع شلعقيد شلعالم شلط بق 

شالو  شقة رقم 1 سيد4 

عثم ن شلدشرشلبيض ء ، 0705)، 

شلدشرشلبيض ء شملغرب

شلزيوت شلصن عية شلجرف شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

شلزيرشو4 58 زنقة محمد صدقي 

شلط بق شالو  - 0000) شلدشرشلبيض ء 

شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

51757و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(( م رس  1و  في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

شمين شلخمير4  )ة)  تفويت شلسيد 

أصل  من  شجتم عية  حصة   600

)ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة   1.000

م رس  1و  بت ريخ  شلخمير4  شكيب 

.(0((

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 0995)8.

61(I

مكتب شلتوثيق

الزيوت الصناعية الجرف
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
مالءمة شلنظ م شألس �سي للشركة

مكتب شلتوثيق
15 ش رع شلعقيد شلعالم شلط بق 

شالو  شقة رقم 1 سيد4 
عثم ن شلدشرشلبيض ء ، 0705)، 

شلدشرشلبيض ء شملغرب
شلزيوت شلصن عية شلجرف »شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: ش رع 
شلزيرشو4 58 زنقة محمد صدقي 

شلط بق شالو  - 0000) شلدشرشلبيض ء 
شملغرب.

»مالءمة شلنظ م شألس �سي للشركة«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

51757و.
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 1و م رس ))0)
شألس �سي  شلنظ م  مالءمة  تقرر 
شلق نون:  مقتضي ت  مع  للشركة 

شستق لة شلسيد شمين شلخمير4 
شلخمير4  شكيب  شلسيد  تعيين 
غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (0 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1691)8.
615I

FIBEN

رجيسا
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

FIBEN
 BD Riad FB 14 Hay El Massira
 Etg 01 Appt 01 Mohammedia

 ، 28830، MOHAMMEDIA
MAROC

رجيس  شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلرششدية 
) رقم )) شلع لية شملحمدية - 0)88) 
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شملحمدية شملغرب.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.75(7

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
شملؤرخ في 1و دجنبر 1)0) تم تحويل 
للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
شلع لية   (( رقم   ( »شلرششدية  من 
شملحمدية - 0)88) شملحمدية شملغرب« 
شلصن عية  شملنطقة   17 »رقم  إلى 
جنوب غرب شملحمدية شلشطر شلث ني 

- 0)88) شملحمدية شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب ملحمدية بت ريخ )1 أبريل 

))0) تحت رقم 711.
616I

FIBEN

رجيسا
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رفع رأسم   شلشركة

FIBEN
 BD Riad FB 14 Hay El Massira
 Etg 01 Appt 01 Mohammedia

 ، 28830، MOHAMMEDIA
MAROC

رجيس  شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلرششدية 
) رقم )) شلع لية شملحمدية - 0)88) 

شملحمدية شملغرب.
رفع رأسم   شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.75(7

 بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي
تم   (0(1 دجنبر  1و  في  شملؤرخ 
بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
أ4  درهم«   6.500.000« قدره 
إلى  درهم«   5.500.000« من 
: طريق  عن  درهم«   1(.000.000« 
شلشركة  ديون  مع  مق صة  إجرشء 

شملحددة شملقدشر وشملستحقة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب ملحمدية بت ريخ )1 أبريل 

))0) تحت رقم 711.
617I

FIBEN

رجيسا
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

FIBEN

 BD Riad FB 14 Hay El Massira

 Etg 01 Appt 01 Mohammedia

 ، 28830، MOHAMMEDIA

MAROC
رجيس  شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلرششدية 

) رقم )) شلع لية شملحمدية - 0و88) 

شملحمدية شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.75(7

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(1 دجنبر  1و  في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
رح   دحم ن  )ة)  شلسيد  تفويت 

أصل  من  شجتم عية  حصة   (.950

)ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة   6.150

1و دجنبر  دحم ن عبدشملجيد بت ريخ 

.(0(1

دحم ن  نعمة  )ة)  شلسيد  تفويت 

أصل  من  شجتم عية  حصة   550

)ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة   (.750

1و دجنبر  دحم ن عبدشملجيد بت ريخ 

.(0(1

دحم ن  نعمة  )ة)  شلسيد  تفويت 

أصل  من  شجتم عية  حصة   (.(00

)ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة   (.(00

دجنبر  1و  بت ريخ  محمد  دحم ن 

.(0(1
بوزي ن  رحمة  )ة)  شلسيد  تفويت 

أصل  من  شجتم عية  حصة   (.(00

)ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة  0)و.) 

دجنبر  1و  بت ريخ  محمد  دحم ن 

.(0(1

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

شالبتدشئية ب ملحمدية بت ريخ )1 أبريل 

))0) تحت رقم 711.

618I

PROD OFFSHORE

THE ITALIAN JOB
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

THE ITALIAN JOB
5)1 ش رع محمد شلخ مس شلط بق 
 Tanger ،90000 ، (8 شلرشبع شقة

Maroc
THE ITALIAN JOB شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 9) حي 

عمر شبن شلع ص شلط بق و رقم 6) 
طنجة - 90000 طنجة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1(6((5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (5
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 THE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ITALIAN JOB
شستيرشد   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
م كين ت  وإصالح  وإيج ر  وتوزيع 

شلقم ر.
حي   (9  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 (6 رقم  و  عمر شبن شلع ص شلط بق 

طنجة - 90000 طنجة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلسيد شسبوسيت شيرو 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد شسبوسيت شيرو عنوشنه)ش) 

شيط لي  )901و شيط لي  شيط لي .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد شسبوسيت شيرو عنوشنه)ش) 
شيط لي  )901و شيط لي  شيط لي 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 909)5).
619I

شئتم نية شملح سبة وشلق نونية وشلضريبية سكينة

DETROIT TRANSCHET
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

شئتم نية شملح سبة وشلق نونية 
وشلضريبية سكينة

و15 زنقة شبن خزيمة و15 زنقة شبن 
خزيمة، 90000، طنجة شملغرب

DETROIT TRANSCHET شركة 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد)في طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلبرشنص 
1 تجزئة شلفظيلة رقم )8 شلبرشنص 
1 تجزئة شلفظيلة رقم )8 90000 

طنجة شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و78و6.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر حل   (019 م 4  1و  في  شملؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذشت  شركة 
 DETROIT شلوحيد  شلشريك  ذشت 
رأسم له   مبلغ   TRANSCHET
مقره   وعنوشن  درهم   500.000
شإلجتم عي شلبرشنص 1 تجزئة شلفظيلة 
شلفظيلة  تجزئة   1 شلبرشنص   8( رقم 
رقم )8 90000 طنجة شملغرب نتيجة 
شملج    شرك ت  بين  شملن فسة   :   

شلوشحد.
و حدد مقر شلتصفية ب شلبرشنص 
شملغرب   8( رقم  شلفظيلة  تجزئة   1

90000 طنجة شملغرب. 
و عين:

شلسيد)ة) عبد شلحفيظ شلشتوشني 
طنجة   90000 شلشتوشني  وعنوشنه)ش) 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.
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وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

يونيو   18 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

019) تحت رقم 67)).

6(0I

KHMISSA MARKET

AFROBIOMEDIC SARL AU
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
توسيع نش ط شلشركة 

AFROBIOMEDIC

109 طريق بوسكورة درشبنة مركب 

كرين وورك عم رة B ط ) مكتب 

6) عين شلشق - ، و015)، شلدشر 

شلبيض ء شملغرب

 AFROBIOMEDIC SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شالجتم عي 109 طريق 

بوسكورة درشبنة مركب كرين وورك 

عم رة B ط ) مكتب 6) عين شلشق 

- - و015) شلدشرشلبيض ء شملغرب.

توسيع نش ط شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و7))9).

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تمت   (0(( م رس   (( في  شملؤرخ 

نش ط  إلى  شلت لية  شألنشطة  إض فة 

شلشركة شلح لي :

- شستيرشد وتصدير وتوزيع شألجهزة 

شلطبية

وتوزيع  وتصدير  شستيرشد   -

شملكمالت شلغذشئية

وتوزيع  وتصدير  شستيرشد   -

ومنتج ت  شلتجميل  مستحضرشت 

شلنظ فة شلشخصية.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 6وو1)8.

6(1I

FINAUDIT

ANSANLAU MAROC
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

ANSANLAU MAROC شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 6)،طريق 

مرس سلط ن شلط بق شالو  شلشقة 

رقم و شلدشر شلبيض ء. - 0000) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1و07)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   (0

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ANSANLAU MAROC

تج رة   -  : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وشستيرشد وتصدير شملنتج ت شلزرشعية 

شملنتج ت  شلزرشعية وجميع  وشألغذية 

أو شملوشد أو شملعدشت.

شلبن ء  موشد  جميع  في  شلتج رة   -

وشألدوشت وشملعدشت وشمللحق ت.

عنوشن شملقر شالجتم عي : 6)،طريق 

شلشقة  شالو   شلط بق  مرس سلط ن 

رقم و شلدشر شلبيض ء. - 0000) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99سنة محدودة سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 ANGEL MANUEL شلسيد 
 CALATRAVA PARRAS : 1.000

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 ANGEL MANUEL شلسيد 
 CALATRAVA PARRAS : 1000

بقيمة 100 درهم.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
 ANGEL MANUEL شلسيد 
عنوشنه)ش)   CALATRAVA PARRAS

شس ني  8010) شس ني  شس ني .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
 MANUEL CALATRAVA شلسيد 
 (8010 شس ني   عنوشنه)ش)   PARRAS

شس ني  شس ني 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (0 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1710)8.
6((I

optical service

optical service
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

optical service
تجزءة شم   رقم 90) تيط مليل ، 

casablanca maroc ،(96(0
optical service شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة)في طور 

شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزءة 

شم   رقم 90) تيط مليل - 0)96) 
شلدشر شلبيض ء شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(11555
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر حل   (0(( أبريل   (0 شملؤرخ في 
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 
رأسم له   مبلغ   optical service
مقره   وعنوشن  درهم   70.000
شإلجتم عي تجزءة شم   رقم 90) تيط 
مليل - 0)96) شلدشر شلبيض ء شملغرب 

شنخف ض نش ط شلشركة   : نتيجة   

ورقم مع مالته .

تجزءة  شلتصفية ب  مقر  و حدد 

شملغرب  مليل  تيط   (90 رقم  شم   

0)96) شلدشر شلبيض ء شملغرب. 

و عين:

شلسبعي  سمير  شلسيد)ة) 
حي   (( رقم   87 زنقة  وعنوشنه)ش) 

 (0(80 شلشق  موال4 عبد هللا عين 

)ة)  كمصفي  شملغرب  شلبيض ء  شلدشر 

للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (0 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 0و))1.

Iو)6

ASMAA MEDIA GROUP

ARTFLAME DESIGN
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

ش رع صهيب شلرومي بلوك 9و شلرقم 

0) شلبرنو�سي شلبيض ء، 0000)، 

شلبيض ء شملغرب

ARTFLAME DESIGN شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي و1 زنقة 

أحمد شملج طي شق مة ليزشبل شلط بق 

1 شلرقم 8 - - شلبيض ء شملغرب 

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9)و)))

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (019 فبرشير   06

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
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عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. ARTFLAME DESIGN
غرض شلشركة بإيج ز : بيع وشرشء 

شملضخ ت .
زنقة  و1   : عنوشن شملقر شالجتم عي 
أحمد شملج طي شق مة ليزشبل شلط بق 1 

شلرقم 8 - - شلبيض ء شملغرب .
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : أمين  حرو�سي  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  أمين  حرو�سي  شلسيد 
06 زنقة م لك شبن مورحيل شلط بق ) 
شلشقة ) شملع ريف - شلبيض ء شملغرب .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  أمين  حرو�سي  شلسيد 
06 زنقة م لك شبن مورحيل شلط بق ) 
شلشقة ) شملع ريف - شلبيض ء شملغرب 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 11 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

فبرشير 019) تحت رقم )0))69.
6((I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

 BRAHATEX IMPORT
EXPORT SARL

إعالن متعدد شلقرشرشت

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
 BRAHATEX IMPORT EXPORT

SARL »شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: رقم 
17 ري ض شلسالم 1 شملحمدية - - 

شملحمدية شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.(8789

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في )1 أبريل ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1 تفويت شلحصص: شلذ4 

وشفق شلجمع شلع م  ينص على م يلي: 

أن شلسيد شلحسن   : غير شلع د4 على 

شلدغوغي ، مغربي شلجنسية ، موشليد 

لبط قة  ح مل   ،  197( شتنبر  0و 

 C68918( 1- شلتعريف شلوطنية رقم

مقيم في فرنس  ببيع 500 سهم )500 

منهم )  لكل  درهم   100 بسعر  سهم 

هند   : من شلشركة شملذكورة للسيدة 

ح ملة لبط قة شلتعريف   ، شلهرم �سي 

شلق طنة   X(7896و رقم  شلوطنية 

ف  بلوك  شلسالم  ري ض  بتجزئة 
ص بق 1 رقم 17 شملحمدية شلتي تقبل 

ششلحصو  على 500 سهم بسعر 100 

-) شن شلسيد إبرشهيم  درهم للوشحدة 

موشليد   ، مغربي شلجنسية   ، بنيمينة 

لبط قة  ح مل   1966 يونيو   1(

 B8150وو رقم  شلوطنية  شلتعريف 

مقيم في فرنس  ببيع 500 سهم )500 

منهم )  لكل  درهم   100 بسعر  سهم 

هند   : من شلشركة شملذكورة للسيدة 

ح ملة لبط قة شلتعريف   ، شلهرم �سي 

شلق طنة   X(7896و رقم  شلوطنية 

ف  بلوك  شلسالم  ري ض  بتجزئة 
ص بق 1 رقم 17 شملحمدية شلتي تقبل 

ششلحصو  على 500 سهم بسعر 100 

درهم للوشحدة

جديد:  مسير  تعيين   ( رقم  قرشر 

شلجمع شلع م  شلذ4 ينص على م يلي: 

بإدشرة  ويحتفظ  يمنح  شلع د4  غير 

شلهرم �سي  هند  للسيدة  شلشركة 

غير  لفترة  للشركة  مديرة  بصفته  

شلع م  شلجمع  يقبل  لذلك  محدودة. 

غير شلع د4 شستق لة شلسيد شلحسن 

شلدغوغي وشلسيد شبرشهيم بنيمينة من 

منصبيهم  كمسيرين

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

شلذ4  6 شلحصص:  بند رقم شمل دة 
شلشرك ء  يس هم  م يلي:  على  ينص 
شلسيدة هند   - في شلشركة وهي:   

ً
نقدش

وهو   ، سهم   1000 شلهرم �سي بنسبة 
مبلغ م ئة ألف درهم 

7 رأس شمل  : شلذ4  بند رقم شمل دة 
ينص على م يلي: تم تحديد رأس م   
درهم   100،000.00 بمبلغ  شلشركة 
)م ئة ألف درهم) ، مقسمة إلى 1000 
درهم   100.00 )ألف) سهم لكل منه  
ب لك مل  مدفوعة   ، درهم)  )م ئة 
 1000 إلى   1 من  شألرق م  تحمل   ،
شلنحو  على  شلشرك ء  لـ  ومخصصة 
شلحرم �سي  هند  شلسيدة   - شلت لي: 
100.00 درهم    ، 1000 سهم  بنسبة 
ً
لكل منه  مرقمة من 1 إلى 1000 ضمن 
 - شإلدشرة   1( شمل دة  رقم  بند 
على  ينص  شلذ4  شملسير:  صالحي ت 
تم تعيين مسيرة للشركة ملدة  م يلي: 
 ، ذلك  إلى  ب إلض فة  محدودة.  غير 
ستلتزم شلشركة بشكل صحيح بجميع 
شلسيدة  شألعم   شملتعلقة به  بتوقيع: 

هند شلهرم �سي
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب ملحمدية بت ريخ 0) أبريل 

))0) تحت رقم 867.
6(5I

FLASH ECONOMIE

AMZRAN
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AMZRAN شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي موال4 
رشيد رقم 5)1 - 000و7 شلدشخلة 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
(1109

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   1(

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.AMZRAN

تج رة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

في  أوعرضه   شملت جر  خ رج  شلتجزئة 

شملتعلقة  شألنشطة  جميع   ، شألسوشق 

شملركب ت  تأجير  أو  شلبض ئع  بنقل 

لنقل  وشملخصصة   ، شلس ئقين  مع 

شلع م  شلبر4  وشلنقل   ، شلبض ئع 

 ، شلشحن  ووكيل   ، لألشخ ص 

وشلسب ق ت ذشت شلعجلتين ،.

عنوشن شملقر شالجتم عي : حي موال4 

شلدشخلة  000و7   -  1(5 رقم  رشيد 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : خبزة  جم    شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

حي  شلسيد جم   خبزة عنوشنه)ش) 

موال4 رشيد 000و7 شلدشخلة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

حي  شلسيد جم   خبزة عنوشنه)ش) 

موال4 رشيد 000و7 شلدشخلة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 1( بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم و)6.

6(6I
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FLASH ECONOMIE

IMMOHOUKAMA KECH
إعالن متعدد شلقرشرشت

Immohoukama Kech
شركة شملس همة

رأسم له :0.000)1.)1 درهم
مقره  شالجتم عي:شلبيك 19 حي 

شملستشفى -مرشكش
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

و7118
شملؤرخ  شالدشرة  مجلس  بمقت�سى 
أحيط علم    (0(0 دجنبر   15 بت ريخ 
عزيز  شلسيد  شملسيرين  فترة  ب نته ء 

عمور وشلسيد نجيب بورشس
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
ين ير   1( بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

1)0) تحت رقم 17و119.
6(7I

FLASH ECONOMIE

Oncologie Menara
إعالن متعدد شلقرشرشت

Oncologie Menara
شركة شملس همة

رأسم له :0.000)1.0 درهم
مقره  شالجتم عي:شلبيك 19 حي 

شملستشفى -مرشكش
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

71185
شملؤرخ  شالدشرة  مجلس  بمقت�سى 
أحيط علم    (0(0 دجنبر   15 بت ريخ 
عزيز  شلسيد  شملسيرين  فترة  ب نته ء 

عمور وشلسيد نجيب بورشس
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
ين ير   1( بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

1)0) تحت رقم )7)
6(8I

FLASH ECONOMIE

GAIA PROJECT
إعالن متعدد شلقرشرشت

GAIA PROJECT
شركة شملس همة

رأسم له :00.000و درهم
مقره  شالجتم عي:5و زنقة سقرشط 
شلط بق و مع ريف -شلدشر شلبيض ء

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
(0(597

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
قرر   (0(( فبرشير   16 بت ريخ  شملؤرخ 
شملحجوز  شلنقد4  شمل    رأس  رفع 
وثم نية  م ئة  رمز4  بمبلغ  للمستثمر 
درهم  وستم ئة  ألف  وعشرون 

)8600)1 درهم).
و)  بت ريخ  شإلدشرة  مجلس  قرر 
شإلنته ء  إلى  ب إلش رة   (0(( م رس 
شلنقد4  شمل    رأس  رفع  من  شلنه ئي 
شملحجوز للمستثمر بمبلغ رمز4 م ئة 
وستم ئة  ألف  وعشرون  وثم نية 

درهم
شلنظ م  من   7 شلفصل  تعديل 
 Yoav شألس �سي للشركة وتع ون شلسيد
 Yaniv Weindenfeld وشلسيد Maoz

كمسيرين جدد للشركة.
شلسيد  تع ون  على  -شلتصديق 
 Yaniv وشلسيد   Yoav Maoz
جدد  كمسيرين   Weindenfeld

للشركة
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 6 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

شبريل ))0) تحت رقم )010)8.

6(9I

FLASH ECONOMIE

 HCL Technologies Morocco
Ltd

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

HCL Technologies Morocco Ltd
شركة ذشت مسؤولية محدودة

 مقره  شإلجتم عي :15 ش رع شالبط   
شلشقة رقم ) أكدش  - شلرب ط

رأسم له :100.000 درهم
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7و1591
في  مؤرخ  عرفي  عقد  :بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  0و 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

مسؤولية محدودة.

 HCL Technologies Morocco  
Ltd:تسمية شلشركة

برمجة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شلح سوب وتحليله وتصميمه

15 ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 
شالبط   شلشقة رقم ) أكدش  - شلرب ط

شملدة : 99 سنة
 100.000 شلشركة:  رأسم     :
حصة   1000 شلى  مقسمة  درهم، 

بقيمة 100درهم ك لت لي
 HCL Technologies UK  999.9

Limited
HCL Bermuda Limited 0.1

شملجموع 1000 حصة
:شلتسيير

 SHIV KUMAR WALIA شلسيد
 SUNDARAM SRIDHARAN  

شلسيد
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس  0و  بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم )وو)

0Iو6

FLASH ECONOMIE

ARIFCO
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ARIFCO شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي زشوية ش رع 
عبد شللطيف بنقدور وزنقة شحمد 
شلشرقي - 0000) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5(0081
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   0(
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ARIFCO

شستغال    : غرض شلشركة بإيج ز 

مقهى ، ق عة ش 4 ،مثلج ت .

زشوية   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

وزنقة  بنقدور  شللطيف  عبد  ش رع 

شحمد شلشرقي - 0000) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 600  : كيزش   خديجة  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 (00  : شلعريفي  مريم  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة خديجة كيزش  عنوشنه)ش) 

)و تجزئة شملنظر شلجميل شنف  0000) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.

عنوشنه)ش)  شلعريفي  مريم  شلسيدة 

ش رع  شلجميل  شملنظر  تجزئة  )و 

شلحبيب �سي ن صر شنف  0000) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيدة خديجة كيزش  عنوشنه)ش) 

)و تجزئة شملنظر شلجميل شنف  0000) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 5)11)8.

1Iو6
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FLASH ECONOMIE

OUTOTEC MOROCCO LLC
إعالن متعدد شلقرشرشت

OUTOTEC MOROCCO LLC

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

مقره  شالجتم عي:إق مة بلسمين و)- 

ش رع عمر شلخي م زشوية ش رع غ ند4 

-شلدشر شلبيض ء
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

:99))1و

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

تم شتخ د   (0(( فبرشير   0( شملؤرخ في 

شلقرشرشت شلت لية :

من  شلشركة  تسمية  -1تغيير 

إلى   OUTOTEC MOROCCO LLC

 METSO OUTOTEC MOROCCO

LLC

 Borris-Pierre شلسيد  -)تعيين 

وتحديد  مش رك  كمسير   VOISOT

صالحي ته

شألس �سي  شلنظ م  -وتحديث 

للشركة

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 05 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم و0)0)8.

I)و6

AZ CONSULTANTS

INAYA FINANCE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
قفل شلتصفية

AZ CONSULTANTS

1)1 ش رع حسن شألو ، شلط بق 

شلرشبع ، 0000)، شلدشرشلبيض ء 

شملغرب

INAYA FINANCE شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي : زشوية 
زنقة موزشر وش رع أنف  إق مة 

شلجنة شلصغيرة شلط بق 7 - 0000) 

شلدشرشلبيض ء شملغرب

قفل شلتصفية
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

.(568(7
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر   (0(1 دجنبر   08 في  شملؤرخ 
شركة ذشت   INAYA FINANCE حل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 
 10.000 رأسم له   مبلغ  شلوحيد 
شإلجتم عي  مقره   وعنوشن  درهم 
إق مة  أنف   وش رع  موزشر  زنقة  زشوية 
 (0000  -  7 شلجنة شلصغيرة شلط بق 
لقرشر  نتيجة  شملغرب  شلدشرشلبيض ء 

شلشريك شلوحيد.
و عين:

شلسيد)ة) نظرة مومنة وعنوشنه)ش) 
و)  شقة   5 ط بق  تيركو  زنقة   ((
شملغرب  شلدشرشلبيض ء   (0000

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
زشوية  وفي   (0(1 دجنبر   08 بت ريخ 
إق مة  أنف   وش رع  موزشر  زنقة 
 (0000  -  7 شلجنة شلصغيرة شلط بق 

شلدشرشلبيض ء شملغرب.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 08 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

فبرشير ))0) تحت رقم 811960.
Iوو6

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ALPHA YOKEE TRANS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA
شلرقم 1 شلعم رة 91 شلحي شلحسني 
منطقة شألنشطة شالقتص دية ، 

00و6)، شليوسفية شملغرب
ALPHA YOKEE TRANS شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شلغدير 
محل رقم 90و مكرر - 00و6) 

شليوسفية شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و)8).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( فبرشير   01 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
زكري ء عينوش  )ة)  تفويت شلسيد 
أصل  من  شجتم عية  حصة   500
)ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة   1.000
فبرشير   0( شملصطفى شملرج ني بت ريخ 

.(0((
زكري ء عينوش  )ة)  تفويت شلسيد 
500 حصة شجتم عية من أصل 100 
حصة لف ئدة شلسيد )ة) عبد شلجب ر 

شملرج ني بت ريخ )0 فبرشير ))0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
 18 بت ريخ  ب ليوسفية  شالبتدشئية 

م رس ))0) تحت رقم 80.
I)و6

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ALPHA YONKEE TRANS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
شلرقم 1 شلعم رة 91 شلحي شلحسني 
منطقة شألنشطة شالقتص دية ، 

00و6)، شليوسفية شملغرب
ALPHA YONKEE TRANS شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شلغدير 
محل رقم 90و مكرر - 00و6) 

شليوسفية شملغرب.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و)8).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
شملؤرخ في 01 فبرشير ))0) تم تحويل 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
 - مكرر  90و  »حي شلغدير محل رقم 
»رقم  إلى  شليوسفية شملغرب«  00و6) 
00و6)   - شلكنتور  عمرة جن عة   17

شليوسفية شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 18 بت ريخ  ب ليوسفية  شالبتدشئية 

م رس ))0) تحت رقم 80.
5Iو6

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ALPHA YONKEE TRANS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
شلرقم 1 شلعم رة 91 شلحي شلحسني 
منطقة شألنشطة شالقتص دية ، 

00و6)، شليوسفية شملغرب
ALPHA YONKEE TRANS شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 17 
عمرة جن عة شلكنتور - 00و6) 

شليوسفية شملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و)8).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تعيين   (0(( 01 فبرشير  شملؤرخ في 
شلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

شملرج ني عبد شلجب ر كمسير وحيد
تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 18 بت ريخ  ب ليوسفية  شالبتدشئية 

م رس ))0) تحت رقم 80.
6Iو6

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ALPHA YONKEE TRANS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شلشكل شلق نوني للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
شلرقم 1 شلعم رة 91 شلحي شلحسني 
منطقة شألنشطة شالقتص دية ، 

00و6)، شليوسفية شملغرب
ALPHA YONKEE TRANS شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

و عنوشن مقره  شالجتم عي رقم 17 
عمرة جن عة شلكنتور - 00و6) 

شليوسفية .
تحويل شلشكل شلق نوني للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و)8)
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بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
شملؤرخ في 01 فبرشير ))0) تم تحويل 
شلشكل شلق نوني للشركة من »شركة 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
»شركة ذشت شملسؤولية  إلى  شلوحيد« 

شملحدودة«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 18 بت ريخ  ب ليوسفية  شالبتدشئية 

م رس ))0) تحت رقم 80.
7Iو6

Norsudex

NORSUDEX
إعالن متعدد شلقرشرشت

Norsudex
 Jeesr Industries – Lot Al Baraka
 – Rue Al Wattasiyine – zone

 Industrielle ، 26202، Berrechid
MAROC

NORSUDEX »شركة شملس همة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: ش رع إبن 

شملعتز إق مة لوجيو شلط بق شلت ني 
شلشقة ) - 0000) شلدشرشلبيض ء 

شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
و1095).

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 10 ين ير ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
يحيط شالجتم ع شلع م علم  ب ستق لة 
مه مه  من  بدع  سفي ن  شلسيد 
بيعه  بعد  شإلدشرة  مجلس  كعضو 
شركة  في  شململوكة  شألسهم  لجميع 
شلشركة  لص لح   »NORSUDEX«
 SILENT BELIEVERS« شملس همة 

. GROUP« -SBG
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
يعين شالجتم ع شلع م في مك نه: شركة 
 SILENT BELIEVERS GROUP««
شلع م  ومديره   برئيسه   ممثلة   SA
للمدة  وذلك  بدع  سفي ن  شلسيد 

لغ ية  أ4   ، شملتبقية من فترة واليته 

إنعق د شلجمع شلع م شلذ4 يوشفق على 

في  شملنتهية  شمل لية  شلسنة  حس ب ت 

.31/12/2022

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 
شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

بند رقم -: شلذ4 ينص على م يلي: -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 0( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

فبرشير ))0) تحت رقم 811150.
8Iو6

موثقة

 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ANFA 25

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

موثقة
70, زنقة ليبورن زشوية ش رع شملق ومة 
وش رع محمد شلس دس ، 0500)، 

شلدشرشلبيض ء شملغرب
 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ANFA
5) شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 151, 

ش رع يعقوب شملنصور, حي شملع ريف-
شمتدشد - ***** شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.1011(1

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تعيين   (0(1 يونيو  و0  شملؤرخ في 
شلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
DASWANI MANJOU كمسير وحيد

تبع  لقبو  شستق لة شملسير.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 18 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

يونيو 1)0) تحت رقم 98)و78.
9Iو6

موثقة

 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ANFA 25

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تفويت حصص

موثقة
70, زنقة ليبورن زشوية ش رع شملق ومة 
وش رع محمد شلس دس ، 0500)، 

شلدشرشلبيض ء شملغرب
 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ANFA

5) شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 151, 

ش رع يعقوب شملنصور, حي شملع ريف-

شمتدشد - ***** شلدشرشلبيض ء 

شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.1011(1

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(0 ين ير   08 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

 DURU )ة)  شلسيد  تفويت 

شجتم عية  حصة   DASWANI 500

من أصل 1.000 حصة لف ئدة شلسيد 

)ة) MANJOU DASWANI بت ريخ 08 

ين ير 0)0).

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

ين ير 0)0) تحت رقم 6807)7.

6(0I

موثقة

DASNAVINA-FIRST CLASS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

موثقة

70, زنقة ليبورن زشوية ش رع شملق ومة 

وش رع محمد شلس دس ، 0500)، 

شلدشرشلبيض ء شملغرب

 DASNAVINA-FIRST CLASS

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 151,ش رع 

يعقوب شملنصور, حي شملع ريف-

شمتدشد - ***** شلدشرشلبيض ء 

شملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(01769

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تم تعيين   (0(1 يونيو  و0  شملؤرخ في 

شلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

DASWANI MANJOU كمسير وحيد

تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 18 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

يونيو 1)0) تحت رقم 98)و78.
6(1I

موثقة

DASNAVINA-FIRST CLASS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

موثقة
70, زنقة ليبورن زشوية ش رع شملق ومة 
وش رع محمد شلس دس ، 0500)، 

شلدشرشلبيض ء شملغرب
 DASNAVINA-FIRST CLASS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 151, 
 BOULEVARD YACOUB EL

 MANSOUR,QUARTIER MAARIF
EXTENSION شلدشرشلبيض ء شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(01769
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (019 م 4  1و  في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
 DURU )ة)  شلسيد  تفويت 
DASWANI 1.000 حصة شجتم عية 
من أصل 000.) حصة لف ئدة شلسيد 
)ة) MANJOU DASWANI بت ريخ 1و 

م 4 019).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

يونيو 019) تحت رقم )1)705.
6((I

مكتب بوشلعلف ومك و4

أرشيفيكس إنترن شيون   

Archivex international
إعالن متعدد شلقرشرشت

مكتب بوشلعلف ومك و4
 Forum Bab Abdelaziz Forum

 Bab Abdelaziz، 20020،
Casablanca شملغرب

 Archivex   أرشيفيكس إنترن شيون
international »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«
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وعنوشن مقره  شالجتم عي: ش رع 
معدشن ، شملنطقة شلصن عية 

شلشرقية حي سيد4 شلبرنو�سي - - 
شلدشرشلبيض ء شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

5)761و.
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 10 فبرشير ))0)
تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

على  ينص  شلذ4   :1 رقم  قرشر 
شلسيد  شلشركة  مصفي  إبرشء  م يلي: 
 Eric  إيريك م رسيل أكيالر 4 غ رضي

Marcel Aguilar Y Garcia
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
شلشقير4  زكي  محمد  شلسيد  تعيين 
Mohamed Zaki Choukairi- شلديني
شلشركة  بمقر  إق مته  مك ن   Dini
شلصن عية  شملنطقة  معدشن،  بش رع 
شلبرنو�سي  سيد4  حي  شلشرقية 
كمصفي خال  مدة تصفية شلشركة 
تحديد  مع  شملعفى  شملصفي  من   

ً
بدال

صالحي ته وشلتزشم ته
قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 

صالحي ت شلشكلي ت
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 0: شلذ4 ينص على م يلي: 
مقتضي ت  في  تعديل  أ4  يوجد  ال 

شلنظ م شألس �سي
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 01 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 819575.
Iو)6

FIDUCIAIRE

TRADITIONNAL DRESSTEX
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تغيير نش ط شلشركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
 TRADITIONNAL DRESSTEX

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شالجتم عي 81 تجزئة 
شلتض من ) صهريج كن وة محل ) - 

0000و ف س شملغرب.
تغيير نش ط شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و)1و6.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تم تغيير   (0(( م رس   10 شملؤرخ في 
وشرشء  »بيع  من  شلشركة  نش ط 
شملالبس شملخيطة« إلى »شنت ج وتصدير 

شملنتوج ت شلتقليدية«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (8 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم )168.

6((I

GLOBAL ADVICE

M2 CONCEPT
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL ADVICE SARLAU
17 ش رع ب حم د ط بق ) رقم 7 ، 

0000)، شلدشرشلبيض ء شملغرب
M2 CONCEPT شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
كوبي رقم و) دشر بوعزة شلنوشصر - 

و))7) شلدشر شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5(91(1

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(1 نونبر   (5
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 M(  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.CONCEPT

تصنيع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شملنتج ت شملعدنية

تصنيع شلعن صر شملعدنية للبن ء
صنع شللوح ت شإلرش دية

وشملعدنية  شلخشبية  شألشغ   
وشلزج ج شلشبكي

شلنقش.
تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 - شلنوشصر  دشر بوعزة  و)  كوبي رقم 

و))7) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد عمر رحم ن : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  رحم ن  عمر  شلسيد 
و  شقة  وو  عم رة  شلكنز  دشر  إق مة 
شلدشر   (0000 شلنوشصر  بوعزة  دشر 

شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  رحم ن  عمر  شلسيد 
و  شقة  وو  عم رة  شلكنز  دشر  إق مة 
شلدشر   (0000 شلنوشصر  بوعزة  دشر 

شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 19 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

ين ير ))0) تحت رقم -.
6(5I

JURIS LEGAL

 LafargeHolcim Maroc
Afrique

شركة شملس همة
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 LafargeHolcim Maroc Afrique

شركة شملس همة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 6 طريق 

مكة حي شلقمم - 0000) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

009)5و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

شملؤرخ في 0) شتنبر 019) تم تحويل 

شملقر شالجتم عي شلح لي للشركة من »6 

طريق مكة حي شلقمم - 0000) شلدشر 

برج   ,57 »رقم  إلى  شملغرب«  شلبيض ء 

 - أنف   شلدشر شلبيض ء   7 شلط بق   CFC

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب«.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 07 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 98)0)8.

6(6I

SG CONSEIL

MAROC NUMERIC FUND II
شركة شملس همة

رفع رأسم   شلشركة

SG CONSEIL

 Boulevard Zerktouni et (17

 Rue de la La Fraternité, Quartier

 Racine, 4ème Étage ، 20000،

casablanca Maroc

 MAROC NUMERIC FUND II

شركة شملس همة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 

 Technopark, Routre de

 Nouaceur, Angle RT 114 et CT

Ain Chock - 20000 1029 شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.

رفع رأسم   شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

075و1).

 بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي

تم   (0(( م رس   10 في  شملؤرخ 

بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 

أ4  درهم«   (0.000.000« قدره 

إلى  درهم«   (0.000.000« من 

 : طريق  عن  درهم«   80.000.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
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ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 0( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )و00)8.
6(7I

STE SUD EST GESTION SARL

MULTIMAT COMPTOIR
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06 شلعم رة 99 ش رع موال4 

علي شلشريف ، 000)5، شلرشيدية 
شملغرب

MULTIMAT COMPTOIR شركة 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي قصر 
ت بوعص مت شلسفالت - 50))5 

شلريص ني شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
15859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  0و 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.MULTIMAT COMPTOIR
غرض شلشركة بإيج ز : -شإلستيرشد 

وشلتصدير
-بيع شالالت شلفالحية

-شالشغ   شملتنوعة أو شلبن ء.
قصر   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 5((50  - شلسفالت  ت بوعص مت 

شلريص ني شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلجرجيني  شللطيف  عبد  شلسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلجرجيني  شللطيف  عبد  شلسيد 
شلنرجس  تجزئة   96 رقم  عنوشنه)ش) 

000)5 شلرشيدية شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلجرجيني  شللطيف  عبد  شلسيد 
شلنرجس  تجزئة   96 رقم  عنوشنه)ش) 

000)5 شلرشيدية شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لرشيدية بت ريخ 08 أبريل 

))0) تحت رقم 447/2022.
6(8I

FATHI CONSULTING

AFD CONSEIL MAROC
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FATHI CONSULTING
 Florida Center Park 2, Boulevard
 Zoulikha Naciri - Casablanca ،

20000، CASA MAROC
AFD CONSEIL MAROC شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
شلفتح ) رقم )7 ط بق1 - 0000) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1و)9و5

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   1(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 AFD  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
.CONSEIL MAROC

شلتدريب  ـ   : غرض شلشركة بإيج ز 
شملؤثرة  مختلفة  مج الت  في  شملستمر 
شملستخدمين,  قط ع ت  نش ط  على 

تدريب هند�سي.
شلسالمة  مع يير  على  شلتدريب   -
وتكنولوجي   ،شلجودة  شلتقنية   ،

شملعلومي ت.
وإدشرة  شإلدشرة  على  شلتدريب   -

شملوشرد شلبشرية.
- شلتدريب على إدشرة شلصي نة

شلتشخيص  شلتوظيف.  دعم   -
شالسترشتيجي.

- شلتدريب وشلدعم في إدشرة شلجودة 
وتنفيذ أنظمة شلجودة.

- درشس ت ع مة: درشسة شلتخطيط 
، شالقتص د ، شإلدشرة ، تدريب شملوشرد 
شلبشرية ، إدشرة شإلنت ج ،توفير شلط قة 

، شلقي س ، وشألثر شلبيئي.
- جميع درشس ت شلسوق وشلجدوى 
وشلتنفيذ  وشملرشقبة  شلتجميع  وكذلك 
أو  صن عي  مشروع  أل4  وشلتقييم 
شملستثمرين  ودعم  تج ر4  أو  زرشعي 

شملحليين وشألج نب.
في  شالستش رية  شألنشطة  جميع 
، في شلتنظيم في  شإلدشرة شإلسترشتيجية 
في   ، في شإلدشرة   ، شملنظمة  في  شإلدشرة 
شلجودة في شالتص   في شإلدشرة وإدشرة 

شملش ريع.
شألمية  ومحو  شملستمر  شلتعليم 
لألشخ ص شلطبيعيين أو شالعتب ريين 

دشخل شملغرب وخ رجه.
نظ م  لتنفيذ  وشلدعم  شلتنظيم   -
إدشرة شلجودة ، وشلتشخيص وشملرشقبة 
شملشورة  وتقديم   ، شالسترشتيجية 
للتوظيف ، وتنظيم شألحدشث )منتدى 

، مؤتمر ، ندوة ، مع رض ، إلخ).
شلخضوع شملب شر و/ أو غير شملب شر 
لألسوشق شلع مة وشلخ صة إم  ب لتزشم 
مع  شملشترك  ب لتض من  أو  شخ�سي 

شلشرك ت شألخرى.
-شلتسويق شلع م أو شلشرشء أو شلبيع 
أو  منتج  بشكل ع م أل4  شلتج رة  أو 
ب ملش ريع  تتعلق  أدوشت  أو  معدشت 

شملذكورة أعاله..

تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 (0000  - ط بق1   7( رقم   ( شلفتح 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
- شلسيد عبد شلرحيم دي ن : 1000 

بقيمة 100.000 درهم.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
دي ن  شلرحيم  عبد  شلسيد 
 7( رقم   ( شلفتح  تجزئة  عنوشنه)ش) 
معروف  سيد4   ( سلمى  شق مة 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
دي ن  شلرحيم  عبد  شلسيد 
 7( رقم   ( شلفتح  تجزئة  عنوشنه)ش) 
معروف  سيد4   ( سلمى  شق مة 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 08 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 0560)8.

6(9I

STE SUD EST GESTION SARL

STE SANIDOUZE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06 شلعم رة 99 ش رع موال4 

علي شلشريف ، 000)5، شلرشيدية 
شملغرب

STE SANIDOUZE شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي قصر 

تمزوغين شلخنك - 000)5 شلرشيدية 
شملغرب 

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
15857
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  0و 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. SANIDOUZE

غرض شلشركة بإيج ز : - شالستيرشد 

وشلتصدير 

- بيع شالالت شلفالحية 

- شلخدم ت شملتنوعة شو شلبن ء .

قصر   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

تمزوغين شلخنك - 000)5 شلرشيدية 

شملغرب .

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلسيد شملرشبط مصطفى 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد شملرشبط مصطفى عنوشنه)ش) 

رقم 77و تجزئة شلوشد شالحمر 000)5 

شلرششدية شملغرب .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد شملرشبط مصطفى عنوشنه)ش) 

رقم 77و تجزئة شلوشد شالحمر 000)5 

شلرششدية شملغرب 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لرشيدية بت ريخ 08 أبريل 

))0) تحت رقم 446/2022.

650I

رمز4 لالستش رشت

JIEX TRADING
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

رمز4 لالستش رشت

ش رع )) نونبر عم رة حمد4 ولد 

شلرشيد شلط بق رقم 01 شقة رقم 01 

شلعيون ، 70000، شلعيون شملغرب

JIEX TRADING شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

شالمل و0 رقم 8) شلعيون. - 70000 

شلعيون شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1)98و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(1 دجنبر   10

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 JIEX  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.TRADING

بيع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وتسويق قطع شلغي ر.

شستيرشد وتصدير قطع شلغي ر.

بيع شملزلق ت وشلزيوت وشلسي رشت.

شط رشت وتصليح شملركب ت..

تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 70000  - شلعيون.   (8 رقم  و0  شالمل 

شلعيون شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسم   شلشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم ك لت لي:

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شملودن  سعيد  شلسيد 
رقم 06) شلتجزئة شلعسكرية بنسرك و 

أك دير. 80000 شك دير شملغرب.

ت مسوكت  هللا  عبد  شلسيد 
ش رع  محمد  سيد4  حي  عنوشنه)ش) 
يثرب رقم 65 شلعيون. 70000 شلعيون 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
ت مسوكت  هللا  عبد  شلسيد 
ش رع  محمد  سيد4  حي  عنوشنه)ش) 
يثرب رقم 65 شلعيون. 70000 شلعيون 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
ين ير   1( بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 64/2022.
651I

KAMAR BENOUNA

RIMAVI ش م م
إعالن متعدد شلقرشرشت

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، و(

20160، Casablanca MAROC
RIMAVI ش م م »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: دوشر 
كروشين حد سوشلم - 6100) 

برشيد شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
.909

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 01 أبريل ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
قرر شلجمع شلع م شملص دقة على بيع 
حفيض  شلسيد  لف ئدة  حصة   700

علمي 
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

تغيير شلبند شلس بع من شلقوشنين 
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 

رشسم  
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   11 بت ريخ  ببرشيد  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 61و.
65(I

KAMAR BENOUNA

SOPRAV ش م م
إعالن متعدد شلقرشرشت

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، و(

20160، Casablanca MAROC
SOPRAV ش م م »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: طريق 

8)10 كلم و1 طريق شلدشرشلبيض ء 
وشلجديدة - 0150) شلدشرشلبيض ء 

شلجديدة.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
9)و0).

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 11 أبريل ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
قرر شلجمع شلع م شملص دقة على بيع 
حفيض  شلسيد  لف ئدة  حصة  ووو 

علمي
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

تغيير شلبند شلس بع من شلقوشنين 
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 

رشسم   
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 11 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )085)8.
Iو65

FIDUCIAIRE

VEREMODE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
رفع رأسم   شلشركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
VEREMODE شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ))/)) 
زنقة شلفرشبي حي شلصن عي سيد4 
شبرشهيم رقم ))/)) زنقة شلفرشبي 
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شلحي شلصن عي سيد4 شبرشهيم ف س. 
0000و ف س شملغرب.
رفع رأسم   شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.5(701

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تم   (0(( م رس   (1 في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
»00.000) درهم« أ4 من »100.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
إدم ج شحتي طي أو أرب ح أو   : طريق 

عالوشت إصدشر في رأس شمل  .
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   07 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1880.

65(I

MOHAMED LAAGOUBI

MOMU CONSTRUCTION
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رفع رأسم   شلشركة

MOHAMED LAAGOUBI
 1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES MAROC
MOMU CONSTRUCTION شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلط بق 

شالو  رقم 60 تجزئة عرصة شلزيتون 
مق طعة زوشغة - 0)00و ف س 

شملغرب.
رفع رأسم   شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.60169

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم   (0(( م رس   1( في  شملؤرخ 
بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
من  أ4  درهم«   500.000« قدره 
»1.500.000 درهم« إلى »000.000.) 
مق صة  إجرشء   : طريق  عن  درهم« 
شملقدشر  شملحددة  شلشركة  ديون  مع 

وشملستحقة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   (9 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1707.

655I

FIDUNIVERSEL

سويت ايسكاب اكزو صوو 

بيويتي
إعالن متعدد شلقرشرشت

FIDUNIVERSEL

 AVENUE HASSAN SEGHIR وو

 CASABLANCA، 20030،

CASABLANCA MAROC

سويت شيسك ب شكزو صوو بيويتي 

»شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

ذشت شلشريك شلوحيد«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: متجر 

شألر�سي زنقة تيتريت ) شلعم رة س 

رقم11 تق طع زنقة عمر شلريفي 

وزنقة شميل جروس - 0)01) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

و)))0).

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 15 شتنبر 1)0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

شلذ4 ينص على   : قرشر رقم شالو  

م يلي: شلحل شملتوقع للشركة 

شلذ4 ينص على   : قرشر رقم شلث ني 

م يلي: تعيين شملصفي 

شلذ4 ينص على  قرشر رقم شلث لث: 

م يلي: تعيين مك ن شلتصفية

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

شلذ4 ينص على   : بند رقم شالو  

حدد   ،(9 وفًق  ألحك م شمل دة  م يلي: 

شلحل شملبكر لشركة » سويت شيسك ب 

شكزو صوو بيويتي »، شعتب ًرش من شليوم 

وتصفيته 

شلذ4 ينص على   : بند رقم شلث ني 

 ، للمصفي  يجوز   ، أيًض   م يلي:  

تفويض جزء   ، شلسيدة سليمة زي ن 

من صالحي ته  أو كل صالحي ته  إلى أ4 

شخص مفوض ومعين من قبله .

شلذ4 ينص على  بند رقم شلث لث: 

تعيين  شلوحيد  شلشريك  قرر  م يلي: 

وب لتحديد،   ، شملقر شلرئي�سي للشركة 

زنقة  شألر�سي  ،متجر  شلبيض ء  شلدشر 

تق طع  شلعم رة س رقم11   ( تيتريت 

زنقة عمر شلريفي وزنقة شميل جروس 

كمك ن ومقر للتصفية

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

ين ير ))0) تحت رقم 89و808.

656I

AUDIT MANAGEMENT SARL

PROMOPLUS PHARMA
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

AUDIT MANAGEMENT SARL

165 ش رع عبدشملومن عم رة ب 

شلط بق شلث لث شلدشرشلبيض ء ، 

0100)، شلدشرشلبيض ء شملغرب

PROMOPLUS PHARMA شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شلرج ء 

) رقم 100 شلط بق و حد شلسوشلم - 

)0)6) سط ت شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

1)و).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(( ين ير  1و  في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

شرشيبي  سعد  )ة)  شلسيد  تفويت 

أصل  من  شجتم عية  حصة   1.000

)ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة  500.و 

مهد4 شرشيبي بت ريخ 1و ين ير ))0).

شرشيبي  سعد  )ة)  شلسيد  تفويت 

أصل  من  شجتم عية  حصة   1.000

)ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة  500.و 

ي سين شرشيبي بت ريخ 1و ين ير ))0).

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

م رس   1( شالبتدشئية بسط ت بت ريخ 

))0) تحت رقم )7).

657I

FISCALITY CONSULTING CENTER

PNEUMA DOS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

PNEUMA DOS  شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي مح ميد، 

شلحسنى 01 رقم 6)6 ،شملحل رقم 1. 

- 0000) مرشكش شملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

51و))1.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تم تعيين   (0(( أبريل   0( شملؤرخ في 

مسير جديد للشركة شلسيد)ة) شلش لي 

مع د كمسير وحيد

تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   15 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1و8)و1.

658I

FIDURADOU

سوبيوم خدمات
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FIDURADOU

 N°250 ETG 2 RUE SAAD BN

 ABI OUAQQASS AV QODS

 MASSIRA 2 D MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

سوبيوم خدم ت شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
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وعنوشن مقره  شإلجتم عي شملحالت 

رقم 5 و6 و7 شق مة فلور ش رع 

يعقوب شملريني وزنقة شملعتمد شبن 

عب د جليز مرشكش جليز مرشكش 

0000) مرشكش شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

118901

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(1 شتنبر   (1

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

شإلقتض ء بمختصر تسميته  : سوبيوم 

خدم ت.

شستغال    : غرض شلشركة بإيج ز 

مقهى وبيع شملشروب ت شلكحولية.

شملحالت   : عنوشن شملقر شالجتم عي 

رقم 5 و6 و7 شق مة فلور ش رع يعقوب 

شملريني وزنقة شملعتمد شبن عب د جليز 

مرشكش جليز مرشكش 0000) مرشكش 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

شلشركة:  رأسم    مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلفياللي  وشئل  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شلفياللي  وشئل  شلسيد 

فلور  شق مة  و7  و6   5 رقم  شملحالت 

شملعتمد  وزنقة  شملريني  يعقوب  ش رع 

 (0000 مرشكش  جليز  عب د  شبن 

مرشكش شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شلفياللي  وشئل  شلسيد 
فلور  شق مة  و7  و6   5 رقم  شملحالت 
شملعتمد  وزنقة  شملريني  يعقوب  ش رع 
 (0000 مرشكش  جليز  عب د  شبن 

مرشكش شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شتنبر   (8 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

1)0) تحت رقم 10815.
659I

فيدي 

BEST DINDY
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

فيدي 
ش رع 11 ين ير رقم 75 شلدشرشلبيض ء 

، 0000)، شلدشرشلبيض ء شملغرب
BEST DINDY شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة)في طور 

شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي عم رة 
75 شلط بق 1 رقم 169 ش رع 11 
 BD 11 75 ين ير شلدشر شلبيض ء
 JANVIER 1 ER ETAGE APPT

CASABLANCA 20000 169 شلدشر 
شلبيض ء شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و7و0و).
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر حل   (0(( أبريل   06 شملؤرخ في 
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 
رأسم له   مبلغ   BEST DINDY
مقره   وعنوشن  درهم   100.000
رقم   1 شلط بق   75 شإلجتم عي عم رة 
شلبيض ء  شلدشر  ين ير   11 ش رع   169
 BD 11 JANVIER 1 ER ETAGE  75
 APPT 169 CASABLANCA (0000
: حل  شلدشر شلبيض ء شملغرب نتيجة   

شلشركة.
عم رة  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 
 11 ش رع   169 رقم   1 شلط بق   75
 BD 11  75 شلبيض ء  شلدشر  ين ير 
 JANVIER 1 ER ETAGE APPT
شلدشر   169 CASABLANCA (0000

شلبيض ء شملغرب. 

و عين:
شلسيد)ة) عم د كيشو وعنوشنه)ش) 
شلبيض ء  شلدشر  مرشكش  طريق   119
شملغرب  شلبيض ء  شلدشر   (0000

كمصفي )ة) للشركة.
شلسيد)ة) ف طمة شلزهرشء  ب لالمين 
شلث لت  شلط بق  وو  رقم  وعنوشنه)ش) 
سيد4 معروف شلدشر شلبيض ء 0000) 
)ة)  كمصفي  شملغرب  شلبيض ء  شلدشر 

للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
و1  بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1167)8.
660I

ste controle balance sarl

 GROUPE SCOLAIRE LA
PERFECTION PRIVE

إعالن متعدد شلقرشرشت

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
 GROUPE SCOLAIRE LA

PERFECTION PRIVE »شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: تجزئة 
س ملة طريق شكورش4 مكن س - 

50000 مكن س شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
و))8و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 18 م رس ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
على  ينص  شلذ4   :15 رقم  قرشر 
شلسيد  جديد  مسير  تعيين  م يلي: 
عبد  شلسيد  شلى  شض فة  روم  محمد 

شلع لي بلمكي وشلسيد محمد بلمكي
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

بند رقم 15: شلذ4 ينص على م يلي: 

تعيين مسير جديد شلسيد محمد روم 

شض فة شلى شلسيد عبد شلع لي بلمكي 

وشلسيد محمد بلمكي

على  ينص  شلذ4   :15 رقم  بند 

بلمكي  محمد  شم   شالمض ء  م يلي: 

بلمكي  شلع لي  عبد  شو  روم  ومحمد 

ومحمد روم

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 51)1.

661I

FISCALITY CONSULTING CENTER

MARRAKECH EMOI
إعالن متعدد شلقرشرشت

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

MARRAKECH EMOI »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: شملكتب 

رقم ) في شلشقة شليمنى رقم 6 زشوية 

ش رع ط رق بن زي د وشبن ع ئشة 

إق مة إكسيلسيور عم رة رقم 18 - 

0000) مرشكش شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

وو1175.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 01 أبريل ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

شلذ4 ينص على   : قرشر رقم شالو  

م يلي: إض فة نش ط جديد 

شلذ4 ينص على  قرشر رقم شلث ني: 

م يلي: نقل شملكتب شلرئي�سي 

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
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: شلذ4 ينص على  بند رقم شلت لث 

صن عة   -  : شلشركة  غرض  م يلي: 

مالبس ج هزة. - شستيرشد وتصدير.

شلذ4 ينص على   : بند رقم شلرشبع 

م يلي: شملكتب شلرئي�سي: - يقع شملكتب 

متجر  شلت لي:  شلعنوشن  على  شلرئي�سي 

رقم  شلجديد  زيتون  ري ض  شألحب س 

15 مرشكش

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   18 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 875)و1.

66(I

SOCOGESE

TEXBEL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

SOCOGESE

ش رع ولي شلعهد إق مة موال4 شلك مل 

ف س ، 0000و، ف س شملغرب

TEXBEL شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة)في طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي طريق عين 

شلشقف زشوية س ن لويس وزنقة 8) 

شلسع دة إق مة ت جموعتي - 0000و 

ف س شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(1(75

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تقرر حل   (0(( 1و م رس  شملؤرخ في 

شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 

TEXBEL مبلغ رأسم له  100.000,00 

شإلجتم عي  مقره   وعنوشن  درهم 

طريق عين شلشقف زشوية س ن لويس 

8) شلسع دة إق مة ت جموعتي  وزنقة 

 : نتيجة    شملغرب  ف س  0000و   -

توقف شلنش ط.

و حدد مقر شلتصفية ب طريق عين 

 (8 شلشقف زشوية س ن لويس وزنقة 

0000و   - شلسع دة إق مة ت جموعتي 

ف س شملغرب. 

و عين:
ب لخي ط  شدريس  شلسيد)ة) 
شلزك ر4 وعنوشنه)ش) 5و1ش رع حس ن 
ف س شملغرب  0000و  طريق شيموزشر 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 2022/1828.

Iو66

STE FIDU-LIDOU SARL

SINOUTRAV
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
SINOUTRAV شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 55) 

مكرر بلوك -أ- حي شلوف ق طريق عين 
شلسمن زوشغة شلعلي  - 0000و ف س 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
7(071

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   18
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.SINOUTRAV

أشغ     -  : غرض شلشركة بإيج ز 
مختلفة.

عنوشن شملقر شالجتم عي : رقم 55) 
مكرر بلوك -أ- حي شلوف ق طريق عين 
0000و ف س   - شلسمن زوشغة شلعلي  

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شينو  ح فيظ  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شينو  ح فيظ  شلسيد 
قصر أيت شينو شلريش 50و)5 ميدلت 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شينو  ح فيظ  شلسيد 
قصر أيت شينو شلريش 50و)5 ميدلت 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
فبرشير   (( بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1587/2022.
66(I

TH CONSULTING

Shave’s and clippers
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

TH CONSULTING
 (6BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

Shave’s and clippers شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي و) مكرر 

زنقة زشيد شبن رفعة مع ريف - 
50)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5(0(59

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   07

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. Shave’s and clippers

كوشفير   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

للرج   تشغل شكثر من شخصين.

عنوشن شملقر شالجتم عي : و) مكرر 

زنقة زشيد شبن رفعة مع ريف - 50)0) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : كسوس  أحمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  كسوس  أحمد  شلسيد 

شق مة  وك سكون  سبتة  زنقة  زشوية 

حي   ( شلشقة  شلط بق  شلهدشية 

شملستشفي ت ) 60و0) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  كسوس  أحمد  شلسيد 

شق مة  وك سكون  سبتة  زنقة  زشوية 

حي   ( شلشقة  شلط بق  شلهدشية 

شلبيض ء  شلدشر  60و0)  شملستشفي ت 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 18 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 56)1)8.

665I
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إف ج آر بروديكسيون

إف ج آر بروديكسيون
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

إف ج آر بروديكسيون

و1 ش رع محمد شلس دس عم رة 

فريك شلط بق و شلشقة 7 شلعيون، 

70000، شلعيون شملغرب

إف ج آر بروديكسيون شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي و1 ش رع 

محمد شلس دس عم رة فريك شلط بق 

و شلشقة 7 - 70000 شلعيون شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

(1(05

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   09

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

شإلقتض ء بمختصر تسميته  : إف ج آر 

بروديكسيون.

أنشطة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلسينم  وشلفيديو وشلتلفزيون وشإلنت ج 

شلسمعي شلبصر4 وجميع شلبرشمج ذشت 

شلصلة. شالتص الت شلرقمية ، وإنش ء 

وشلكمبيوتر   ، شإللكترونية  شملوشقع 

شلتصوير  شألبع د.  ثالثي  وشلتصميم 

وشلصوت   ، وشلديكور   ، شلفوتوغرشفي 

فوق ، وم  بعد شإلنت ج.

وشمللحق ت  شملوشد  جميع  تأجير   •

شلسمعية وشلفنية.

شلثق فية  شلفع لي ت  تنظيم   •

شلفنية. جميع أنوشع شالشه ر ومنتج ت 

شالتص  .

وشلديكور  شلدشخلي  شلتصميم   •
وتوريد  ومعدشت  شلكمبيوتر  وأجهزة 
وشلتقنية  وشملعلوم تية  شملك تب 

وشالستيرشد وشلتصدير.
و1 ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 
محمد شلس دس عم رة فريك شلط بق 
و شلشقة 7 - 70000 شلعيون شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : أكليمينة فريك  شلسيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة أكليمينة فريك عنوشنه)ش) 
شلوحدة  مدينة  ب  بلوك   185 رقم 

70000 شلعيون شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيدة أكليمينة فريك عنوشنه)ش) 
شلوحدة  مدينة  ب  بلوك   185 رقم 

70000 شلعيون شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1052/2022.
666I

cabinet AMSN

TMC OPTIC SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تغيير نش ط شلشركة

cabinet AMSN
 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،
50000، meknes maroc

TMC OPTIC SARL شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شالجتم عي رقم)1 
زنقة أنتسرشبي شملدينة شلجديدة 
مكن س - 50000 مكن س شملغرب.

تغيير نش ط شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.5(165
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تغيير   (0(( م رس   (5 شملؤرخ في 

إلى  »مبصري تي«  نش ط شلشركة من 
شلج فة  شلنظ رشت  وتصدير  »شستيرشد 

وشلتوريد«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم )6)1.
667I

STE ABRID AUTO

STE ABRID AUTO SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

STE ABRID AUTO
شلقدس و مجموعة 1 شلرقم 71 ت زة، 

5000و، ت زة شملغرب
STE ABRID AUTO SARL شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
شلهن ء رقم 171 ت زة 5000و ت زة 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5وو6
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(1 نونبر   17
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ABRID AUTO SARL
مدرسة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلسي قة.
تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
ت زة  5000و  ت زة   171 رقم  شلهن ء 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
شلشركة:  رأسم    مبلغ 
100.000.000 درهم، مقسم ك لت لي:

00و   : شلبخشوش  شلسيدة شسم ء 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 700  : شلقوح  ف طمة  شلسيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلبخشوش  شسم ء  شلسيدة 
 1 مجموعة  و  شلقدس  عنوشنه)ش) 

شلرقم 71 5000و ت زة شملغرب.
عنوشنه)ش)  شلقوح  ف طمة  شلسيدة 
 1(9 شلرقم   09 مج   01 شلقدس 

5000و ت زة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلبخشوش  شسم ء  شلسيدة 
 1 مجموعة  و  شلقدس  عنوشنه)ش) 

شلرقم 71 5000و ت زة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
ين ير   1( بت ريخ  بت زة  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 16/2022.
668I

karama conseil

STE BELLECIMA FLOWER
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

karama conseil
رقم وو شلشقة رقم 1 زنقة شس مة 
شبن زيد ش رع شلجيش شمللكي ف س 

0000و، ف س شملغرب
STE BELLECIMA FLOWER شركة 
ذشت شملسؤولية شملحدودة)في طور 

شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلط بق 
شالو  رقم 15 زنقة شلي سمين شلحي 

شلصن عي سيد4 شبرشهيم و80 ف س - 
0000و ف س شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و5966.
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر حل   (0(( 8) م رس  شملؤرخ في 
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 
مبلغ   STE BELLECIMA FLOWER
وعنوشن  درهم   (0.000 رأسم له  
مقره  شإلجتم عي شلط بق شالو  رقم 
شلصن عي  شلحي  شلي سمين  زنقة   15
0000و   - ف س  و80  سيد4 شبرشهيم 
شلركود   : نتيجة    شملغرب  ف س 

شلتج ر4 وشزمة كورون .
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و حدد مقر شلتصفية ب شلط بق 
شلحي  شلي سمين  زنقة   15 رقم  شالو  
شلصن عي سيد4 شبرشهيم و80 ف س - 

0000و ف س شملغرب. 
و عين:

عمرشني  محمد  شلسيد)ة) 
وعنوشنه)ش) ف س 0000و ف س شملغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   0( بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1787/2022.
669I

شئتم نية شلرشحة

شركة المع متعددة الخدمات
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

شئتم نية شلرشحة
8) ش رع محمد شلخ مس تجزئة 
شلص في برشيد برشيد، 6100)، 

MAROC برشيد
شركة المع متعددة شلخدم ت شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر 

لهوشورة شوالد ص لح شقليم شلنوشصر - 
)718) شلنوشصر شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
91و8و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   ((
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

المع متعددة شلخدم ت.
محطة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلبنزين وشلخدم ت .
دوشر   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

لهوشورة شوالد ص لح شقليم شلنوشصر - 
)718) شلنوشصر شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

00و.)   : شلحسن  المع  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 (.(50  : بلق سم  المع  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   (50  : شلسيد المع ص لح 
بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد المع شلحسن عنوشنه)ش) دوشر 
شلنوشصر  شقليم  لهوشورة شوالد ص لح 

)718) شلنوشصر شملغرب.
شلسيد المع بلق سم عنوشنه)ش) دوشر 
شلنوشصر  شقليم  لهوشورة شوالد ص لح 

)718) شلنوشصر شملغرب.
شلسيد المع ص لح عنوشنه)ش) دوشر 
شلنوشصر  شقليم  لهوشورة شوالد ص لح 

)718) شلنوشصر شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد المع شلحسن عنوشنه)ش) دوشر 
شلنوشصر  شقليم  لهوشورة شوالد ص لح 

)718) شلنوشصر شملغرب
شلسيد المع بلق سم عنوشنه)ش) دوشر 
شلنوشصر  شقليم  لهوشورة شوالد ص لح 

)718) شلنوشصر شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
0و  بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم )1180.
670I

شئتم نية شلرشحة

مجموعة مدارس ريان األمل 
الخاصة

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تغيير تسمية شلشركة

شئتم نية شلرشحة
8) ش رع محمد شلخ مس تجزئة 
شلص في برشيد برشيد، 6100)، 

MAROC برشيد
مجموعة مدشرس ري ن شألمل شلخ صة 

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شالجتم عي 8) ش رع 

محمد شلخ مس تجزئة شلص في - 

6100) برشيد شملغرب.

تغيير تسمية شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

1(819

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تم تغيير   (0(( أبريل   0( شملؤرخ في 

»مجموعة  من  شلشركة  تسمية 

إلى  شلخ صة«  شألمل  ري ن  مدشرس 

دريم  شلخ صة  شملدشرس  »مجموعة 

سكو  برشيد« .

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   07 بت ريخ  ببرشيد  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 57و.

671I

شئتم نية شلرشحة

مجموعة املدارس الخاصة دريم 
سكول برشيد

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

شئتم نية شلرشحة

8) ش رع محمد شلخ مس تجزئة 

شلص في برشيد برشيد، 6100)، 

MAROC برشيد

مجموعة شملدشرس شلخ صة دريم 

سكو  برشيد شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 8) ش رع 

محمد شلخ مس تجزئة شلص في - 

6100) برشيد شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.1(819

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

))0) تم تحويل  )0 أبريل  شملؤرخ في 

من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 

تجزئة  شلخ مس  محمد  ش رع   (8«

شملغرب«  برشيد   (6100  - شلص في 
شلشريف  زشوية ش رع  5و5  »رقم  إلى 

 - وفيق  حي  جنين  وش رع  شلرشد4 

6100) برشيد شملغرب«.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   07 بت ريخ  ببرشيد  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 57و.

67(I

CABINET RAMI EXPERTISE

LA SEMILLA COFFEE

إعالن متعدد شلقرشرشت

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

LA SEMILLA COFFEE »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: شلجزء 7 + 

7أ رقم و زنقة شبن أبي ربيعة ف س - 

0000و ف س شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.70005

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في )1 م رس ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

توسيع شملقر شالجتم عي للشركة

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

للشركة  شالجتم عي  شملقر  توسيع 

ليصبح شلعنوشن شلجديد هو شلجزء6 

أبي  زنقة شبن  و  7أ رقم   + 6أ و7   +

ربيعة ف س

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل  و1  بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 010).

Iو67
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MOGADOR GESTION

THE STADIUM COFFEE
فسخ عقد تسيير حر ألصل تج ر4 

)شألشخ ص شلطبيعيون)
فسخ عقد تسيير حر ألصل تج ر4

THE STADIUM COFFEE
 (( بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
تم فسخ عقد شلتسيير   (0(( فبرشير 
شلحر شملوقع من طرف شلسيد)ة) ثورية 
شجضهيم )بصفته)ش) م لك)ة) لألصل 
شلتج ر4) شلح مل)ة) للبط قة شلوطنية 
N10(770 شلق طن)ة)  للتعريف رقم 
ب لعنوشن رقم )19 شلبحيرة شلشطر ) 
- 000)) شلصويرة شملغرب وشلسيد)ة) 
)بصفته)ش)  نح س  شلدين  جال  
مسير)ة) حرش )ة)) شلح مل)ة) للبط قة 
 N0و57وو رقم  للتعريف  شلوطنية 
زنقة   577 ب لعنوشن رقم  شلق طن)ة) 
شلصويرة   ((000  -  5 شلتجزئة  شلهن ء 
شلتج ر4  ب لسجل  وشملسجل  شملغرب 
ب ملحكمة شالبتدشئية ب لصويرة تحت 

عدد ))و)1 .
67(I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

ASMAK AGADIR
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
ASMAK AGADIR شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة)في طور 

شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 6)، 

ش رع شلوالء، زنقة عبد شلخ لق 
شلطريس - 000و7 شلدشخلة شملغرب .

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.16189
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
))0) تقرر حل  )0 فبرشير  شملؤرخ في 
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 
رأسم له   مبلغ    ASMAK AGADIR
مقره   وعنوشن  درهم   100.000

شلوالء،  ش رع   ،(6 رقم  شإلجتم عي 

000و7   - زنقة عبد شلخ لق شلطريس 

توقف   : نتيجة    شملغرب  شلدشخلة 

نش ط شلشركة .

رقم  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 

زنقة عبد شلخ لق  ش رع شلوالء،   ،(6

شلطريس - 000و7 شلدشخلة شملغرب . 

و عين:

شلسيد)ة) عمر  زويتن وعنوشنه)ش) 

حي شلدشخلة   ،119 رقم  و،  بلوك شو 

80000 شلدشخلة شملغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 10 بت ريخ  شلذهب  بوشد4  شالبتدشئية 

فبرشير ))0) تحت رقم 6)).

675I

MENUIBAT

MENUIBAT
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

MENUIBAT

شلرقم 0و مجموعة ) بلوك 1 حي 

شلوحدة ) طريق 016و شلهرشويين ، 

)900)، شلدشر شلبيض ء شملغرب

MENUIBAT شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلرقم 

0و مجموعة ) بلوك 1 حي شلوحدة 

) طريق 016و شلهرشويين - )900) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.187981

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تم تعيين   (0(( م رس  0و  شملؤرخ في 

شلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

شصب يحي محمد كمسير وحيد.

تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 18 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم ))16)8.

676I

كوينط  ك ش

 FATIMA ZAHRAE

 CONSTRUCTION TRAVAUX

DIVERS ET NEGOCE

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

تفويت حصص

كوينط  ك ش

رقم )6 محل رقم ) تجزئة 

شلبوعن نية شملرجة ف س 0)00و 

شملغرب

 FATIMA ZAHRAE

 CONSTRUCTION TRAVAUX

DIVERS ET NOGOCE شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر 

شلخرشبشة عين شلشقف موال4 

يعقوب ف س - ))61و ف س شملغرب.

تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

7)0و6.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

تمت   (0(( أبريل   07 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

شالاله  عبد  )ة)  شلسيد  تفويت 

شلعزشو4 1.000 حصة شجتم عية من 

أصل 1.000 حصة لف ئدة شلسيد )ة) 

شلحسين ماللي بت ريخ 07 أبريل ))0).

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم

677I

Fiduciaire ibn khaldoune

 SOCIETE ADAM
HABITATION

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune

88 ش رع موال4 شسم عيل زشوية 
زنقة تونس برشيد شملغرب، 6100)، 

برشيد شملغرب

 SOCIETE ADAM HABITATION

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم و1 

ش رع محمد شلخ مس شلط بق شلث لث 

يس ر تجزئة شليسر - 6100) برشيد 

شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و)165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (5

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.SOCIETE ADAM HABITATION

منعش   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

عق ر4.
و1  رقم   : عنوشن شملقر شالجتم عي 

ش رع محمد شلخ مس شلط بق شلث لث 

برشيد   (6100  - يس ر تجزئة شليسر 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 (.000  : سلط نة  عمر  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 (.000  : سلط نة  كم    شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
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عنوشنه)ش)  سلط نة  عمر  شلسيد 
 (6100 شملب ركيين  شلشب كة  دوشر 

برشيد شملغرب.
عنوشنه)ش)  سلط نة  كم    شلسيد 
 (6100 شملب ركيين  شلشب كة  دوشر 

برشيد شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  سلط نة  عمر  شلسيد 
 (6100 شملب ركيين  شلشب كة  دوشر 

برشيد شملغرب
عنوشنه)ش)  سلط نة  كم    شلسيد 
 (6100 شملب ركيين  شلشب كة  دوشر 

برشيد شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   19 بت ريخ  ببرشيد  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم و9و.
678I

GLOBAL ADVICE

AIR AGENCY
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL ADVICE SARLAU
17 ش رع ب حم د ط بق ) رقم 7 ، 

0000)، شلدشرشلبيض ء شملغرب
AIR AGENCY شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي بلدية دشر 
بوعزة دوشر شلحاللفة فيال رقم )) 
مق طعة شلنوشصر - 0000) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
95)9و5

 01 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( م رس 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 AIR  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
.AGENCY

وك لة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شلتوشصل

شالتص    مج    في  شالستش رة 
شملتعددة  وشلوس ئط  وشإلعالن 
وشلتسويق وشلتدريب وشلنشر وشلتطوير 

وشستض فة شملوشقع شإللكترونية
شملرشفقة في شالسترشتيجية شلرقمية

شلحقو   في  شلتصدير   / شالستيرشد 
.
ً
شملذكورة س بق 

عنوشن شملقر شالجتم عي : بلدية دشر 
 (( رقم  فيال  شلحاللفة  دوشر  بوعزة 
شلدشر   (0000  - شلنوشصر  مق طعة 

شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلبس ني  فؤشد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شلبس ني  فؤشد  شلسيد 
 67(00 ريكيرت  إرنست  ش رع   7
 67(00 فرنس   سترشسبورغ 

سترشسبورغ فرنس .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شلبس ني  فؤشد  شلسيد 
 67(00 ريكيرت  إرنست  ش رع   7
 67(00 فرنس   سترشسبورغ 

سترشسبورغ فرنس 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 08 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم -.
679I

AMISFYS CONSULTING SARL AU

FERME TIMHDIT SARL AU
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

 AMISFYS CONSULTING SARL
AU

شلط بق شلرشبع شقة رقم 10 ب مبنى 

رقم 0و مك ن فرح ت حش د ش رع 
حسن ) شملدينة شلجديدة ، 50000، 

مكن س شملغرب
 FERME TIMHDIT SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شقة 
رقم ) إق مة جن ن شالندلس شملدينة 
شلجديدة  - 50000 مكن س شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
56001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 FERME :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

. TIMHDIT SARL AU
شإلنت ج   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلفالحي.
شقة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
إق مة جن ن شالندلس شملدينة   ( رقم 

شلجديدة  - 50000 مكن س شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 (.000  : زويغر4  عمر  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  زويغر4  عمر  شلسيد 
عم رة ب ء شقة ) جن ن شالندلس م.ج 

50000 مكن س شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  زويغر4  عمر  شلسيد 
عم رة ب ء شقة ) جن ن شالندلس م.ج 

50000 مكن س شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   19 بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1و15.

680I

FATHI CONSULTING

UNIVERS INVEST
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

FATHI CONSULTING
 Florida Center Park 2, Boulevard
 Zoulikha Naciri - Casablanca ،

20000، CASA MAROC
UNIVERS INVEST شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 17 ش رع 

شالبط   ، شقة )1 ، أكدش  - 10000 
شلرب ط شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.5(0571
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
شملؤرخ في و) م رس ))0) تم تحويل 
شملقر شالجتم عي شلح لي للشركة من » 
17 ش رع شالبط   ، شقة )1 ، أكدش  
 17« إلى  شملغرب«  شلرب ط   10000  -
 - شلنخيل   ( ش رع محمدعبدو شقة 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 19 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1551)8.

681I

PESCADO DIMA

PESCADO DIMA
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

PESCADO DIMA
ش رع ولي شلعهد زنقة شبن سين  رقم 

10 ، 90050، أصيلة شملغرب
PESCADO DIMA شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

ولي شلعهد زنقة شبن سين  رقم 10 - 
90050 أصيلة شملغرب
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تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (019 يوليوز   01
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.PESCADO DIMA
مج     : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شملط عم.
ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 -  10 ولي شلعهد زنقة شبن سين  رقم 

90050 أصيلة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 50  : أزريوح  شملجيد  عبد  شلسيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
حصة   50  : شلسيد محمد غيالن 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
أزريوح  شملجيد  عبد  شلسيد 
عنوشنه)ش) تجزئة كريم رقم 1 90050 

أصيلة شملغرب.
عنوشنه)ش)  غيالن  محمد  شلسيد 
شصيلة   90050 0و  رقم  غزة  زنقة 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
أزريوح  شملجيد  عبد  شلسيد 
عنوشنه)ش) تجزئة كريم رقم 1 90050 

أصيلة شملغرب
عنوشنه)ش)  غيالن  محمد  شلسيد 
أصيلة   90050 0و  رقم  غزة  زنقة 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شتنبر   07 بت ريخ  شالبتدشئية ب صيلة 

1)0) تحت رقم )17.
68(I

AR EXPERTISE

NH CONULTING
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

AR EXPERTISE

 BD ZERKTOUNI ANGLE (19

 BD BRAHIM ROUDANI 1

 ER ETG N°15, CASABLANCA

MAROC

ذشت شلشريك شلوحيد شركة 

 NH ذشت شملسؤولية شملحدود

CONSULTING

وعنوشن مقره  شالجتم عي )ووش رع 

إبرشهيم شلرودشني شلط بق 5 رقم 1) 

إق مة ريح ن حي شملع  ريف شلدشر 

شلبيض ء - 0000) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب

ذشت شلشريك شلوحيد تأسيس شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة  
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9697و5

 (8 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( م رس 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  شملحدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  شملحدودة  شملسؤولية 

متبوعة  شلشركة  تسمية  شلوحيد .  

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء  عند 

NH CONSULTING

شملشورة  بإيج ز:  شلشركة  غرض 

وشلوس طة

عنوشن شملقر شالجتم عي : )ووش رع 
 (1 رقم   5 إبرشهيم شلرودشني شلط بق 

شلدشر  ريف  شملع   حي  ريح ن  إق مة 

شلبيض ء  شلدشر   (0000  - شلبيض ء 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة: 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي :

 1000 هله  :  نورشلدين  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشن  هله    نورشلدين  شلسيد 
 (1(8 مرتنس    فرن ند  زنقة   5

لوكسومبرغ
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشن  هله    نورشلدين  شلسيد 
 (1(8 مرتنس    فرن ند  زنقة   5

لوكسومبرغ
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0)تحت رقم  
0و09)8

Iو68

RIF CONSEIL SARL

ECO IMOPORT EXPORT
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

ECO IMOPORT EXPORT شركة 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي 

بوشوشف   و16 زنقة و1 شلن ظور - 
000)6 شلن ظور شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
915و)

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(1 نونبر   15
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 ECO  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.IMOPORT EXPORT

شالستيرشد   : غرض شلشركة بإيج ز 

وشلتصدير.

حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 - شلن ظور  و1  زنقة  و16  بوشوشف   

000)6 شلن ظور شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلشيبة  شحمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شلشيبة  شحمد  شلسيد 
شلن ظور   (( زنقة  بوشوشف  حي 

000)6 شلن ظور شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شلشيبة  شحمد  شلسيد 
شلن ظور   (( زنقة  بوشوشف  حي 

000)6 شلن ظور شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   01 شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم 506.

68(I

CONSEILS ET GESTION DES SOCIETES

DAVINCI DENTAL LAB
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

 CONSEILS ET GESTION DES

SOCIETES

شق مة شلسم رة رقم و شلط بق و ، 

000)9، شلعرشئش شملغرب

DAVINCI DENTAL LAB شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

شلنجمة شلنجمة رقم 67) شلط بق و 

. - 000)9 شلعرشئش شملغرب
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تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

6751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   08

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.DAVINCI DENTAL LAB

بيع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شالجهزة شلطبية.

تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

و  شلط بق   (67 شلنجمة شلنجمة رقم 

. - 000)9 شلعرشئش شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شيوب  سفي ن  شلسيد 

رقم 07 س حة موال4 شملهد4 000)9 

شلعرشئش شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شيوب  سفي ن  شلسيد 

رقم 07 س حة موال4 شملهد4 000)9 

شلعرشئش شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لعرشئش بت ريخ 0و م رس 

))0) تحت رقم 09).

685I

MH COMPTA SHENGEN 

AHARRAG BEAUTE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

MH COMPTA SHENGEN
 2RUE 85 SAEDIA L.SAEDIA

 LT.68 ET.1 TANGER 2RUE 85
 SAEDIA L.SAEDIA LT.68 ET .1
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
شحرشك بيوتي شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 6 ش رع 
9و1 حي حبيبة بن ديب ن طنجة 

90000 طنجة شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و8و5)1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   18
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
شإلقتض ء بمختصر تسميته  : شحرشك 

بيوتي .
غرض شلشركة بإيج ز : بيع وشرشء 

موشد شلتجميل .
ش رع   6  : عنوشن شملقر شالجتم عي 
طنجة  ديب ن  بن  حبيبة  حي  9و1 

90000 طنجة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
50 حصة   : شلسيد شس مة شحرشك 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   50  : شحرشك  منى  شلسيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شحرشك  شس مة  شلسيد 
شلخميس ت  ششبيلية  زنقة   09 رقم 

15000 شلخميس ت شملغرب.

شلسيدة منى شحرشك عنوشنه)ش) رقم 
09 زنقة ششبيلية شلخميس ت 15000 

شلخميس ت شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شحرشك  شس مة  شلسيد 
شلخميس ت  ششبيلية  زنقة   09 رقم 

15000 شلخميس ت شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   10 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 0و518).
686I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE SANTANA
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme etage n15 atlas ،

30000، fes MAROC
STE SANTANA شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 68 فيال 
تجزئة شمل مونية طريق صفرو - 

0000و ف س شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5و719
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   09
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.SANTANA
مقهى   :  : بإيج ز  شلشركة  غرض 
– مطعم – بيتزيري  – أكلة سريعة –

خدم ت – ممو  أفرشح.
شلعملي ت  ع مة مختلف  وبصفة 
شملنقولة  شلعق رية  شمل لية,  شلتج رية, 
وغير شملنقولة شلتي من شأنه  توسيع 

نش ط شلشركة

 68  : شالجتم عي  شملقر  .عنوشن 
 - فيال تجزئة شمل مونية طريق صفرو 

0000و ف س شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد سعيد بسيم شلعلمي : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500  : ف ئز  شمل  شلسيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلعلمي  بسيم  سعيد  شلسيد 
شمل مونية  تجزئة   99 فيال  عنوشنه)ش) 

طريق صفرو 0000و ف س شملغرب.
 99 عنوشنه)ش)  ف ئز  شمل  شلسيدة 
تجزئة شمل مونية طريق صفرو 0000و 

ف س شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلعلمي  بسيم  سعيد  شلسيد 
شمل مونية  تجزئة   99 فيال  عنوشنه)ش) 

طريق صفرو 0000و ف س شملغرب
شلدين بسيم شلعلمي  شلسيد عالء 
شمل مونية  تجزئة   99 فيال  عنوشنه)ش) 

طريق صفرو 0000و ف س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   (1 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 66)1.
687I

LE SUR MESURE INDUSTRIEL NEGOCE

 LE SUR-MESURE
INDUSTRIEL NÉGOCE

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

 LE SUR MESURE INDUSTRIEL
NEGOCE

 RUE ABOU ABDELLAH NAFII
 21 RES BEN OMAR ETG 4 APPT

 10، 20000، CASABLANCA
MAROC

 LE SUR-MESURE INDUSTRIEL
 NÉGOCE
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شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 1) زنقة 
أبو عبدهللا نفيعي إق مة شبن عمر 
شلط بق )شلشقة رقم10 - 0000) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
9)و0)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   11
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 LE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
 SUR-MESURE INDUSTRIEL

.NÉGOCE
غرض شلشركة بإيج ز : شرشء وبيع 

جميع شآلالت شلصن عية.
زنقة   (1  : عنوشن شملقر شالجتم عي 
عمر  شبن  إق مة  نفيعي  عبدهللا  أبو 
 (0000  - رقم10  )شلشقة  شلط بق 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد عثم ن بال  : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة . 
شلسيد عثم ن بال  : 1000 بقيمة 

100 درهم.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  بال   عثم ن  شلسيد 
1عين  ش رع شبن ت شفين ط بق  و)) 

برجة 0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  بال   عثم ن  شلسيد 
1عين  ش رع شبن ت شفين ط بق  و)) 

برجة 0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 15 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 6و)1)8.

688I

MH COMPTA SHENGEN 

M.S.T BEAUTE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

MH COMPTA SHENGEN
 2RUE 85 SAEDIA L.SAEDIA 

 LT.68 ET .1 TANGER، 90000،
TANGER MAROC

م.س.ت بيوتي شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 6 ش رع 
9و1 حي حبيبة بن ديب ن طنجة 

90000 طنجة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
57و5)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   05
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
شإلقتض ء بمختصر تسميته  : م.س.ت 

بيوتي .
غرض شلشركة بإيج ز : بيع وشرشء 

موشد شلتجميل 
ش رع   6  : عنوشن شملقر شالجتم عي 
طنجة  ديب ن  بن  حبيبة  حي  9و1 

90000 طنجة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
 100  : بولهوش  شملصطفى  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد شملصطفى بولهوش عنوشنه)ش) 
شلحسيمة  شسن دة  بوجيدة  دشر  دوشر 

000)و شلحسيمة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد شملصطفى بولهوش عنوشنه)ش) 
شلحسيمة  شسن دة  بوجيدة  دشر  دوشر 

000)و شلحسيمة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   10 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 51817).
689I

A.Y JURIS

KAGHA TRAV
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

A.Y JURIS
 LOT LAATARES 102 N4

 SKHIRATE ، 12040، SKHIRATE
MAROC

KAGHA TRAV شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

عين شلعت ريس عم رة )10 شقة ) 
شلصخيرشت - 050)1 شلصخيرشت 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
6011و1

 08 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.KAGHA TRAV

 : بإيج ز  شلشركة  غرض 

. TRAVAUX DIVERS

تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 ( شقة   10( عم رة  شلعت ريس  عين 

شلصخيرشت   1(050  - شلصخيرشت 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلغ ز4  كم    شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شلغ ز4  كم    شلسيد 

شلصخيرشت  شلشم لي  شلبح رة  دوشر 

050)1 شلصخيرشت شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شلغ ز4  كم    شلسيد 

شلصخيرشت  شلشم لي  شلبح رة  دوشر 

050)1 شلصخيرشت شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بتم رة  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم ))7.

690I

LVIV

LVIV
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

LVIV

و1 زنقة شحمد شملج طي شق مة شاللب 

ط بق 1 رقم 8 شملع ريف ، 70و0)، 

شلدشر شلبيض ء شملغرب

LVIV شركة ذشت مسؤولية محدودة 

ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي و1 زنقة 

شحمد شملج طي شق مة شاللب ط بق 

1 رقم 8 شملع ريف - 70و0) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
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محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و8)0)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   05

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

.LVIV :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

شالنع ش   : غرض شلشركة بإيج ز 

شلعق ر4.

زنقة  و1   : عنوشن شملقر شالجتم عي 

ط بق  شاللب  شق مة  شملج طي  شحمد 

شلدشر  70و0)   - شملع ريف   8 رقم   1

شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد رشيد دو�سي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  دو�سي  رشيد  شلسيد 

زنقة سيد4 حرشزم رقم 1و حي شلسالم 

و0)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  دو�سي  رشيد  شلسيد 

حي  1و  رقم  حرشزم  سيد4  زنقة 

شلسالم و0)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 18 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 68)1)8.

691I

ESCAL ESSALAM IMMOٍ

  ESCAL ESSALAM IMMO    
EEI

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

ESCAL ESSALAM IMMOٍ
ش رع محمد شلدرفوفي، شلط بق )، 
شلشقة رقم 16، وجدة ، 60000، 

وجدة شملغرب
   ESCAL ESSALAM IMMO  EEI    

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

محمد شلدرفوفي، شلط بق )، شلشقة 
رقم 16 - 60000 وجدة شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

19)9و
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   18
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
     : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.  ESCAL ESSALAM IMMO  EEI
: -شالنع ش  غرض شلشركة بإيج ز 

شلعق ر4
م لية  عملية  أ4  ع م،  -وبشكل 
أو  منقولة  أو  أو صن عية  تج رية  أو 
مرتبطة  تكون  قد  وشلتي  عق رية، 
كلًي  أو  بشكل مب شر أو غير مب شر، 
جزئًي ، بغرض شلشركة شملذكور أعاله، 
وكذلك  تطويره ،  تعزز  قد  شلتي  أو 
في  وسيلة  أ4  قبل  من  مش ركة  أ4 
أ4 شركة أو مؤسسة تم إنش ؤه  أو 
موجودة ب لفعل، وله  أنشطة مم ثلة 

أو ذشت صلة
ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلشقة   ،( شلط بق  محمد شلدرفوفي، 

رقم 16 - 60000 وجدة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد محسن شالزرق : 50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد شلزروقي عدن ن : 50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شالزرق  محسن  شلسيد 

 ،16 رقم  شلنعم ن  زنقة  شلربيع،  حي 

7 60000 وجدة  شلط بق شلث ني شقة 

شملغرب.

شلزروقي عدن ن عنوشنه)ش)  شلسيد 

حي شملسيرة زنقة جزر شلكن ر4 رقم )و 

مكرر 60000 وجدة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شالزرق  محسن  شلسيد 

 ،16 رقم  شلنعم ن  زنقة  شلربيع،  حي 

7 60000 وجدة  شلط بق شلث ني شقة 

شملغرب

شلزروقي عدن ن عنوشنه)ش)  شلسيد 

حي شملسيرة زنقة جزر شلكن ر4 رقم )و 

مكرر 60000 وجدة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   18 بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 70)1.

69(I

GLOFID

NWS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

GLOFID

196 ش رع شلسفير بن ع ئشة شلط بق 

شلث ني شلرقم ) ، 00و0)، شلدشر 

شلبيض ء شملغرب

NWS شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 75 ش رع 

11 ين ير شلط بق شألو  شلشقة ر 169 

- 0000)  لدشر شلبيض ء شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و81وو5

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

شملؤرخ في )) م رس ))0) تم تحويل 

من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
شألو   شلط بق  ين ير   11 ش رع   75«

شلشقة ر 169 - 0000)  لدشر شلبيض ء 

إلى »ش رع شفش وني تجزئة  شملغرب« 

شملنطقة   15 شلتقسيم  شلسعد4 

شلبيض ء  0000)  لدشر   - شلصن عية 

شملغرب«.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 19 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1755)8.

Iو69

MENUIBAT

MENUIBAT
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

MENUIBAT

شلرقم 0و مجموعة ) بلوك 1 حي 

شلوحدة ) طريق 016و شلهرشويين ، 

)900)، شلدشر شلبيض ء شملغرب

MENUIBAT شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلرقم 

0و مجموعة ) بلوك 1 حي شلوحدة 

) طريق 016و شلهرشويين - )900) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.187981

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(( م رس  0و  في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

بط ر  عمر  )ة)  شلسيد  تفويت 

أصل  من  شجتم عية  حصة   1.000

)ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة   (.000

م رس  0و  بت ريخ  شصب يحي  محمد 

.(0((

بط ر  غ لم  )ة)  شلسيد  تفويت 

أصل  من  شجتم عية  حصة   1.000

)ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة   (.000

م رس  0و  بت ريخ  شصب يحي  محمد 

.(0((
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ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

 18 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم ))16)8.

69(I

comptajouari

SOUR POWERING
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

comptajouari

 AV ADMI RES DAY APPT 12

 BENI MELLAL AV ADMI RES

 DAY APPT 12 BENI MELLAL،

23000، BENI MELLAL maroc

SOUR POWERING شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة)في طور 

شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شورير شيت 

حبيبي ت كزيرت - 000و) بني مال  

شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.1(067

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تقرر حل   (0(( أبريل   0( شملؤرخ في 

شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 

مبلغ رأسم له    SOUR POWERING

مقره   وعنوشن  درهم   100.000

شإلجتم عي شورير شيت حبيبي ت كزيرت 

- 000و) بني مال  شملغرب نتيجة   : 

لم يزشو  ش4 نش ط.

و حدد مقر شلتصفية ب شورير شيت 

بني مال   000و)   - ت كزيرت  حبيبي 

شملغرب. 

و عين:

عبد هللا شيت شحس ين  شلسيد)ة) 

س لم  بن  شحمد  بالد  وعنوشنه)ش) 

000و)  16 بني مال   8 شلرقم  شلزنقة 

بني مال  شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

شحس ين  شيت  سعيد   شلسيد)ة) 

وعنوشنه)ش) حي شلشرف تجزئة شلوشحة 

بني مال   000و)  بني مال   )و  رقم 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

شمنضيض  محمد   شلسيد)ة) 
شيت  يحيى  شيت  دوشر  وعنوشنه)ش) 
شحبيبي ت كزيرت )65و) قصبة ت دلة 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ببني مال  بت ريخ 15 أبريل 

))0) تحت رقم 79و.
695I

BCNG

STE: FASTIGIUM
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI , (65

 9ÈME ETAGE N°92، 20050،
CASABLANCA MAROC

STE: FASTIGIUM شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 65)، 

ش رع شلزرقطوني شلط بق 9 رقم )9 - 
0050) شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5(05(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   16
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE:  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.FASTIGIUM
أعم     : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلبن ء شملتنوعة.
 ،(65  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

ش رع شلزرقطوني شلط بق 9 رقم )9 - 
0050) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد عزيز شلحي ن  : 500.000,00 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 5.000  : شلحي ن   عزيز  شلسيد   
بقيمة 100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد عزيز شلحي ن  عنوشنه)ش) و) 
 (0050 بنور  سيد4  شلك مل  تجزئة 

سيد4 بنور شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد عزيز شلحي ن  عنوشنه)ش) و) 
 (0050 بنور  سيد4  شلك مل  تجزئة 

سيد4 بنور شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلتج رية ب لدشر شلبيض ء بت ريخ - تحت 

رقم -.
696I

موثقة

 SOCIETE IMMOBILIERE
ANFA 25

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
مالءمة شلنظ م شألس �سي للشركة

موثقة
70, زنقة ليبورن زشوية ش رع شملق ومة 
وش رع محمد شلس دس ، 0500)، 

شلدشرشلبيض ء شملغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE

ANFA 25 »شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: 
شلدشرشلبيض ء، 151، ش رع يعقوب 
شملنصور، حي شملع ريف - 0500) 

شلدشرشلبيض ء شملغرب.
»مالءمة شلنظ م شألس �سي للشركة«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.1011(1
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 15 م رس ))0)

شألس �سي  شلنظ م  مالءمة  تقرر 
شلق نون:  مقتضي ت  مع  للشركة 

شألس �سي للشركة
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
 (( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم 818556.
697I

موثقة

DASNAVINA-FIRST CLASS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

مالءمة شلنظ م شألس �سي للشركة

موثقة
70, زنقة ليبورن زشوية ش رع شملق ومة 
وش رع محمد شلس دس ، 0500)، 

شلدشرشلبيض ء شملغرب
 DASNAVINA-FIRST CLASS

»شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: 

شلدشرشلبيض ء، 151، ش رع يعقوب 
شملنصور، حي شملع ريف - 0500) 

شلدشرشلبيض ء شملغرب.
»مالءمة شلنظ م شألس �سي للشركة«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.(01769
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 15 م رس ))0)
شألس �سي  شلنظ م  مالءمة  تقرر 
شلق نون:  مقتضي ت  مع  للشركة 

شألس �سي للشركة
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
 (( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم 818557.
698I

LIBRAIRIE PAPETERIE AL QIMAM

مكتبة وراقة القمم
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

 LIBRAIRIE PAPETERIE AL
QIMAM

 MAGASIN 3 DYAR IZDIHAR 2
 GH 3 IMM 3 BOUSKOURA ،
20180، CASABLANCA MAROC
مكتبة ورشقة شلقمم شركة ذشت 
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مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم و دي ر 
شزده ر ) مجموعة شلسكنية و عم رة 
و بوسكورة شلدشرشلبيض ء - 0180) 

شلدشرشلبيض ء شملغرب 
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1و87و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   0(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
مكتبة   : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

ورشقة شلقمم .
مكتبة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
ولوشزم  مدرسية  شدوشت  بيع  وورشقة 
شملكتب وعلى شلعموم جميع شلعملي ت 
وشلعق رية  وشلصن عية  شلتج رية 

وشمل لية .
عنوشن شملقر شالجتم عي : رقم و دي ر 
شزده ر ) مجموعة شلسكنية و عم رة 
 (0180  - شلدشرشلبيض ء  بوسكورة  و 

شلدشرشلبيض ء شملغرب .
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد حم تو عبد شلغفور : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلغفور  عبد  حم تو  شلسيد 
عم رة  شلضخ مة  دي ر  عنوشنه)ش) 
بوسكورة   ( رقم  شلسفلي  ط بق   10

0180) شلدشرشلبيض ء شملغرب .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلغفور  عبد  حم تو  شلسيد 
عم رة  شلضخ مة  دي ر  عنوشنه)ش) 

بوسكورة   ( رقم  شلسفلي  ط بق   10
0180) شلدشرشلبيض ء شملغرب 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
1و  بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم -.
699I

Compta-Gest Business SARL AU

 STE AGHATA PALMS RIAD
SARL

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

Compta-Gest Business SARL AU
رقم )8) شلبحيرة شطر ) شلصويرة 

 ،la lagune 4، 44000 (8(
شلصويرة شملغرب

 STE AGHATA PALMS RIAD
SARL شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 
10،زنقة طرشبلس درب شغ دير 

شلصويرة - 000)) شلصويرة شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

6105
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   11
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.AGHATA PALMS RIAD SARL
شستغال    : غرض شلشركة بإيج ز 

ري ض شو دشر للضي فة .
رقم   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شغ دير  درب  طرشبلس  10،زنقة 

شلصويرة - 000)) شلصويرة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد Sabri HILLI : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 Blanka JISOVA : 500 شلسيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)   Sabri HILLI شلسيد 
شغ دير  درب  10،زنقة طرشبلس  رقم 

000)) شلصويرة شملغرب.
 Blanka JISOVA شلسيدة 
عنوشنه)ش) رقم 10،زنقة طرشبلس درب 

شغ دير 00)) شلصويرة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)   Sabri HILLI شلسيد 
شغ دير  درب  10،زنقة طرشبلس  رقم 

000)) شلصويرة شملغرب
 Blanka JISOVA شلسيدة 
عنوشنه)ش) رقم 10،زنقة طرشبلس درب 

شغ دير 000)) شلصويرة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
19 أبريل  شالبتدشئية ب لصويرة بت ريخ 

))0) تحت رقم 7)1.
700I

FIGET SARL

CALL ME NOW CENTER
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC
CALL ME NOW CENTER شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي )9 ش رع 
شلحسن شلث ني ط بق )0 شلشقة 09 

مرتيل - 150و9 مرتيل شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

71و1و
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   18
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 CALL  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.ME NOW CENTER
مركز   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شالتص الت.
)9 ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 
 09 شلشقة   0( شلحسن شلث ني ط بق 

مرتيل - 150و9 مرتيل شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
حصة   50  : شلسيد كريم شلشويخ 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
حصة   50  : بنعلي  شلسيد محمد 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شلشويخ  كريم  شلسيد 

شسب ني  8009) شسب ني  إسب ني .
عنوشنه)ش)  بنعلي  محمد  شلسيد 

إسب ني  8009) شسب ني  إسب ني .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شلشويخ  كريم  شلسيد 

شسب ني  8009) شسب ني  إسب ني 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   0( بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم )97.
701I

AMILEC SARL AU أميليك

GHAZALI PROM غزالي بروم
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

AMILEC SARL AU أميليك
0)) تجزئة شلزهرة 1 حد شلسوشلم 
0)) تجزئة شلزهرة 1 حد شلسوشلم، 

00)6)، برشيد شملغرب
 GHAZALI PROM غزشلي بروم

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلرقم )و 
شلط بق 1 تجزئة شلنصر حد شلسوشلم 

- 00)6) حد شلسوشلم شملغرب



عدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0))الجريدة الرسمية   8066

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

16(89

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   16

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

غزشلي   : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. GHAZALI PROM بروم

منعش   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

عق ر4 وأشغ   شلبن ء وشلديكور.

عنوشن شملقر شالجتم عي : شلرقم )و 

شلط بق 1 تجزئة شلنصر حد شلسوشلم - 

00)6) حد شلسوشلم شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلغزشلي  تب رك  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شلغزشلي  تب رك  شلسيد 

شلرقم 0) شرك نة حد شلسوشلم 00)6) 

حد شلسوشلم شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شلغزشلي  تب رك  شلسيد 

شلرقم 0) شرك نة حد شلسوشلم 00)6) 

حد شلسوشلم شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  ببرشيد  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 68و.

70(I

SM PARTNERS

XPEDIA LOGISTICS
إعالن متعدد شلقرشرشت

SM PARTNERS
وو مجموعة عرسة لكبير شلط بق 

شألر�سيِ  مكتب بِ 1 إمتدشد شملع ريف 
maroc 0000)، شلدشر شلبيض ِء ،

XPEDIA LOGISTICS »شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: 0و1 ش رع 
شلسفير بن ع ئشة ب رقم 8 شلط بق 

شلرشبع - - شلدشر شلبيض ء شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
857)6و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 5) نونبر 1)0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
من  مه جر  مهد4  شلسيد  إستق لة 

مه مه كمسير ث ن للشركة
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

تعديل شلنظ م شألس �سي للشركة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
على  ينص  شلذ4   :15 رقم  بند 
تبقى مسيرة للشركة ملدة غير  م يلي: 

محدودة شلسيدة م جدة شلحق و4
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (1 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

ين ير ))0) تحت رقم 6)و809.
Iو70

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

PLASTIQUE SRAGHNA
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رفع رأسم   شلشركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC
PLASTIQUE SRAGHNA شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلهرشويين 
دوشر والد ملوك كلم وو.10 - 0و)0) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.

رفع رأسم   شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

9و))8.
 بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي
تم   (0(1 نونبر   11 في  شملؤرخ 
بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
أ4  درهم«  »000.))و.5و  قدره 
إلى  درهم«   15.(07.000« من 
طريق  عن  درهم«   50.7(9.000«
شلشركة  ديون  مع  مق صة  إجرشء   :

شملحددة شملقدشر وشملستحقة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 01 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم 0)8150.
70(I

BUSINESS CONSULT CABINE

LABELSOL               لبيلصول
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS CONSULT CABINE
 APPT 11, ETAGE 2, IMM12,

 RUE KENITRA, V.N. MEKNES ،
50050، MEKNES MAROC

LABELSOL لبيلصو  شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 807 زنقة 
روبريز عم رة 80 محل 7 تجزئة 

شلشرف مكن س. - 50050 مكن س 
شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
55889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   19
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

LABELSOL لبيلصو .
أشغ     -  : غرض شلشركة بإيج ز 

مختلفة أو شلبن ء
- ت جر ورق شلح ئط للصب غة

- مق و  ديكور وزخرفة شلشقق.

 807  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
7 تجزئة  80 محل  زنقة روبريز عم رة 

مكن س   50050  - مكن س.  شلشرف 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

800 حصة   : ب حدوعزيز  شلسيد  

بقيمة 100 درهم للحصة .

 (00  : ليلى  شلودغير4  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  ب حدوعزيز  شلسيد  

تجزئة   ( شلط بق   (0 80 شقة  عم رة 

مكن س   50050 مكن س.  شلشرف 

شملغرب.

شلسيدة شلودغير4 ليلى عنوشنه)ش) 

 . 91 حي السير4  تجزئة شلريح ن رقم 

خنيفرة. 000)5 خنيفرة. شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  ب حدوعزيز  شلسيد  

تجزئة   ( شلط بق   (0 80 شقة  عم رة 

مكن س   50050 مكن س.  شلشرف 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   01 بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم و8)1.

705I

ESPERE CONSULTING

PLAYA LAY TRANS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

ESPERE CONSULTING

 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME

 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR

MAROC

PLAYA LAY TRANS شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
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وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة عبدة 
رقم )1 ش رع خط رملة 01 - 70000 

شلعيون شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.(9775

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( م رس   (1 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
تفويت شلسيد )ة) عبد هللا شسمو 
أصل  من  شجتم عية  حصة   500
1.000 حصة لف ئدة شلسيد )ة) جال  

عفيف بت ريخ 1) م رس ))0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
أبريل   19 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1078.
706I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

PLASTQUE SRAGHNA
إعالن متعدد شلقرشرشت

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC
PLASTQUE SRAGHNA »شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: شلهرشويين 
دوشر والد ملوك كلم وو.10 - 0))0) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
9و))8.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 11 نونبر 1)0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
إغالف شلفرع شلتج ر4 شملتوشجد ب لدشر 
شلبيض ء شلحي شلصن عي ) تيت مليل 

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
شلهرشويين  من  شإلجتم عي  شملقر  تغيير 
إلى شلدشر  وو.10  دوشر والد ملوك كلم 
شلبيض ء شلحي شلصن عي ) تيت مليل 

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 
شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

شلدشر  هو  للشركة  شإلجتم عي  شملقر 
شلبيض ء شلحي شلصن عي ) تيت مليل 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 09 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم 816970.
707I

STE AK MISSION SARL AU

 STE RYAD BELLA VISTA
ZALAGH

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

STE AK MISSION SARL AU
6 ش رع عال  شبن عبد هللا رقم و1 

ف س ، 0000و، ف س شملغرب
 STE RYAD BELLA VISTA

ZALAGH شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي طريق 
شلقرية جم عة عين بوعلي زوشغة 

موال4 يعقوب كلم 7 ف س 0000و 
ف س شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(5(95
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تحويل   (0(( ين ير  و0  شملؤرخ في 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
بوعلي  عين  جم عة  شلقرية  »طريق 
ف س   7 كلم  يعقوب  موال4  زوشغة 
0000و ف س شملغرب« إلى »عين عمير 
 (( طريق شيموزشر تجزئة شملجد رقم 

ف س 0000و ف س شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   06 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 8)18.
708I

FIDUCIAIRE LABEMA ASSISTANCE

زايد الصغير أورطوفوني
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE LABEMA
ASSISTANCE

 Av, Youssef Ibn Tachafine
 Résidence Mounia Etg 2 Appt 8

، 90040، Tanger MAROC
زشيد شلصغير أورطوفوني شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

الف ييت 0و إق مة شلنصر شلط بق 

شلت ني شقة رقم 1 - 0)900 طنجة 

شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.1((097

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(( م رس   (1 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
تفويت شلسيد )ة) زشيد شلصغير 5) 

حصة شجتم عية من أصل 5) حصة 

شلرمي�سي  جميلة  )ة)  شلسيد  لف ئدة 

بت ريخ 1) م رس ))0).

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

م رس  0و  بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1و9).

709I

HACHIM BAMIR

فيلوتين
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

فيلوتين

ش رع شلحرية مبنى شلنرجس ، 

0)60)، شسفي شملغرب

فيلوتين شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

شلحرية مبنى شلنرجس - 0)60) 

شسفي شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و71)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   (0

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

فيلوتين.
تصنيع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
منتج ت شملعجن ت وتصنيع منتج ت 

شملخ بز وشلب ست ..
ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلحرية مبنى شلنرجس - 0)60) شسفي 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 : ع طفي  شلوشحد  عبد  شلسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
ع طفي  شلوشحد  عبد  شلسيد 
شلجديدة  شملدينة  حي  عنوشنه)ش) 

0)60) شسفي شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
ع طفي  شلوشحد  عبد  شلسيد 
شلجديدة  شملدينة  حي  عنوشنه)ش) 

0)60) شسفي شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 بت ريخ  بآسفي  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم -.
710I

CAF MAROC

SMART INFO TECH
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
SMART INFO TECH شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
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وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة وشد 
زيز شلرقم 0) شق مة ك سطي  شلط بق 

شلث ني رقم 10 - 90000 طنجة 
شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و))6)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   0(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.SMART INFO TECH
تقديم   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شلخدم ت شلتكنولوجية وشملعلوم تية .
زنقة وشد   : عنوشن شملقر شالجتم عي 
شق مة ك سطي  شلط بق   (0 زيز شلرقم 
طنجة   90000  -  10 رقم  شلث ني 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلوه بي  سعيد  محمد  شلسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلوه بي  سعيد  محمد  شلسيد 
شلجديدة  شلس نية  حي  عنوشنه)ش) 

90000 طنجة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلوه بي  سعيد  محمد  شلسيد 
شلجديدة  شلس نية  حي  عنوشنه)ش) 

90000 طنجة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 908)5).
711I

malartci

SOCIETE OPTI D›OR SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
 SOCIETE OPTI D›OR SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شق مة 

سلوى شلط بق شالو  ش رع شلحسن 
شلث ني بني مال  - 000و) بني مال  

شملغرب.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.77(9

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
شملؤرخ في 01 فبرشير ))0) تم تحويل 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
ش رع  شالو   شلط بق  سلوى  »شق مة 
شلحسن شلث ني بني مال  - 000و) بني 
مال  شملغرب« إلى »محل بحي ميمونة 
07 مكرر بني مال  -  )0 شلرقم  بلوك 

000و) بني مال  شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ببني مال  بت ريخ 06 أبريل 

))0) تحت رقم 7)و.
71(I

MOGADOR GESTION

MOGA-WAVES
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC
MOGA-WAVES شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شملحل 

شلك ئن ب لط بق شلسفلي تجزئة 0)1 
تجزئة شملنزه ) - 000)) شلصويرة 

شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
6095

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   06
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.MOGA-WAVES
غرض شلشركة بإيج ز : شلري ض ت 

شمل ئية وركوب شألموشج .
شملحل   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 1(0 شلك ئن ب لط بق شلسفلي تجزئة 
شلصويرة   ((000  -  ( شملنزه  تجزئة 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
 51  : شلعس و4  محمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
9) حصة   : شلسيدة جليلة بوه لي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد محمد شلعس و4 عنوشنه)ش) 
000)) شلصويرة  6)1 تجزئة شلرونق 

شملغرب.
عنوشنه)ش)  بوه لي  جليلة  شلسيدة 
عملية شلرشحة   (0( عم رة   1( شقة 
شلصويرة   ((000 شلصويرة شلجديدة 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد محمد شلعس و4 عنوشنه)ش) 
000)) شلصويرة  6)1 تجزئة شلرونق 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
و1 أبريل  شالبتدشئية ب لصويرة بت ريخ 

))0) تحت رقم 120/2022.

Iو71

ficogedek sarl au

LAHA TRANSFERT
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

LAHA TRANSFERT شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 

10 شالنبع ت 1 مكن س - 50000 

مكن س شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

55981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   08

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 LAHA  : شإلقتض ء بمختصر تسميته  

.TRANSFERT

تحويل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شالموش .
 10 رقم   : عنوشن شملقر شالجتم عي 

شالنبع ت 1 مكن س - 50000 مكن س 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 500  : خدنجل  هن ء  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيدة ملي ء خدنجل : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  خدنجل  هن ء  شلسيدة 
شالو   شلط بق   1 شالنبع ت   10 رقم 

مكن س 50000 مكن س شملغرب.
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عنوشنه)ش)  خدنجل  ملي ء  شلسيدة 
شالو   شلط بق   1 شالنبع ت   10 رقم 

مكن س 50000 مكن س شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  خدنجل  هن ء  شلسيدة 
شالو   شلط بق   1 شالنبع ت   10 رقم 

مكن س 50000 مكن س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم و150.
71(I

MOHAMED LAAGOUBI

M CITY FOUR
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

MOHAMED LAAGOUBI
 1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES MAROC
M CITY FOUR شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلط بق 

شالر�سي رقم 56 ش رع 17 ج د ف س - 
0090و ف س شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
7((17

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 M  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.CITY FOUR
منعش   -  : غرض شلشركة بإيج ز 

عق ر4.
- مق و  في أشغ   مختلفة..

شلط بق   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
17 ج د ف س  56 ش رع  شالر�سي رقم 

- 0090و ف س شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد معطالو4 علي : 50) حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 (50  : يوسف  معطالو4  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 (50  : حسن  معطالو4  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 (50  : رشيد  معطالو4  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  علي  معطالو4  شلسيد 
ف س  تغ ت  جبل  تجزئة  19و  رقم 

0090و ف س شملغرب.
يوسف  معطالو4  شلسيد 
عنوشنه)ش) رقم 19و تجزئة جبل تغ ت 

ف س 0090و ف س شملغرب.
شلسيد معطالو4 حسن عنوشنه)ش) 
ف س  تغ ت  جبل  تجزئة  19و  رقم 

0090و ف س شملغرب.
شلسيد معطالو4 رشيد عنوشنه)ش) 

شسب ني  - - شسب ني .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  علي  معطالو4  شلسيد 
ف س  تغ ت  جبل  تجزئة  19و  رقم 

0090و ف س شملغرب
يوسف  معطالو4  شلسيد 
عنوشنه)ش) رقم 19و تجزئة جبل تغ ت 

ف س 0090و ف س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم )197.
715I

karama conseil

STE SAHAR FRERES
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

karama conseil
رقم وو شلشقة رقم 1 زنقة شس مة 
شبن زيد ش رع شلجيش شمللكي ف س 

0000و، ف س شملغرب
STE SAHAR FRERES شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد)في طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي )6 زنقة 
صنه جة وشد لكة سيد4 بوجيدة 

ف س - 0000و ف س شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
685و5.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر   (0(( أبريل   07 في  شملؤرخ 
ذشت مسؤولية محدودة  حل شركة 
 STE SAHAR ذشت شلشريك شلوحيد 
 100.000 رأسم له   مبلغ   FRERES
 6( شإلجتم عي  درهم وعنوشن مقره  
زنقة صنه جة وشد لكة سيد4 بوجيدة 
ف س - 0000و ف س شملغرب نتيجة   

: شلركود شالقتص د4 وشزمة كورون .
زنقة   6( و حدد مقر شلتصفية ب 
بوجيدة  سيد4  لكة  وشد  صنه جة 

ف س - 0000و ف س شملغرب. 
و عين:

شلسيد)ة) عال  لغزش  وعنوشنه)ش) 
ف س شملغرب كمصفي  0000و  ف س 

)ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1992/2022.
716I

MOORE CASABLANCA

ايكو بوطكامب
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
إض فة تسمية تج رية أو شع ر 

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

شيكو بوطك مب »شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: ش رع 

شحمد شلقدمير4 وش رع سولي 

برودهومم وش رع جب   حبر4 رقم 1 

شملع ريف - - شلدشر شلبيض ء شملغرب.

»إض فة تسمية تج رية أو شع ر«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.5(8587

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

تقرر   (0(( م رس   1( في  شملؤرخ 

إض فة شع ر تج ر4 للشركة وهو:

شيكو بوطك مب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 65)1)8.

717I

PUSH CENTER

CHANGE DRIVER
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER

 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC

CHANGE DRIVER شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 7 زنقة 

شحمد توكي شلط بق ) شلشقة 10 

شلدشر شلبيض ء شلدشر شلبيض ء 0000) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب 

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1و01)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (5

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
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عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.CHANGE DRIVER
توفير   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

خدمة شلكمبيوتر.
زنقة   7  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شحمد توكي شلط بق ) شلشقة 10 شلدشر 
شلبيض ء شلدشر شلبيض ء 0000) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب .
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : بودعوة  عمر  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد عمر بودعوة عنوشنه)ش) 1) 
شلرشحة  حي   5 شالقحوشن ط بق  زنقة 
0000) شلدشر شلبيض ء  شلدشر شلبيض ء 

شملغرب .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد عمر بودعوة عنوشنه)ش) 1) 
شلرشحة  حي   5 شالقحوشن ط بق  زنقة 
0000) شلدشر شلبيض ء  شلدشر شلبيض ء 

شملغرب 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 07)1)8.
718I

KING CONSULTING

ALUMINUM ZA
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

KING CONSULTING
 BUREAU B IMM 5 LOT N°1

 HAY OTHMANE BOUZNIKA ،
13100، BOUZNIKA MAROC
ALUMINUM ZA شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم و5 
تجزئة غيتة بوزنيقة - 100و1 

بوزنيقة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

6607

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(1 ين ير   06

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ALUMINUM ZA

وصالت   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شألملنيوم شملعدنية أو شلبالستيكية.

رقم   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

100و1   - بوزنيقة  غيتة  تجزئة  و5 

بوزنيقة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : زغال   محمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  زغال   محمد  شلسيد 

رقم و5 تجزئة غيتة بوزنيقة 100و1 

بوزنيقة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  زغال   محمد  شلسيد 

رقم و5 تجزئة غيتة بوزنيقة 100و1 

بوزنيقة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (5 بت ريخ  سليم ن  ببن  شالبتدشئية 

ين ير 1)0) تحت رقم )5.

719I

ficogedek sarl au

RAKHA TRUCK
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

RAKHA TRUCK شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم و5 
درب شلبرجة حي شلفتح - 50000 

مكن س شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
55985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   01
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.RAKHA TRUCK
نقل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلبض ئع.
و5  رقم   : عنوشن شملقر شالجتم عي 
 50000  - شلفتح  حي  شلبرجة  درب 

مكن س شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : فروحي  فت ح  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  فروحي  فت ح  شلسيد 
ورزشزشت   . ترميكت  شلجديد  تكمي 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  فروحي  فت ح  شلسيد 

ورزشزشت   . ترميكت  شلجديد  تكمي 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   18 بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1505.

7(0I

Valoris Partners

SOMADIFER

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

رفع رأسم   شلشركة

Valoris Partners

 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et

 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc

SOMADIFER شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

 A وعنوشن مقره  شإلجتم عي مجمع

زنقة Capitaine Pommier شلحي 

شملحمد4 - 0570) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.

رفع رأسم   شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

95و60).

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تم   (0(( م رس   09 في  شملؤرخ 

قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 

 10.000« أ4 من  درهم«   990.000«

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 19 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1و15)8.

7(1I
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fiduciaire al jamiae

مقاولة عبيدة

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

fiduciaire al jamiae

 Av achra mai n°1 tetouan، (1

93000، tetouan maroc

مق ولة عبيدة شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة)في طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلهوة 

جم عة وشدالو - 000و9 تطوشن 

شملغرب.

حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(011

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تقرر حل   (0(( أبريل   08 شملؤرخ في 

شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 

رأسم له   مبلغ  عبيدة  مق ولة 

مقره   وعنوشن  درهم   100.000

 - وشدالو  جم عة  شلهوة  شإلجتم عي 

 : نتيجة    شملغرب  تطوشن  000و9 

مستقبال  مشروع  ش4  وجود  عدم 

وشملن فسة وشالزمة شلتي تعرفه  شلبالد.

شلهوة  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 

تطوشن  000و9   - وشدالو  جم عة 

شملغرب. 

و عين:

شلسيد)ة) عبد شلحكيم بن صديق 

وعنوشنه)ش) ش ر  عال  شلف �سي شق مة 

7 000و9 تطوشن  ششهب ربلن ش رقم 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

جم عة  شلهوة   : ب لتصفية  شملتعلقة 

وشدالو

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1و10.

7((I

fiduciaire al jamiae

اوفرمندي
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

fiduciaire al jamiae
 Av achra mai n°1 tetouan، (1

93000، tetouan maroc
شوفرمند4 شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شق مة 
شملجد )/) شلط بق شالر�سي دهر 
شملحنش - 000و9 تطوشن شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(9959
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( أبريل   07 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
شس مة شلسطي  )ة)  تفويت شلسيد 
أصل  من  شجتم عية  حصة   500
500 حصة لف ئدة شلسيد )ة) محمد 

شلسطي بت ريخ 07 أبريل ))0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
أبريل   18 بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 9)10.

Iو)7

CONSULTATION ET SERVICES

MRAFACE IMMOBILIER
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

CONSULTATION ET SERVICES
 CASABLANCA, 549BD ABA

 CHOUAIB DOUKALI DRISSIA 2
 ETG 1 ، 20500، CASABLANCA

MAROC
MRAFACE IMMOBILIER شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 6) ش رع 
مرس سلط ن ط بق 1 شلشقة رقم و 

- 0500) شلدشرشلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9))وو5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   18

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. MRAFACE IMMOBILIER

منعش   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

مختلفةأو  بأعم    عق ر4,مق و  

شلبن ء.

6) ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 

مرس سلط ن ط بق 1 شلشقة رقم و - 

0500) شلدشرشلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

0)و   : رضوشن  هللا  فتح  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد أنس شملعروفي : 0وو حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد محيمي محمد : 0وو حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد فتح هللا رضوشن عنوشنه)ش) 
عين شلشق ش رع برشيد زنقة 05 رقم 

57 0500) شلدشرشلبيض ء شملغرب.

عنوشنه)ش)  شملعروفي  أنس  شلسيد 

رقم  شلدوحة  ش رع  و0  شلفتح  حي 

 (0500 شلشق  عين  و  شلط بق   (0

شلدشرشلبيض ء شملغرب.

عنوشنه)ش)  محمد  محيمي  شلسيد 
رقم  و  شلشطر  شلعمرشن  تجزئة 

 (0500 شلهرشويين  و  ط بق   1007

شلدشرشلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد فتح هللا رضوشن عنوشنه)ش) 
عين شلشق ش رع برشيد زنقة 05 رقم 

57 0500) شلدشرشلبيض ء شملغرب.

عنوشنه)ش)  شملعروفي  أنس  شلسيد 

رقم  شلدوحة  ش رع  و0  شلفتح  حي 

شلدشرشلبيض ء   (0500 و  شلط بق   (0

شملغرب

عنوشنه)ش)  محمد  محيمي  شلسيد 

 1007 و رقم  تجزئة شلعمرشن شلشطر 

ط بق و 0500) شلدشرشلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

و)  بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

فبرشير ))0) تحت رقم 1)1)81.

7((I

الفيديس 

MARKA RH
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

الفيديس 

)70 عم رة ششتوكية شلط بق شلت ني 

رقم شلشقة 6 شملسيرة 1 حرف ب 

مرشكش ، 0)01)، مرشكش شملغرب

MARKA RH شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 88 ، 

شملسيرة 1 -س- رقم 9) -مرشكش- - 

0000) مرشكش شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1((619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (9

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.MARKA RH

 : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شالستش رشت شالدشرية.
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شلعملي ت  لجميع  شالدشرة  تسيير 
شلتج رية شو شلصن عية وغيره 

تقديم شلخدم ت.
 ،  88  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 - -مرشكش-   (9 رقم  -س-   1 شملسيرة 

0000) مرشكش شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 50.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد ط رق ب لح ج : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  ب لح ج  ط رق  شلسيد 
-شلشقة  -د  شق مة شبوشب جليز عم رة 

15 مرشكش 0000) مرشكش شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  ب لح ج  ط رق  شلسيد 
شق مة شبوشب جليز عم رة - د - شلشقة 

15 مرشكش 0000) مرشكش شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 6و8)و1.
7(5I

fiduciaire al jamiae

اوفرمندي
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

fiduciaire al jamiae
 Av achra mai n°1 tetouan، (1

93000، tetouan maroc
شوفرمند4 شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 1) ش رع 
10 م 4 رقم 1 - 000و9 تطوشن 

شملغرب.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.(9959

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
))0) تم تحويل  07 أبريل  شملؤرخ في 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
000و9   -  1 م 4 رقم   10 ش رع   (1«

شملجد  »شق مة  إلى  شملغرب«  تطوشن 

2/2 كرشج رقم ) شلط بق شالر�سي دهر 

شملحنش - 000و9 تطوشن شملغرب«.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   18 بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 9)10.

7(6I

GESTION ALJANOUB

PERLA PLAYA CAR
إعالن متعدد شلقرشرشت

GESTION ALJANOUB

زنقة تطوشن حي شلسع دة عم رة رقم 

) شلط بق شلث لث شلعيون ، 70000، 

شلعيون شملغرب

PERLA PLAYA CAR »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: حي 

شلنهضة ش رع موال4 شلحسن رقم 

وو9 شملر�سى شلعيون - 0)700 

شلعيون شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

7017و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 9) م رس ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

من  شجتم عية  حصة   500 تفويت 

لص لح  شلوزشني  مهد4  شلسيد  طرف 

شلسيدة ع ئشة شلقرش

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

شلق نوني لشركة من  شلشكل  تحويل 

شلى  شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 

بشريك وحيد

قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 

من  شلوزشني  مهد4  شلسيد  شستق لة 

مصطفى  شلسيد  وتعيين  شلتسيير 

شجرش4 مسيرش للشركة ملدة سنتين مع 

شالمض ء

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

على  ينص  شلذ4   :6-7 رقم  بند 

500 حصة شجتم عية  تفويت  م يلي: 

شلوزشني  مهد4  شلسيد  طرف  من 

لص لح شلسيدة ع ئشة شلقرش

بند رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

شلق نوني لشركة من  شلشكل  تحويل 

شلى  شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 

بشريك وحيد

بند رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 

من  شلوزشني  مهد4  شلسيد  شستق لة 

مصطفى  شلسيد  وتعيين  شلتسيير 

شجرش4 مسيرش للشركة ملدة سنتين مع 

شالمض ء

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (0 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1081/2022.

7(7I

ST(C

PEREZ Y CIA MAROC
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

ST(C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT

N°4 ، 90000، TANGER MAROC

PEREZ Y CIA MAROC شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلرقم 1) 

شق مة شلش وية ش رع يوسف شبن 

ت شفين زنقة رشيد رض  ، - 90000 

طنجة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1(6(89

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   16

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 PEREZ :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.Y CIA MAROC
شلشحن   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وشالرس   عبر شلسفن شلبحرية.
شلرقم   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شق مة شلش وية ش رع يوسف شبن   (1
 90000  -  ، ت شفين زنقة رشيد رض  

طنجة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 600.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 600  : سي    4 بيريز  أ.  شلشركة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
بيريز 4 سي  عنوشنه)ش)  شلشركة أ. 
ب سيو د4 بيريدش ، رقم 6و س نت نفير 

)900و ك نت بري  إسب ني .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد شلحسيسن علي عنوشنه)ش) 
شلحسيسن  فيال  شكسبير  زنقة 

م رش ن ، 90000 طنجة شملغرب
رشميرو  غ رسي -كوبو  كوبو  شلسيد 
خوسيه عنوشنه)ش) زنقة فورتيني رقم 

9 ، 8010)  مدريد إسب ني 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   19 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم )6)و.

7(8I

SOCIETE MODYANI SARL

MIZTAOUNAT
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
شلفنيدق شملغرب
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MIZTAOUNAT شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 6 

مستودع رقم 70 منطقة شلنش ط 

شالقتص د4 شلفنيدق، شملنطقة شلحرة 

وشد نيكروش - 100و9 شلفنيدق شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5))1و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  0و 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.MIZTAOUNAT

شستيرشد   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وتخزين وتوزيع وبيع وإع دة تصدير 

شملنسوج ت ومنتج ت شملالبس.

تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

منطقة شلنش ط   70 6 مستودع رقم 

شالقتص د4 شلفنيدق، شملنطقة شلحرة 

وشد نيكروش - 100و9 شلفنيدق شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 100  : شلسيد عبد شلع لي شلتون تي 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلتون تي  شلع لي  عبد  شلسيد 

شلن ظور  شملرشقبة زنقة  حي  عنوشنه)ش) 

عم رة 11 100و9 شلفنيدق شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلتون تي  شلع لي  عبد  شلسيد 

شلن ظور  شملرشقبة زنقة  حي  عنوشنه)ش) 

عم رة 100و9 شلفنيدق شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم )و10.

7(9I

GICMC

GICMC
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

GICMC

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

 مقره  شالجتم عي :زنقة عمر شبن 

ع ص شلط بق شألر�سي إسم عيل 

مكتب ) قنيطرة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

6(911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (1

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد

GICMC:تسمية شلشركة

:غرض شلشركة بإيج ز

شإلنش ءشت شملعدنية

في  وشلتق رب  وشلقي س  شلتصميم 

شلهندسة شلصن عية.

عنوشن شملقر شالجتم عي : زنقة عمر 

شبن ع ص شلط بق شألر�سي إسم عيل 

مكتب ) قنيطرة

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة

شلشركة:  رأسم    :مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي

شلسيد شلبق لي محمد 1000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء

عنوشنه  محمد  شلبق لي  شلسيد 
 178 رقم  د،  توسيع  شلعربي  شملغرب 

شلشقة ) شلقنيطرة
وشلع ئلية  شلشخصية  :شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة
عنوشنه  محمد  شلبق لي  شلسيد 
 178 رقم  د،  توسيع  شلعربي  شملغرب 

شلشقة ) شلقنيطرة
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 11 شبريل 

))0) تحت رقم )150 
0Iو7

AR EXPERTISE

PIA INVEST
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

AR EXPERTISE
 BD ZERKTOUNI ANGLE (19

 BD BRAHIM ROUDANI 1
 ER ETG N°15, CASABLANCA

MAROC
ذشت شلشريك شلوحيد شركة ذشت 
PIA INVEST شملسؤولية شملحدود

وعنوشن مقره  شالجتم عي )ووش رع 
إبرشهيم شلرودشني شلط بق 5 رقم 1) 
إق مة ريح ن حي شملع  ريف شلدشر 
شلبيض ء - 0000) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب
ذشت شلشريك شلوحيد  

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة  

9))0)5 رقم شلتقييد في شلسجل 
شلتج ر4 : 

 0( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  شملحدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  شملحدودة  شملسؤولية 

شلوحيد .
تسمية   PIA INVEST   

شإلقتض ء  عند  متبوعة  شلشركة 
بمختصر تسميته  :

شلترويج  بإيج ز:  شلشركة  غرض 
شلعق ر4

عنوشن شملقر شالجتم عي : )ووش رع 
 (1 رقم   5 إبرشهيم شلرودشني شلط بق 
شلدشر  ريف  شملع   حي  ريح ن  إق مة 
شلبيض ء  شلدشر   (0000  - شلبيض ء 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة: 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي
شلسيد عبدشالله عبو 1000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
 1 عنوشن  عبو  عبدشالله  شلسيد 
0000و  شيموزآ  طريق  أحد  تجزئة 

ف س شملغرب
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
 1 عنوشن  عبو  عبدشالله  شلسيد 
0000و  شيموزآ  طريق  أحد  تجزئة 

ف س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 18 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0)تحت رقم  )5)1)8

1Iو7

Cabinet Abdelaziz Almechatt

Meryem Export
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

Cabinet Abdelaziz Almechatt
 avenue Hassan II, 83 ، 20130،

Casablanca Maroc
Meryem Export شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 6) ش رع 
محمد شلزرقطوني مكتب 15 16 
ط بق 6 - 0وو0) شلدشرشلبيض ء 

شملغرب



عدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0))الجريدة الرسمية   8074

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9.555و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   (8

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.Meryem Export

غرض شلشركة بإيج ز : بيع وشرشء 

وتصدير شلخضر وشلفوشكه ب لجملة.

 (6  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 15 مكتب  شلزرقطوني  محمد  ش رع 

شلدشرشلبيض ء  0وو0)   -  6 ط بق   16

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 Holding Hoceg Anima شلشركة

درهم   100 بقيمة  حصة   : 5.000

للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

 Holding Hoceg Anima شلشركة

 avenue Caustier 135 عنوشنه)ش) 

.66000 Perpignan FRANCE

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

 Fabien,Benoit,Pierre شلسيد 

 Rue Jaqyes عنوشنه)ش)   LEFEBVRE

 Deray n°.9 66000 Perpignan

FRANCE

 Grégory Nicolas شلسيد 

 rue عنوشنه)ش)   Dimitri CEBRIAN

 Georges Dunnyach n 21 66330

.Cabestany FRANCE

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 11 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 0.697)8.
I)و7

NE ADNANI TRAVAUX

A.B.I IMMO
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

NE ADNANI TRAVAUX
شقة رقم و شلط بق شالر�سي شق مة 
شملن رة ) ش رع محمد 6 كليز مرشكش 

، 0000)، مرشكش شملغرب
A.B.I IMMO شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم )61 
شلط بق شألو  شقة رقم 1 تجزئة 
شملس ر - 0000) مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1((677
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   15
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 A.B.I  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.IMMO
غرض شلشركة بإيج ز : -1 منعش 
عق ر4./ -) شلبيع شلشرشء في شلعق رشت 
ومختلف  شلبن ء  في  مق و   -و   /

شألعم  .
عنوشن شملقر شالجتم عي : رقم )61 
تجزئة   1 رقم  شقة  شألو   شلط بق 

شملس ر - 0000) مرشكش شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد عالء شلدين بلخضر : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد ي سين وج ني : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

بلخضر  شلدين  عالء  شلسيد 

عنوشنه)ش) 8و بولف رد دشفوت 0)750 

ب ريس فرنس .

عنوشنه)ش)  وج ني  ي سين  شلسيد 

700و9  ه دشرت  بون  د4  ش رع   16

درشن�سي فرنس .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

بلخضر  شلدين  عالء  شلسيد 

عنوشنه)ش) 8و بولف رد دشفوت 0)750 

ب ريس فرنس 

عنوشنه)ش)  وج ني  ي سين  شلسيد 

700و9  ه دشرت  بون  د4  ش رع   16

درشن�سي فرنس 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   18 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم )90)و1.

Iوو7

NOBLACTION

 RIAD TCHINA

MANDARINA
شنته ء عقد تسيير حرألصل تج ر4 

)شألشخ ص شملعنويون)

شنته ء عقد شلتسيير شلحر لألصل 

تج ر4

RIAD TCHINA MANDARINA

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

لشركة ري ض تشين  م ندشرين  شلك ئن 

شلسوقية  دوشر  ب  شالجتم عي  مقره  

مرشكش   (0000  - و1  كلم  شلويدشن 

شتنبر  0و  بت ريخ  شملنعقد  شملغرب 

017) تقرر م يلي:

لألصل  شلحر  شلتسيير  عقد  إنه ء 

شلسوقية  دوشر  ب  شلك ئن  شلتج ر4 

مرشكش   (000  - و1  كلم  شلويدشن 

شملغرب،شملبرم بت ريخ 01 أكتوبر )01) 

بحلو   وذلك  دوغيون  لويس  مع 

شألجل شملحدد له بين شلطرفين.

I)و7

شركة شلحسيمة لالستش رشت ش.م.م

 STE KHOUZAMA BISC
SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
قفل شلتصفية

شركة شلحسيمة لالستش رشت 

ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA شملغرب

 STE KHOUZAMA BISC SARL

AU شركة ذشت مسؤولية محدودة 

ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي : و0 

ش رع شلكويرة حي )0 بني بوعي ش 

شلحسيمة 000)و شلحسيمة شملغرب.

قفل شلتصفية
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

.(505

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تقرر حل   (0(( 10 م رس  شملؤرخ في 

 STE KHOUZAMA BISC SARL

محدودة  مسؤولية  ذشت  شركة   AU

ذشت شلشريك شلوحيد مبلغ رأسم له  

مقره   وعنوشن  درهم   100.000

حي  شلكويرة  ش رع  و0  شإلجتم عي 

000)و  شلحسيمة  بوعي ش  بني   0(

لكس د  نتيجة  شملغرب  شلحسيمة 

شلسوق.

و عين:

شلحمو�سي  محمد  شلسيد)ة) 

 0( ش رع شلكويرة حي  و0  وعنوشنه)ش) 

000)و  شلحسيمة  بوعي ش  بنب 

)ة)  كمصفي  شملغرب  شلحسيمة 

للشركة.

و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 

و0 ش رع  ))0) وفي  10 أبريل  بت ريخ 

شلغويرة حي )0 بني بوعي ش شلحسيمة 

000)و شلحسيمة شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لحسيمة بت ريخ 05 أبريل 

))0) تحت رقم 99.

5Iو7
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GESTION ALJANOUB

 LUCILE DE
L›ENSEIGNEMENT PRIVE

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوشن حي شلسع دة عم رة رقم 
) شلط بق شلث لث شلعيون ، 70000، 

شلعيون شملغرب
 LUCILE DE L›ENSEIGNEMENT

PRIVE شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شلتنمية 
ش رع شمبريك بوليه  شند4 بوجدور - 

71000 بوجدور شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و))1)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   15
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 LUCILE :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE
شلتعليم   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شألولي ‚ شإلبتدشئي ‚ شإلعدشد4 ‚ شلث نو4 

وشلع لي ... .
حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شند4  بوليه   شمبريك  ش رع  شلتنمية 

بوجدور - 71000 بوجدور شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلسيد شالنص ر4 محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد شالنص ر4 محمد عنوشنه)ش) 

حي شلتنمية ش رع شمبريك بوليه  شند4 

بوجدور 71000 بوجدور شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد شالنص ر4 محمد عنوشنه)ش) 

حي شلتنمية ش رع شمبريك بوليه  شند4 

بوجدور 71000 بوجدور شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (0 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1086.

6Iو7

INFO AL MOUHASSIB

SUHAM
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

INFO AL MOUHASSIB

5 ش رع صالح شلدين شاليوبي شلط بق 

شالو  رقم و ، 000و9، تطوشن 

شملغرب

SUHAM شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة)في طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي بوجرشح 

شلفوقي ، تطوشن - 000و9 تطوشن 

شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(0(81

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تقرر حل   (0(( 18 م رس  شملؤرخ في 

شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 

 (0.000 رأسم له   مبلغ   SUHAM

شإلجتم عي  مقره   وعنوشن  درهم 

000و9   - تطوشن   ، شلفوقي  بوجرشح 

تطوشن شملغرب نتيجة   : كون شملسيرة 

تع ني من مرض مزمن.

و حدد مقر شلتصفية ب بوجرشح 

تطوشن  000و9   - تطوشن   ، شلفوقي 

شملغرب. 

و عين:
طحبو   شملصطفى  شلسيد)ة) 

وعنوشنه)ش) جبل زمزم س نية شلطريس 

)ة)  شملضيق شملغرب كمصفي  00)و9 

للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 
صالح  ش رع   : ب لتصفية  شملتعلقة 
شلدين شاليوبي شلط بق 1 رقم و تطوشن
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم )و10.
7Iو7

NE ADNANI TRAVAUX

NOMADCAMPAGAFAY
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

NE ADNANI TRAVAUX
شقة رقم و شلط بق شالر�سي شق مة 
شملن رة ) ش رع محمد 6 كليز مرشكش 

، 0000)، مرشكش شملغرب
NOMADCAMPAGAFAY شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شقة رقم 
و شلط بق شألر�سي عم رة شملن رة ) 
جيليز - 0000) مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9و1008
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (019 م 4   (0
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.NOMADCAMPAGAFAY
دور   1-  : بإيج ز  شلشركة  غرض 
-و   / -) شستغال  مطعم.  للضي فة./ 

تنظيم شألحدشث. -) شإلق مة.
شقة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
رقم و شلط بق شألر�سي عم رة شملن رة ) 

جيليز - 0000) مرشكش شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 : شلسيد شوليفيي بيير بو  ب سيت 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

شلسيد كريم بنزيتون : 50) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 (50  : شلحكيم  صف ء  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

ب سيت  بو   بيير  شوليفيي  شلسيد 

ب  و  شلكتيبة  شق مة   1 عنوشنه)ش) 

مرشكش   (0000 يوسف بن ت شفين 

شملغرب.

عنوشنه)ش)  بنزيتون  كريم  شلسيد 

ت سلط نت  مو�سى  سيد4  دوشر 

0000) مرشكش شملغرب.

شلحكيم عنوشنه)ش)  شلسيدة صف ء 

و59  رقم  مو�سى  سيد4  دوشر 

مرشكش   (0000 سع دة  تسلط نت 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

ب سيت  بو   بيير  شوليفيي  شلسيد 

ب  و  شلكتيبة  شق مة   1 عنوشنه)ش) 

مرشكش   (0000 يوسف بن ت شفين 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

دجنبر  و0  بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

019) تحت رقم )10999.

8Iو7

SETTAFID

امريكان فيتير شوب
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

SETTAFID

 187BD ABA CHOUAIB

 DOUKKALI HAY EL FARAH

 CASABLANCA CASABLANCA،

26000، CASABLANCA MAROC

شمريك ن فيتير شوب شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد)في طور شلتصفية)
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وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلدشر 
شلبيض ء 1و1 ش رع عبد شملومن 
شلط بق شلرشبع شلرقم 17 ))00) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.165089

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
شملؤرخ في 08 أكتوبر 015) تقرر حل 
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد شمريك ن فيتير شوب 
مبلغ رأسم له  10.000 درهم وعنوشن 
1و1  مقره  شإلجتم عي شلدشر شلبيض ء 
ش رع عبد شملومن شلط بق شلرشبع شلرقم 
شملغرب  شلبيض ء  شلدشر   (00((  17

نتيجة   : عدم شلقدرة على شملوشكبة.
و حدد مقر شلتصفية ب 1و1 ش رع 
 17 عبد شملومن شلط بق شلرشبع شلرقم 
))00) شلدشر شلبيض ء  شلدشر شلبيض ء 

شملغرب. 
و عين:

زري م  منصف   شلسيد)ة) 
شملومن  عبد  ش رع  1و1  وعنوشنه)ش) 
شلط بق شلرشبع شلرقم 17 ))00) شلدشر 
شلبيض ء شملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 
1و1 ش رع عبد   : شملتعلقة ب لتصفية 

شملومن شلط بق شلرشبع شلرقم 17
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 16 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

فبرشير 016) تحت رقم )0059616.
9Iو7

FIDIMPO

DAT BAT
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FIDIMPO
 AIN SEBAA CASABLANCA ،

20253، CASABLANCA MAROC
DAT BAT شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي  10 ش رع 
شلحرية شلط بق رقم و شلشقة رقم 

5 شلدشر شلبيض ء - 0)01) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب 

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5(0((7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 DAT  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. BAT

منعش   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شملب ني  تشييد  أعم     ، عق ر4 

وشلهندسة شملدنية.

 10   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شلشقة  و  شلط بق رقم  ش رع شلحرية 

0)01) شلدشر   - 5 شلدشر شلبيض ء  رقم 

شلبيض ء شملغرب .

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 500  : شلسيد عبد شلكبير مبسوط 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : شلسيد عبد شلرحيم ديلمي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

مبسوط  شلكبير  عبد  شلسيد 

شلهرشويين  شلحلح    دوشر  عنوشنه)ش) 

شلبيض ء  شلدشر   (900( شلبيض ء 

شملغرب .

ديلمي  شلرحيم  عبد  شلسيد 

شلسوشلم  شلخض رة  دوشر  عنوشنه)ش) 

برشيد 6100) برشيد شملغرب .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

مبسوط  شلكبير  عبد  شلسيد 

شلهرشويين  شلحلح    دوشر  عنوشنه)ش) 

شلبيض ء  شلدشر   (900( شلبيض ء 

شملغرب 

ديلمي  شلرحيم  عبد  شلسيد 

شلسوشلم  شلخض رة  دوشر  عنوشنه)ش) 

برشيد 6100) برشيد شملغرب 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 18 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 18)1)).

7(0I

شركة ع لم شلخدم ت تس وت

STE CLEVER SCHOOL SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

شركة ع لم شلخدم ت تس وت

عم رة شلسالم شلط بق و شلشقة 

و1 ش رع محمد شلخ مس قلعة 

شلسرشغنة قلعة شلسرشغنة، 000و)، 

قلعة شلسرشغنة شملغرب

 STE CLEVER SCHOOL SARL

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 890 

شلط بق و تجزئة شالمل شلعط وية - 

000و) قلعة شلسرشغنة شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

9و)).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تم تحويل   (0(1 م 4   19 شملؤرخ في 

من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 

شالمل  تجزئة  و  شلط بق   890 »رقم 

قلعة شلسرشغنة  000و)   - شلعط وية 

شالقتص د4  »شملركب  إلى  شملغرب« 

5و6  شلشقة  وو  رقم  شالجتم عي 

قلعة شلسرشغنة  000و)   - و  شلط بق 

شملغرب«.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية بقلعة شلسرشغنة بت ريخ 16 

يوليوز 1)0) تحت رقم 332/2021.

7(1I

CECOGEL / SARL

PROVECTA
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
PROVECTA شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي وجدة، 

شلط بق شألو  ري ض شسلي ) رقم 110 
تجزئة شألمير موال4 شلحسن - 60000 

وجدة شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1)90و
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (1
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.PROVECTA
أعم     : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلبن ء شملتنوعة
ت جر

شسترشد وشلتصدير.
وجدة،   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلط بق شألو  ري ض شسلي ) رقم 110 
تجزئة شألمير موال4 شلحسن - 60000 

وجدة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيدة س رة غيوب : 900 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد شلي س غيوب : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيدة س رة غيوب : 900 بقيمة 

100 درهم.
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شلسيد شلي س غيوب : 100 بقيمة 

100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  غيوب  س رة  شلسيدة 

شتنمية  تجزئة  شلتقدم  حي  وجدة، 
وجدة   60000  17 زنقة شألغب   رقم 

شملغرب.

عنوشنه)ش)  غيوب  شلي س  شلسيد 
رقم  و  شق مة  شألزه ر  شلبيض ء،  شلدشر 

60000 وجدة  برنو�سي  تر 8/1   105

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  غيوب  س رة  شلسيدة 

وجدة، حي شلتقدم تجزئة شتنمية زنقة 

شألغب   رقم 17 60000 وجدة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس   (1 بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 09و.

7((I

شركة شلتنمية شملحلية »مرشفق برك ن«

شركة التنمية املحلية »مرافق 
بركان«

شركة شملس همة
تغيير تسمية شلشركة

شركة شلتنمية شملحلية »مرشفق 

برك ن«

ش رع محمد شلخ مس، شق مة 

بوبشير، شلط بق شلث لث، رقم 18 

برك ن برك ن شملغرب، 0وو60، برك ن 

شملغرب

شركة شلتنمية شملحلية »مرشفق 

برك ن« شركة شملس همة

وعنوشن مقره  شالجتم عي ش رع 

محمد شلخ مس، شق مة بوبشير، 

شلط بق شلث لث، رقم 18، ش رع 

محمد شلخ مس، شق مة بوبشير، 

شلط بق شلث لث، رقم 18، 0وو60 

برك ن شملغرب.

تغيير تسمية شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

6(75

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تغيير   (0(( فبرشير  و)  شملؤرخ في 
»شركة شلتنمية  تسمية شلشركة من 
إلى »شركة   « شملحلية »مرشفق برك ن« 

شلتنمية شملحلية »بيئة برك ن«« .
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس  و)  بت ريخ  ببرك ن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 9.
Iو)7

نيج كونسولتين

اش جكس طرافو
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

نيج كونسولتين
شالدريسية طنجة، 0و900، طنجة 

شملغرب
شش جكس طرشفو شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي طنجة 
طنجة 0و900 طنجة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1(5779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   0(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
شش   : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

جكس طرشفو.
شلهندسة   : غرض شلشركة بإيج ز 

شملدنية.
طنجة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

طنجة 0و900 طنجة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيدة شملحمود4 شسرشء : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شسرشء  شملحمود4  شلسيدة 

طنجة  0و900  طنجة  عنوشنه)ش) 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شسرشء  شملحمود4  شلسيدة 

طنجة  0و900  طنجة  عنوشنه)ش) 

طنجة

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس  و)  بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 8)7).

7((I

وين إكسبير

NK TISSURES
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

وين إكسبير

5) زنقة عبد شلكريم شلديور4 شلدشر 

شلبيض ء، 0100)، شلدشر شلبيض ء 

شملغرب

NK TISSURES شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 01) زنقة 

مصطفى شملع ني شلط بق ) مكتب 19  

- 0800) شلدشرشلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

89)7و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   15

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 NK  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.TISSURES
ش4   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
وشملشورة  شلخدم ت  لتقديم  نش ط 
، السيم  في مج   شلبن ء  من ش4 نوع 
وشلتشييد لثلث شالشخ ص شملعنويين 
ش4 نش ط   ، شلدشتيين  شو شالشخ ص 
مع لجة  وتركيب  وتصميم  النش ء 
جميع  لتلبية  شلبرمجية  شلنصوص 
شالحتي ج ت شلخ صة لصن عة شلبن ء 
شملبنى  في  شملش ريع  مختلف  وشنت ج 

وشلتصميم ..
عنوشن شملقر شالجتم عي : 01) زنقة 
مصطفى شملع ني شلط بق ) مكتب 19  

- 0800) شلدشرشلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
 PHILIPPE LABORIE شلسيد 
98 ش رع جون ريو شلط بق  عنوشنه)ش) 

1 - 1500و 00)1و تولوز فرنس .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
 PHILIPPE LABORIE شلسيد 
98 ش رع جون ريو شلط بق  عنوشنه)ش) 

1 - 1500و 00)1و تولوز فرنس 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم 7و8185.
7(5I

شتم  نية شملنى

ألفا أم سيرفيس
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

شتم  نية شملنى
شق مة دح ن شلط بق شلت ني زنقة 
عقبة بن ن فع ، 6100)، برشيد 

شملغرب
ألف  أم سيرفيس شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
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شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلرقم 10 

ش رع ليبيرتي شلط بق شلث لث شلشقة 

5 - 0)01) شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

وو81و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   08

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

شإلقتض ء بمختصر تسميته  : ألف  أم 

سيرفيس.

أعم     : بإيج ز  شلشركة  غرض 

مختلة.

عنوشن شملقر شالجتم عي : شلرقم 10 

ش رع ليبيرتي شلط بق شلث لث شلشقة 5 

- 0)01) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلسيد شعيب شلزوشهر4 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد شعيب شلزوشهر4 عنوشنه)ش) 

57 تجزئة شملدنية ش رع سالمة مو�سى 

حي شلهدى 6100) برشيد شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد شعيب شلزوشهر4 عنوشنه)ش) 

57 تجزئة شملدنية ش رع سالمة مو�سى 

حي شلهدى 6100) برشيد شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (8 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم 0)8191.

7(6I

STE AGEFICO SARL

METRAFISH
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
)1 ش رع عمر شلخي م شلط بق شلث ني 

رقم ) ، 90000، طنجة شملغرب
METRAFISH شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي سوشني 
شألزهر رقم )18 شلط بق شألر�سي - 

90000 طنجة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1(6(09

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   ((
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.METRAFISH
ت جر   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شملنتج ت  شلط زجة وجميع  شألسم ك 

شلبحرية.
سوشني   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 - شألر�سي  شلط بق   18( رقم  شألزهر 

90000 طنجة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
100 حصة   : شلسيد هش م مترشفي 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  مترشفي  هش م  شلسيد 
ش رع محمد شلخ مس شق مة م يورك  
طنجة   90000  (( شلشقة   01 ط بق 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  مترشفي  هش م  شلسيد 

ش رع محمد شلخ مس شق مة م يورك  

طنجة   90000  (( شلشقة   01 ط بق 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   08 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 695)5).

7(7I

CECOGEL / SARL

 BARBOUCHA & COULIBALY
GROUP

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
قفل شلتصفية

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

 BARBOUCHA & COULIBALY

GROUP شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي : وجدة، 
زنقة شلحرية حي شلحكمة. - 60000 

وجدة شملغرب.

قفل شلتصفية
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

87و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تقرر حل   (0(( ين ير   18 شملؤرخ في 

 BARBOUCHA & COULIBALY

شملسؤولية  ذشت  شركة   GROUP

 100.000 رأسم له   مبلغ  شملحدودة 

شإلجتم عي  مقره   وعنوشن  درهم 
 - شلحكمة.  حي  شلحرية  زنقة  وجدة، 

لعدم  نتيجة  شملغرب  وجدة   60000

شستمرشرية شملشروع.

و عين:

شلسيد)ة) ف تن بربوشة وعنوشنه)ش) 
شلحكمة  حي  شلحرية  زنقة  وجدة، 

)ة)  كمصفي  شملغرب  وجدة   60000

للشركة.

و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 

وجدة،  وفي   (0(( ين ير   18 بت ريخ 
 60000  - شلحكمة  حي  شلحرية  زنقة 

وجدة شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس   (9 بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم و9و)و.

7(8I

مكتب مح سبة

STONEWI
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

مكتب مح سبة

عم رة 1) شقة ) زنقة عال  بن عبد 

هللا ص.ب 00) شلرشيدية ، )00)5، 

شلرشيدية شملغرب

STONEWI شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي قصر ت دلة 

شلخنك 00) شلرشيدية - 000)5 

شلرشيدية شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و1585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   09

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. STONEWI

شإلسترشد   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وشلتصدير

تج رة شلرخ م.

قصر   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 - شلرشيدية   (00 شلخنك  ت دلة 

000)5 شلرشيدية شملغرب.



8079 الجريدة الرسميةعدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0)) 

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد بنت ني ف لتر : 1.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد بنت ني ف لتر عنوشنه)ش) ش رع 
موال4 عبد هللا شك دير 80000 شك دير 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد بنت ني ف لتر عنوشنه)ش) ش رع 
موال4 عبد هللا شك دير 80000 شك دير 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لرشيدية بت ريخ 06 أبريل 

))0) تحت رقم 161.
7(9I

jilovta sarl

BIJOUX CAR
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
قفل شلتصفية

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
BIJOUX CAR شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي : ش رع 
شلدرفوفي عم رة شلدوحي رقم 57 
ط بق ) رقم 10 - 60000 وجدة 

شملغرب.
قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5و8)).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر حل   (0(( ين ير   (6 شملؤرخ في 
BIJOUX CAR شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد مبلغ 
وعنوشن  درهم   100.000 رأسم له  
شلدرفوفي  ش رع  شإلجتم عي  مقره  
رقم   ( ط بق   57 عم رة شلدوحي رقم 

نتيجة  شملغرب  وجدة   60000  -  10
لصعوب ت م لية وغي ب شملوشرد .

و عين:
شلسيد)ة) شمجون عمر وعنوشنه)ش) 
حي شملستقبل ش رع شلحسن ) رقم وو 
)ة)  كمصفي  شملغرب  وجدة   60000

للشركة.
و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
ش رع  وفي   (0(( ين ير   (6 بت ريخ 
شلدرفوفي عم رة شلدوحي رقم 57 ط بق 

) رقم 10 - 60000 وجدة شملغرب.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   01 بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم ))1.
750I

FIDICOM

BELHANAFI SERVICES
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FIDICOM
 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN
 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC
BELHANAFI SERVICES شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 65 

تجزئة شلري ض شلط بق شلث ني طريق 
صفرو ف س 0000و ف س شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7(165
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   09
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.BELHANAFI SERVICES
تركيب   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شآلالت وشملعدشت شلصن عية - شالشغ   

شملختلفة للبن ء .
 65 رقم   : عنوشن شملقر شالجتم عي 

تجزئة شلري ض شلط بق شلث ني طريق 
صفرو ف س 0000و ف س شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد س لم شلزم حي : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد عبد شلرزشق شلزم حي : 500 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شلزم حي  س لم  شلسيد 
)96 عوين ت شلحج ج  5 رقم  بلوك أ 

0000و ف س شملغرب.
شلزم حي  شلرزشق  عبد  شلسيد 
عنوشنه)ش) بلوك أ 5 رقم )96 عوين ت 

شلحج ج 0000و ف س شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شلزم حي  س لم  شلسيد 
)96 عوين ت شلحج ج  5 رقم  بلوك أ 

0000و ف س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   08 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم ))17.
751I

FIDIS CONSEIL

STE AJEEP CLEAN
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FIDIS CONSEIL
 MASSIRA 1 LOT A N°493 2EME

 RTAGE N°3 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
STE AJEEP CLEAN شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شملسيرة 
و بلوك  A رقم )5) شلشقة رقم و، 

مرشكش - 0000) مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

55و))1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   08

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.AJEEP CLEAN

: مق و  في  غرض شلشركة بإيج ز 

أشغ   شلتنظيف.

حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شلشقة   (5( رقم   A بلوك   و  شملسيرة 

مرشكش   (0000  - مرشكش  و،  رقم 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد عمر أمسرور : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : شنفلوس  مريم  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شمسرور  عمر  شلسيد 

مرشكش  و5و،  رقم  شزيكي  تجزئة 

0000) مرشكش شملغرب.

عنوشنه)ش)  شنفلوس  مريم  شلسيدة 

و65،  رقم  ب  حرف   1 شملسيرة  حي 

مرشكش 0000) مرشكش شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شمسرور  عمر  شلسيد 

مرشكش  و5و،  رقم  شزيكي  تجزئة 

0000) مرشكش شملغرب

عنوشنه)ش)  شنفلوس  مريم  شلسيدة 

و65،  رقم  ب  حرف   1 شملسيرة  حي 

مرشكش 0000) مرشكش شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   06 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 0)8و.

75(I
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مكتب شملح سبة شلص لحي

STE TSK TRAVAUX
إعالن متعدد شلقرشرشت

مكتب شملح سبة شلص لحي
زنقة شملدينة شملنورة عم رة شليعقوبي 
شلط بق شلث لث شلشقة رقم 6 وجدة ، 

60000، وجدة ششملغرب
STE TSK TRAVAUX »شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: رقم71 حي 

شلوحدة - 00)61 بوعرفة شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: -.
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 15 م رس ))0)
تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1/: شلذ4 ينص على م يلي: 
 APPORT D’UN PATRIMOINE

PROFESSIONNEL
على  ينص  شلذ4   :/( رقم  قرشر 
م يلي: دعوة شلدشئنين شالتص   بكت بة 
لفجيج  شالبتدشئية  شملحكمة  ضبط 

ببوعرفة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
على  ينص  شلذ4   :/1 رقم  بند 
بمقت�سى عقد عرفي مصحح  م يلي: 
شألمض ء بت ريخ15/03/2022 مسجل 
قدم  بت ريخ16/03/2022  ببوعرفة 
شلسيد خف ن شملبروك شلس كن بزنقة 
تجزئة ح مديظهر ملحلة   (( رقم  و7 
 STE TSK TRAVAUX  وجدة حصة في
شلق نوني  ممثله   شلت سيس  طور  في 
أصله  جميع  شملبروك  خف ن  شلسيد 
 71 شلتج ر4 شلك ئة بحي شلوحدة رقم 
رقم   04/12/2001 بت ريخ  بوعرفة 
شع ر  تحت  عدد0)8)  شلتحليلي 

.KHAFFANE ELMABROUK
على  ينص  شلذ4   :/( رقم  بند 
يتعين على كل دشئن غير مقيد  م يلي: 
أن يصرح ب ملبلغ شملستحق دشخل أحل 
خمسة عشر يوم  شملوشلي للنشرشلث ني 
من  و8  شمل دة  في  عليه  شملنصوص 
شلضبط  كت بة  لدى  شلتج رة  مدونة 

شملحكمة شالنتدشئية لفجيج ببوعرفة

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   (( بت ريخ  بفجيج  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 03/2022.
Iو75

FIDU ALIMTYAZ

PROMO ALAMI SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد شلكريم بن جلون 

مك تب أشرف، مكتب )1 شلط بق ) 
FES MAROC ،ف س ، 0000و

PROMO ALAMI SARL شركة 
ذشت شملسؤولية شملحدودة)في طور 

شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم )1 
تجزئة زهرة أمل ) زوشغة ف س 

0000و ف س شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.59899

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر حل   (0(( أبريل   05 شملؤرخ في 
شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 
مبلغ    PROMO ALAMI SARL
وعنوشن  درهم   100.000 رأسم له  
مقره  شإلجتم عي رقم )1 تجزئة زهرة 
ف س  0000و  ف س  زوشغة   ( أمل 

شملغرب نتيجة   : سوء شلتسيير.
رقم  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 
زوشغة ف س   ( تجزئة زهرة أمل   1(

0000و ف س شملغرب. 
و عين:

شلعلمي  رشيد   شلسيد)ة) 
بلوك ب   18 زنقة   6 رقم  وعنوشنه)ش) 
ف س  0000و  حي كريو زوشغة ف س 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1786.
75(I

KARIMA CASH

KARIMA CASH
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

KARIMA CASH

 RUE 5 MERJA BLOC A O.FES 1

 MAGASIN 2 30000 SECTEUR

0606 FES ، 30023، FES MAROC

KARIMA CASH شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 1 

طريق 5 شملجموعة ش وشد ف س محل 

) 0000و تجزئة 0606 ف س       - 

0000و ف س شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

71505

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   18

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.KARIMA CASH

غرض شلشركة بإيج ز :                                          

توزيع شلودشئع شمل لية وأشغ        

شلتأمين ت  خ رج  شلث نوية  شمل لية 

وشلتعويض ت شالجتم عية

.
 1 رقم   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شملجموعة ش وشد ف س محل   5 طريق 

 - ف س         0606 تجزئة  0000و   (

0000و ف س شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيدة كريمة صالح : 100 بقيمة 

100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  صالح  كريمة  شلسيدة 

و1169  شلري ض  )9و)9  ب  ص 

شلري ض  )9و)9  شلسعودية 

شلسعودية .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  صالح  كريمة  شلسيدة 

و1169  شلري ض  )9و)9  ب  ص 

شلسعودية )9و)9 شلري ض شلسعودية 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

فبرشير   (( بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم و98.

755I

CANOCAF SARL

SOLY BRIQ
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

توسيع نش ط شلشركة 

CANOCAF SARL

ش رع شلجيش شمللكي زنقة شلخنس ء 
رقم 7 شلط بق شلث ني رقم و0 

 NADOR ،6(000 ،شلن ظور

MAROC

SOLY BRIQ شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شالجتم عي دوشر شوالد 

منصور أوالد ستوت زشيو - 900)6 

شلن ظور شملغرب.

توسيع نش ط شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

وو96.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(( أبريل   08 في  شملؤرخ 

نش ط  إلى  شلت لية  شألنشطة  إض فة 

شلشركة شلح لي :

شستغال  شملحجر .

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

أبريل   18 شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم 619.

756I
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فيكوج دو سوس ش م م للشريك شلوحيد

رياض لوكاليبتوس ش م م 
للشريك شلوحيد

 RIAD LES EUCALYPTUS - 
SARL AU

فسخ عقد تسيير حر ألصل تج ر4 

)شألشخ ص شملعنويون)

فسخ عقد تسيير حر ألصل تج ر4
ري ض لوك ليبتوس ش م م للشريك 
 RIAD LES EUCALYPTUS - شلوحيد

 SARL AU
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
م  ش  لوك ليبتوس  ري ض  لشركة 
 RIAD LES  - شلوحيد  للشريك  م 
شلك ئن   EUCALYPTUS SARL AU
شلغزوة،   دوشر   : ب  شالجتم عي  مقره  
شلصويرة شملغرب شملؤرخ في   ((000  -

1و غشت 1)0) تقرر م يلي:
فسخ عقد شلتسيير شلحر لألصل   
 - دوشر شلغزوة،   : شلتج ر4 شلك ئن ب 
000)) شلصويرة شملغرب ، شملوقع من 
لوك ليبتوس ش  ري ض  طرف شركة 
 RIAD LES  - شلوحيد  للشريك  م  م 
بصفته    :  EUCALYPTUS SARL AU
م لكة لألصل شلتج ر4 وشركة نيكيت  
 STE NIKITA LEON  - ليون ش م م 

SARL بصفته  مسيرة حرة.

757I

MOORE CASABLANCA

 SOCIETE MAROCCO
 KOWETIENNE

 DES MOTELS ET
D›INVESTISSEMENT

إعالن متعدد شلقرشرشت

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC
 SOCIETE MAROCCO

 KOWETIENNE DES MOTELS
ET D›INVESTISSEMENT »شركة 

شملس همة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: 9)1 ش رع 
اللة ي قوت - 00000) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
581و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 0) دجنبر 1)0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
: ش رع  إغالق فرع شلشركة شلك ئن في 

محمد 5 - أك دير.
على  ينص  شلذ4   :( رقم  قرشر 
م يلي: أن شلسيد محمد م �سي لم يعد 
لفندق  شلع م  شملدير  منصب  يشغل 

ARGANA
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
: ش رع  إغالق فرع شلشركة شلك ئن في 

محمد 5 - أك دير.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  ب ك دير  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1)و109.
758I

KAOUN

 ESPACE SPA COIFFURE
ESTHETIQUE MODERNE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

KAOUN
 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 ESPACE SPA COIFFURE
ESTHETIQUE MODERNE شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 17 
تجزئة آلنسيم شسكجور مرشكش - 

0000) مرشكش شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 -.
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(1 دجنبر   16 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

جون  ريك ردو  )ة)  شلسيد  تفويت 
حصة   (10 م ر4  فرنسوش  بو  
حصة  00و  أصل  من  شجتم عية 
شلزوهر4  نجوى  )ة)  شلسيد  لف ئدة 

بت ريخ 16 دجنبر 1)0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
فبرشير   16 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم و98)و1.
759I

FIDUCIAIRE DIDI

 STE TARIFIWIN CONSULT
SARL/AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DIDI
 RUE IMAM GHAZALI IMM 18

 ،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 60000
وجدة شملغرب

 STE TARIFIWIN CONSULT
SARL/AU شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

شلدرفوفي عم رة رقم و11 شلط بق 
شلرشبع رقم و) وجدة - 60000 وجدة 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
09)9و

 07 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
.TARIFIWIN CONSULT SARL/AU
أشغ     -  : غرض شلشركة بإيج ز 

شلبن ء
- مف وض
-شلتوطين

_شالستش رة وشلتنسيق .

ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شلط بق  و11  رقم  عم رة  شلدرفوفي 

شلرشبع رقم و) وجدة - 60000 وجدة 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 50.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 500  : بسرير  خديجة  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة . 

 500  : بسرير  خديجة  شلسيدة 

بقيمة 100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة خديجة بسرير عنوشنه)ش) 

 6 رقم  شلرشبطة  زنقة  شألندلس  حي 

60000 وجدك شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيدة خديجة بسرير عنوشنه)ش) 

 6 رقم  شلرشبطة  زنقة  شألندلس  حي 

60000 وجدة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 55)1.

760I

FRERE ALU TRAV SARL AU

 FRER ALU  فرير ألي طراڤ
TRAV SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FRERE ALU TRAV SARL AU

 B75 RDC,RIAD ZITOUNE

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 FRER ALU TRAV  فرير ألي طرشڤ

SARL AU شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ب ء 75 

سفلي , ري ض شلزيتون مكن س - 

50000 مكن س شملغرب
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تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

55065

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(1 نونبر   ((

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

شإلقتض ء بمختصر تسميته  : فرير ألي 

.FRER ALU TRAV SARL AU  طرشڤ

-نج رة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شنوكس, شألملنيوم وشلزج ج

-مق و  أشغ   مختلفة وشلبن ء

-شالستيرشد وشلتصدير.

 75 ب ء   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 - مكن س  شلزيتون  ري ض   , سفلي 

50000 مكن س شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

1.000 حصة   : شلسيد بي فيصل 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

ب ء  عنوشنه)ش)  فيصل  بي  شلسيد 

 50000 مكن س  شلزيتون  ري ض   75

مكن س شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

ب ء  عنوشنه)ش)  فيصل  بي  شلسيد 

 50000 مكن س  شلزيتون  ري ض   75

مكن س شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

دجنبر  0و  بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

1)0) تحت رقم 5659.

761I

مكتب شملح سبة شلص لحي

 SOCIETE PARIS
ASCENSEUR

إعالن متعدد شلقرشرشت

مكتب شملح سبة شلص لحي
زنقة شملدينة شملنورة عم رة شليعقوبي 
شلط بق شلث لث شلشقة رقم 6 وجدة ، 

60000، وجدة ششملغرب
 SOCIETE PARIS ASCENSEUR
»شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: طريق ت زة 
تجزئة شلوحدة زنقة كرم 6 رقم)1 - 

60000 وجدة شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
و0)0و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
تم شتخ ذ   (0(( م رس   15 شملؤرخ في 

شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1/تفويت حصص: شلذ4 
على  شالتف ق  تم  م يلي:  على  ينص 
شململوكة  شلحصص  جميع  تفويت 
من طرف شلسيد أزروش  محمد)50) 
درهم)   100.00 فئة  من  حصة 
حصة   (50( جم    زعزوع  وشلسيد 
من فئة 100.00 درهم)لف ئدة شلسيد 

مزوجي محمد
قرشر رقم )/شستق لة شملسير: شلذ4 
تم قبو  شستق لة  ينص على م يلي: 
تسيير  من  محمد  أزروش   شلسيد 

شلشركة
قرشر رقم و/ تغيير شلشكل شلق نوني 
بعد  شلذ4 ينص على م يلي:  للشركة: 
شلشكل  تغيير  تم  شلحصص  تفويت 
شلق نوني للشركة من شركة محدودة 
محدودة  شركة  شلي  شملسؤولية 

شملسؤولية دشت شريك وحيد
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
شلشكل  شألو :  شلبند  رقم  بند 
شلق نوني : شلذ4 ينص على م يلي: تعتبر 
شملسؤولية  محدودة  شركة  شلشركة 
دشت شريك وحيد خ ضعة للقوشنين 
وخ صة  ب ملغرب  شلعمل  به   شلج ر4 

ق نون شلشرك ت ومدونة شلتج رة.

بند رقم شلبند شلس دس: شلرأسم  : 
شلذ4 ينص على م يلي: حدد رأسم   
100.000.00درهم  في  شلشركة 
مزوجي  شلسيد  طرف  من  مملوكة 

محمد
بند رقم شلبند شلس بع: شلحصص: 
شلذ4 ينص على م يلي: قسم رأسم   
فئة  من  حصة   1000 شلى  شلشركة 
طرف  من  مملوكة  درهم   100,00

شلسيد مزوجي محمد.
عشر. شلرشبع  شلبند  رقم  بند 
م يلي:  على  ينص  شلذ4  شلتسيير: 
أمين  محمد  زشوية  شلسيد  تعيين  تم 
رقم  شلوطبية  للبط قة  شلح مل 
محمد  بحي  وشلس كن  ف7)6)6) 
وجدة   (8 بلخضر زنقة نيبطون رقم 
شملؤرخ  شلوحيد  شلشريك  لقرشر  تبع  
يومه23/03/2022كمسير  بوجدة 

للشركة بقتض
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   07 بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 61).
76(I

CECOGEL / SARL

 AMSTERDAM IMPORT
EXPORT

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

حل شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
 AMSTERDAM IMPORT EXPORT
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد)في طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي وجدة، حي 
شلوحدة زنقة ت زة ش رع ف8 رقم 1و 

- 60000 وجدة شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.(9(57

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
شملؤرخ في )1 أكتوبر 1)0) تقرر حل 

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
 AMSTERDAM شلوحيد  شلشريك 
رأسم له   مبلغ   IMPORT EXPORT
مقره   وعنوشن  درهم   100.000
زنقة  شلوحدة  حي  وجدة،  شإلجتم عي 
 60000  - 1و  رقم  ف8  ش رع  ت زة 
عدم   : نتيجة    شملغرب  وجدة 

شستمرشرية شملشروع.
شلتصفية ب وجدة،  و حدد مقر 
رقم  حي شلوحدة زنقة ت زة رقم ف8 

1و - 60000 وجدة شملغرب. 
و عين:

شلسيد)ة) رششيد4 زبير وعنوشنه)ش) 
ش رع  ت زة  زنقة  شلوحدة  حي  وجدة، 
شملغرب  وجدة   60000 1و  رقم  ف8 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
ين ير   (1 بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 6و).

Iو76

Juristes-Conseils Partners SARL

FOURRURES-SAFI
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

Juristes-Conseils Partners SARL
 RUE OUMAIMA SAYEH - (0
 ETAGE 3-Q.RACINE 20 RUE

OUMAIMA SAYEH - ETAGE 3-Q.
 RACINE، 20100، CASABLANCA

MAROC
FOURRURES-SAFI شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي )5 ش رع 

محمد شلزرقطوني، شلط بق 7 ، 
0)00) شلدشر شلبيض ء - 0)00) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5(0559
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  0و 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.FOURRURES-SAFI
غرض شلشركة بإيج ز : - 

شنوشعه ؛  بجميع  شلحيوشن ت  تربية 
شالستغال  شلفالحي،

شلزرشعي  شملج    في  شلتج رة   -
وشلحيوشني،

شملوشد  وجميع  شلحيوشني  شلنقل   -
شلعلفية،

شلفالحية  شألرش�سي  وكرشء  شرشء   -
شلخ صة وشلجم عية؛

شألرش�سي  وشستغال   شستثم ر   -
شلفالحية؛

- شلتجميع في شلقط ع ش شلفالحي؛
شالمتي ز  شلرخص،  وضع   -
وشلعالم ت شلتج رية وبرشءشت شالخترشع 
شلنب تي، شلخبرة، وشملس عدة شلتقنية؛

شلفالحية  للمنتج ت  شلتسويق   -
شو شلحيوشنية في ح لته  شلخ م أو بعد 

تحويله ؛
شملج    في  وشلتنمية  شالبح ث   -
شلفالحي، وال سيم  في شرشكة مع مرشكز 
شالبح ث شلفالحية شلخ صة وشلع مة؛

- شالستيرشد - شلتصدير؛
تطوير  أيض   للشركة  يمكن   -
تن وب  مثل  شلتكميلية  شألنشطة 
)زيوت  شلبذور  وتقييم  شملح صيل، 

وعلف حيوشني) وشأللي ف؛
جميع شملع مالت   ، وبشكل ع م   -
شلصن عية وشمل لية وشلتج رية شملنقولة 
بشكل  شملرتبطة  شلتي  شلعق رية  أو 
جزئًي   أو  كلًي   مب شر  غير  أو  مب شر 
ب ألنشطة شملذكورة أعاله وشلتي يمكن 

أن تعزز تطوير شلشركة..
)5 ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 
 ،  7 شلط بق  شلزرقطوني،  محمد 
0)00) شلدشر شلبيض ء - 0)00) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسم   شلشركة: 1.000.000 
درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد حسن شلسنتي�سي شالدري�سي   
درهم   100 بقيمة  حصة   9.000  :

للحصة .
 RADI شلشركة -  
حصة   HOLDING SARL : 1.000

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد حسن شلسنتي�سي شالدري�سي   
مون   فيال  سيرنك س  زنقة  عنوشنه)ش) 

أنف  70و0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
 RADI HOLDING شلشركة 
محمد  ش رع   5( عنوشنه)ش)   SARL
شلدشر   (00(0  7 شلزرقطوني شلط بق 

شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد حسن شلسنتي�سي شالدري�سي 
مون   فيال  سيرنك س  زنقة  عنوشنه)ش) 

أنف  70و0) شلدشر شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 19 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم ))15)8.
76(I

conseils gest plus

CHOOF.IO
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

conseils gest plus
ش رع عبد شلكريم شلخط بي عم رة 
برج شملن رة ) شلط بق شلخ مس رقم 
25A ، 400000، مرشكش شملغرب

CHOOF.IO شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلط بق 
شلتحت أر�سي رقم 811 س شملس ر 1 

مرشكش 0000) مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و))1)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(1 دجنبر   08

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.CHOOF.IO

: مق و  في  غرض شلشركة بإيج ز 

تسيير شلخدم ت .

شلط بق   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 1 811 س شملس ر  شلتحت أر�سي رقم 

مرشكش 0000) مرشكش شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

ميشيل  بيير  ش ليموند  شلسيد 

ديد4 : 500 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .

 : جيورج  ينيك  ش ست ن  شلسيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

ميشيل  بيير  ش ليموند  شلسيد 
سين   بن  زنقة   (( عنوشنه)ش)  ديد4 

جليز 0000) مرشكش شملغرب.

جيورج  ينيك  ش ست ن  شلسيد 

أوالد  شلشويطر  طريق  عنوشنه)ش) 

حسون 0000) مرشكش شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

ميشيل  بيير  ش ليموند  شلسيد 
سين   بن  زنقة   (( عنوشنه)ش)  ديد4 

جليز 0000) مرشكش شملغرب

جيورج  ينيك  ش ست ن  شلسيد 

أوالد  شلشويطر  طريق  عنوشنه)ش) 

حسون 0000) مرشكش شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

دجنبر  و)  بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

1)0) تحت رقم وو11و1.

765I

ديفي شكسبيرتيز

POLYVALUES CONSULTING
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

ديفي شكسبيرتيز
إق مة شلي سمين زشوية ش رع عمر 
شلخي م وزنقة شلبنفسج عم رة 7 

بوسيجور ، 0))0)، شلدشر شلبيض ء 
شملغرب

 POLYVALUES CONSULTING
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ك زش 

ب لقرب من شلش طئ شلدور 16 ش رع 
شلقدس سيد4 معروف - 00و0) 

شلدشر شلبيض ء شململكة شملغربية.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 -.
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تم تحويل   (0(( ين ير   10 شملؤرخ في 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
شلدور  شلش طئ  من  ب لقرب  »ك زش 
معروف  سيد4  شلقدس  ش رع   16
شململكة  شلبيض ء  شلدشر  00و0)   -
 GH1( شلفجر  »سكن  إلى  شملغربية« 
أحمد  شلشيخ   06 شقة   91 مبنى 
شلبيض ء  شلدشر  و))7)   - بوعزة  دشر 

شململكة شملغربية«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 17 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

ين ير ))0) تحت رقم 706و81.
766I

BCNG

STE: TIPCO
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: TIPCO شركة ذشت مسؤولية 
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محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 65)، 

ش رع شلزرقطوني شلط بق 9 رقم )9 - 
0050) شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و0)0)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE:  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.TIPCO
غرض شلشركة بإيج ز : ت جر أث ت 

ومستلزم ت شملكتب.
 ،(65  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
ش رع شلزرقطوني شلط بق 9 رقم )9 - 

0050) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
شلشركة:  رأسم    مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي:
 : مكوشر  شكيب  شلسيد 
 100 بقيمة  حصة   100.000,00

درهم للحصة .
 1.000  : مكوشر  شكيب  شلسيد 

بقيمة 100 درهم.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  مكوشر  شكيب  شلسيد 
شقة   ( ط بق  شلحكم  شبن  زنقة  0و 
شلبيض ء  شلدشر   (0050 بوركون  و1 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  مكوشر  شكيب  شلسيد 
شقة   ( ط بق  شلحكم  شبن  زنقة  0و 
شلبيض ء  شلدشر   (0050 بوركون  و1 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية ب لدشر شلبيض ء بت ريخ - تحت 

رقم -.

767I

TQG FIDUCIAIRE

VIE VERTE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

TQG FIDUCIAIRE

رقم 1000 بن ت شفين شزلي ، 

0150)، مرشكش شملغرب

VIE VERTE شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 6)و بلوك 

)) تجزئة شلنخيل سيد4 يوسف 

مرشكش - 0000) مرشكش شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

7و90).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(( فبرشير   18 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

تفويت شلسيد )ة) عبد شلعزير شيت 

من  شجتم عية  حصة   5.(50 ب ج  

حصة لف ئدة شلسيد   (1.000 أصل 

فبرشير   18 يدير شيت ب ج  بت ريخ  )ة) 

.(0((

تفويت شلسيد )ة) عبد شلعزير شيت 

من  شجتم عية  حصة   5.(50 ب ج  

حصة لف ئدة شلسيد   (1.000 أصل 

)ة) محمد شيت ب ج  بت ريخ 18 فبرشير 

.(0((

تفويت شلسيد )ة) عبد شلعزير شيت 

من  شجتم عية  حصة   5.(50 ب ج  

حصة لف ئدة شلسيد   (1.000 أصل 

 18 بت ريخ  ب ج   شيت  شبرشهيم  )ة) 

فبرشير ))0).

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

أبريل   18 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 7و)).

768I

EUROMED COMPTA-SARL

TOGATHER DISTRIBUTION
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar

 QI Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 TOGATHER DISTRIBUTION

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 6 
شملعزوزية شقة رقم 1 شلط بق شالو  

مرشكش - 0000) مرشكش شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

116791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(1 يونيو   01

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. TOGATHER DISTRIBUTION

شستيرشد   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وتصدير ت جر أو وسيط.

 6  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلط بق شالو    1 شملعزوزية شقة رقم 

مرشكش - 0000) مرشكش شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 5.000  : بنه   شيت  نبيل  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  بنه   شيت  نبيل  شلسيد 

مرشكش   (0000 شزيال   شلوحدة  حي 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  بنه   شيت  نبيل  شلسيد 

مرشكش   (0000 شزيال   شلوحدة  حي 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

يوليوز   08 شلتج رية بمرشكش بت ريخ 

1)0) تحت رقم 8)58)1.

769I

مكتب مح سبة

 DARAA ARCHITECTURE

SARL AU
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

مكتب مح سبة

عم رة 1) شقة ) زنقة عال  بن عبد 

هللا ص.ب 00) شلرشيدية ، )00)5، 

شلرشيدية شملغرب

 DARAA ARCHITECTURE SARL

AU شركة ذشت مسؤولية محدودة 

ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شق مة 

من   زنقة ت ركة عم رة )و شقة 1 

شلط بق شالو  شلرشيدية - 000)5 

شلرشيدية شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

15877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   0(

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
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عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
 DARAA ARCHITECTURE SARL

.AU
شلهندسة   : غرض شلشركة بإيج ز 

شملعم رية.
شق مة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 1 شقة  )و  ت ركة عم رة  من   زنقة 
 5(000  - شلرشيدية  شالو   شلط بق 

شلرشيدية شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
حصة   1.000  : زكي  مرشد  شلسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
زنقة  عنوشنه)ش)  زكي  مرشد  شلسيد 
شالو   شلط بق  من    عم رة  ت ركة 
شلرشيدية 000)5 شلرششيدية شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
زنقة  عنوشنه)ش)  مرشدزكي  شلسيد 
شالو   شلط بق  من    عم رة  ت ركة 
شلرشيدية 000)5 شلرششيدية شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لرشيدية بت ريخ )1 أبريل 

))0) تحت رقم 484/2022.

770I

مكتب مح سبة

CAFE OGNAN
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رفع رأسم   شلشركة

مكتب مح سبة
عم رة 1) شقة ) زنقة عال  بن عبد 
هللا ص.ب 00) شلرشيدية ، )00)5، 

شلرشيدية شملغرب
CAFE OGNAN شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

شلوشد شالحمر رقم و)1 ب شلرشيددية 
- 000)5 شلرشيدية شملغرب.

رفع رأسم   شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.15(1(

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم   (0(( م رس  0و  في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
»100.000 درهم« أ4 من »100.000 
عن  درهم«   (00.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
0و  بت ريخ  ب لرشيدية  شالبتدشئية 

م رس ))0) تحت رقم 164/2022.

771I

شركة شلحسيمة لالستش رشت ش.م.م

 STE AIT AHMED BV SARL
AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

قفل شلتصفية

شركة شلحسيمة لالستش رشت 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA شملغرب
 STE AIT AHMED BV SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي : ش رع 
06 رقم )8 شلط بق شلث ني شمزورن 

شلحسيمة شلحسيمة 000)و 
شلحسيمة شملغرب.

قفل شلتصفية
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

.(811
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر   (0(( م رس   09 في  شملؤرخ 
 STE AIT AHMED BV SARL حل 
محدودة  مسؤولية  ذشت  شركة   AU
ذشت شلشريك شلوحيد مبلغ رأسم له  
مقره   وعنوشن  درهم   100.000
شلط بق   8( رقم   06 شإلجتم عي ش رع 
شلحسيمة  شلحسيمة  شمزورن  شلث ني 
نتيجة  شملغرب  شلحسيمة  000)و 

لكس د شلسوق.

و عين:

شلطرهش  عمر  شلسيد)ة) 

000)و شلحسيمة  بلجيك   وعنوشنه)ش) 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
09 زنقة  ))0) وفي  09 م رس  بت ريخ 

شلحسيمة  شلحسيمة  شمزورن  شسفي 

000)و شلحسيمة شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (1 بت ريخ  ب لحسيمة  شالبتدشئية 

م رس ))0) تحت رقم و8.

77(I

JURIS LEGAL

 SOCIÉTÉ TÉLÉ SERVICE

»LAOULAOU »STSL
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

JURIS LEGAL

 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 SOCIÉTÉ TÉLÉ SERVICE

LAOULAOU »STSL« شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

شلسع دة رقم 11 - 000)1 قنيطرة 

شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

6(7(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  و) 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
 SOCIÉTÉ TÉLÉ SERVICE  :

.»LAOULAOU »STSL
ت جر   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
ملحق ت شلهوشتف شألرضية وشملحمولة.

ت جر أجهزة شلكمبيوتر وأنوشعه .
تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
قنيطرة   1(000  -  11 شلسع دة رقم 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : ش رف  سمية  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  ش رف  سمية  شلسيدة 
شلدريوش  و5))6  حي شالمل شلشرقي 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  ش رف  سمية  شلسيدة 
شلدريوش  و5))6  حي شالمل شلشرقي 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 8) م رس 

))0) تحت رقم -.

Iو77

سل سوليسيون

أرا أيتي
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

سل سوليسيون
ش رع شالدريسية زنقة ط رق زي د 

رقم )6 شلط بق 1 ، 90000، طنجة 
شملغرب

أرش أيتي شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شالدريسية 
ش رع ط رق شبن زي د رقم )6 شلط بق 

1 - 90000 طنجة شملغرب
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تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

59و6)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

شإلقتض ء بمختصر تسميته  : أرش أيتي.

شلبرمجة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شالعالم تية.

عنوشن شملقر شالجتم عي : شالدريسية 

)6 شلط بق  ش رع ط رق شبن زي د رقم 

1 - 90000 طنجة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 50.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 500  : شلوه بي  أميمة  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة أميمة شلوه بي عنوشنه)ش) 

تجزئة شلبس تين ش رع شلكرمة رقم و1 

90000 طنجة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيدة أميمة شلوه بي عنوشنه)ش) 

تجزئة شلبس تين ش رع شلكرمة رقم و1 

90000 طنجة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم ))8)5).

77(I

fidusquar

مجموعة مدارس بول روبر 
الخاصة

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

fidusquar

بس تين شاللفى شملجموعة ) شلعم رة 

6شلشقة و شاللفى شلدشر شلبيض ء ، 

0))0)، شلدشر شلبيض ء شملغرب

مجموعة مدشرس بو  روبر شلخ صة 

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 10 زنقة 

شرشردة درب لوبيال بوركون - و005) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5(0((1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (1

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

مجموعة مدشرس بو  روبر شلخ صة.

مدرسة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

خ صة.
زنقة   10  : عنوشن شملقر شالجتم عي 

شرشردة درب لوبيال بوركون - و005) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلسيد هش م شلخيزور4 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد هش م شلخيزور4 عنوشنه)ش) 
بوعزة  دشر  7و  رقم  شلنورس  تجزئة 

و))7) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد هش م شلخيزور4 عنوشنه)ش) 
بوعزة  دشر  7و  رقم  شلنورس  تجزئة 

و))7) شلدشر شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم -.
775I

FIDUCIAIRE KHALID

 STE BOUCHTAT
PERFORMATION

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 60000، (1

OUJDA MAROC
 STE BOUCHTAT

PERFORMATION شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 15 زنقة 
جم   شلين شالفغ ني شلط بق شالو  
شقة و - وجدة - 60000 وجدة 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9171و
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  و) 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.BOUCHTAT PERFORMATION
غرض شلشركة بإيج ز : حفر شالب ر.
زنقة   15  : عنوشن شملقر شالجتم عي 
شالو   شلط بق  شالفغ ني  شلين  جم   
وجدة   60000  - وجدة   - و  شقة 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

0)و   : لحف و4  عك شة  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

0وو   : لحف و4  ميمون  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

0وو   : شلدشود4  حمزة  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد عك شة لحف و4 عنوشنه)ش) 
15 زنقة جم   شلين شالفغ ني شلط بق 
60000 وجدة  - وجدة  و  شالو  شقة 

شملغرب.
شلسيد ميمون لحف و4 عنوشنه)ش) 
15 زنقة جم   شلين شالفغ ني شلط بق 
60000 وجدة  - وجدة  و  شالو  شقة 

شملغرب.
عنوشنه)ش)  شلدشود4  شلسيد حمزة 
15 زنقة جم   شلين شالفغ ني شلط بق 
60000 وجدة  - وجدة  و  شالو  شقة 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد عك شة لحف و4 عنوشنه)ش) 
15 زنقة جم   شلين شالفغ ني شلط بق 
60000 وجدة  - وجدة  و  شالو  شقة 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   11 بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 75).

776I

CCJF

ديكا موروكو أفريقيا
إعالن متعدد شلقرشرشت

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
ديك  موروكو أفريقي  »شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد«
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وعنوشن مقره  شالجتم عي: ع مر 
سفلية، شملنطقة شلحرة شألطلسية، 

شلطريق شلوطنية رقم ) - - شلقنيطرة 
شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.500(7
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
تم شتخ ذ   (0(( ين ير  1و  شملؤرخ في 

شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
قرر شلشريك شلوحيد لشركــــة  » ديك  
محدودة  شركة  أفريقي «    موروكو 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  شملسؤولية 
درهم   515.387.528,07 رأسم له  
من  للشركة  شلق نوني  شلشكل  تغيير 
شركة محدودة شملسؤولية إلى شركة 
مجهولة. كم  ص دق شلشريك شلوحيد 
شلبنود  جميع  تبني   - يلي:  م   على 
للشركة  شألس �سي  ب لق نون  شملتعلقة 

في شكله  شلق نوني شلجديد. 
على  ينص  شلذ4   :( رقم  قرشر 
تعيين بصفة متصرفين ملدة   - م يلي: 
 Patrice شلسيد   *  : سنوشت  ثالث 
 7(9(0 شلس كن بممر الم رتين   GAY
فرن�سي  فرنس ،   ، أني�سي-لو-فيو   ،
م رس   18 في  مزدشد   ، شلجنسية 
رقم  سفر  لجوشز  ح مل   ،  1958
18CK69(87 . * شلسيد بدر لحمود4 
تجزئة   ، شلب لية  بطنجة  شلس كن 
مغربي  طنجة   ،1(( رقم  شلنخيل، 
 1979 10 غشت  شلجنسية مزدشد في 
ح مل لبط قة شلتعريف شلوطنية رقم 
 Dicastal (Asia( شركة * .H86و17و
 Investment Holding Company
 Level 54, شلك ئن مقره  ب، Limited
 hopewell Centre, 183 Queen’s
ممثلة   ،  Road East, Hong Kong
 WANG ZHEN شلسيد  شخص  في 
رقم  كونغ  بهونغ  تج ر4  سجل   ،

0)1و76) 
قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 
 (8 في  شملنعقد  شإلدشرة  مجلس  قرر 

 Patrice شلسيد  تعيين   (0(( فبرشير 
للشركة  ع م   مديرش  رئيس    GAY

ع م   مديرش  لحمود4  بدر  وشلسيد 

مفوض .

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

بند رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

من  للشركة  شلق نوني  شلشكل  تغيير 

شركة محدودة شملسؤولية إلى شركة 

مجهولة 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 08 أبريل 

))0) تحت رقم 91005.

777I

CHOUFA DE S COMPTABLE ET GESTION

BAKAB
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

حل شركة

 CHOUFA DE S COMPTABLE ET

GESTION
رقم 8 زنقة 1) غشت شلسوق 

شلقديم خريبكة ، 5000)، خريبكة 

شملغرب

BAKAB شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد)في 

طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 6و ش رع 

شم شلقرى شلرش د و خريبكة - 500) 

خريبكة شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و7و6.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تقرر   (0(1 شتنبر   (1 في  شملؤرخ 

ذشت مسؤولية محدودة  حل شركة 

مبلغ   BAKAB ذشت شلشريك شلوحيد 

وعنوشن  درهم   100.000 رأسم له  

6و ش رع شم شلقرى  مقره  شإلجتم عي 

خريبكة   (500  - خريبكة  و  شلرش د 

تحقيق  عدم   : نتيجة    شملغرب 

شهدشف شلشركة .

و حدد مقر شلتصفية ب 6و ش رع 

شم شلقرى شلرش د و خريبكة - 5000) 

خريبكة شملغرب. 

و عين:

شلسيد)ة) شحمد بدر شلدين كبور4 
 1 ط بق  بلعم ن  زنقة  و  وعنوشنه)ش) 

شلبض ء  شلدشر  شلرشحة  حي   11 شقة 

0))0) شلدشر شلبض ء شملغرب كمصفي 

)ة) للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   18 شالبتدشئية بخريبكة بت ريخ 

))0) تحت رقم 171.

778I

CANOCAF SARL

NALIBEN
إعالن متعدد شلقرشرشت

CANOCAF SARL

ش رع شلجيش شمللكي زنقة شلخنس ء 
رقم 7 شلط بق شلث ني رقم و0 

 NADOR ،6(000 ،شلن ظور

MAROC

NALIBEN »شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: شلط بق 

شألر�سي، زنقة شريف محمد أمزي ن 

بني أنص ر - - شلن ظور شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.15((7

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 0و م رس ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

تبرع ب لحصص

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

تعيين مسيير جديد للشركة

على  ينص  شلذ4  و:  رقم  قرشر 

م يلي: تـغـيير شلشكل شلقـ نوني للشركة 

شألسـ �سي  شلق نون  على  وشملص دقة 

شلجديد للشركة

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

ينص على  شلذ4  و7:   6 رقم  بند 

حصة   500( ك ميلي   بنعلي  م يلي: 

 500( محمد  بنعلي  شجتم عية)، 

حصة شجتم عية)

على  ينص  شلذ4   :16 رقم  بند 

ك ميلي   بنعلي  شلسيدة  تعين  م يلي: 

كمسيرة وحيدة للشركة

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   15 شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم 601.

779I

س-شطلس

 PHARMACIE NAKHIL
OULED AYAD

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

س-شطلس

شلط بق شالو  شلحي شالدشر4 ش رع 

شلط ئف رقم 1) ، 000و)، بني مال  

شملغرب

 PHARMACIE NAKHIL OULED

AYAD شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شلنخيل 

شوالد عي د - 550و) سوق شلسبت 

شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

61و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

 PHARMACIE NAKHIL OULED

.AYAD
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: صيدالني  غرض شلشركة بإيج ز 
ب ئع ب لتقسيط.

حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
سوق  550و)   - عي د  شوالد  شلنخيل 

شلسبت شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : دع ني  ي سين  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  دع ني  ي سين  شلسيد 
بلوك إ4 رقم 56 حي شلح ج ق سم حي 

م 10000 شلرب ط شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  دع ني  ي سين  شلسيد 
بلوك إ4 رقم 56 حي شلح ج ق سم حي 

م 10000 شلرب ط شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية بسوق شلسبت شوالد شلنمة 
رقم  تحت   (0(( أبريل   18 بت ريخ 

.(57

780I

إئتم نية شلوف ء

SETTAT FOOD
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

إئتم نية شلوف ء
ش رع عال  شلف �سي شلرقم 79 

سط ت ، 6000)، سط ت شملغرب
SETTAT FOOD شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلرقم 1 
زنقة شفني حي شلسم علة شلشقة 7 
سط ت - 6000) سط ت شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
6997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   0(

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.SETTAT FOOD

-1 ممو    : غرض شلشركة بإيج ز 

شلحفالت

-) مطعم بأثمنة ث بثة .

شلرقم   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 7 زنقة شفني حي شلسم علة شلشقة   1

سط ت - 6000) سط ت شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلسيد محتسن شبرشهيم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد محتسن شبرشهيم عنوشنه)ش) 

 01 شلرقم  شفني  زنقة  شلقرشقرة  حي 

سط ت   (6000 سط ت   07 شلشقة 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد محتسن شبرشهيم عنوشنه)ش) 

 01 شلرقم  شفني  زنقة  شلقرشقرة  حي 

سط ت   (6000 سط ت   07 شلشقة 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   18 بت ريخ  شالبتدشئية بسط ت 

))0) تحت رقم 114/2022.

781I

شركة صفيحي ذشت شملسؤولية شملحدودة

شركة الصفيحي
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

شركة صفيحي ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

حي شلس نية شلجديدة و9 ، 90000، 

طنجة شملغرب

شركة شلصفيحي شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي 

شلس نية - 9000 طنجة شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1(6((9

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

شلصفيحي .

غرض شلشركة بإيج ز : تلبية طلب 

شملستهلك .

حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شلس نية - 9000 طنجة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  صفيحي  مرشد  شلسيد 

طنجة   90000 شلجديدة  شلس نية 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  صفيحي  مرشد  شلسيد 

طنجة   90000 شلجديدة  شلس نية 

شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم -.
78(I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

DAOUYA TRADING
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
رفع رأسم   شلشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
شلرقم 1 شلعم رة 91 شلحي شلحسني 
منطقة شألنشطة شالقتص دية ، 

00و6)، شليوسفية شملغرب
DAOUYA TRADING شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شملسيرة 

زنقة تزنيت شلشم عية - و605) 
شليوسفية شملغرب.

رفع رأسم   شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(671
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم   (0(( أبريل   0( في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
»00.000) درهم« أ4 من »100.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب ليوسفية بت ريخ )1 أبريل 

))0) تحت رقم 100.
Iو78

afaqconseil

AJIAD AUTO SERVICE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
AJIAD AUTO SERVICE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
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وعنوشن مقره  شإلجتم عي محل 
رقم 1 تجزئة رقم 79شلحي شلصن عي 

سيد4 غ نم مرشكش - 0000) 
مرشكش شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.117907

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( م رس   17 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
أجي د  جم    )ة)  شلسيد  تفويت 
أصل  من  شجتم عية  حصة  00و 
00).1 حصة لف ئدة شلسيد )ة) نظيرة 

شمل زوني بت ريخ 17 م رس ))0).
شلهرك    أيوب  )ة)  شلسيد  تفويت 
أصل  من  شجتم عية  حصة  00و 
نظيرة  )ة)  900 حصة لف ئدة شلسيد 

شمل زوني بت ريخ 17 م رس ))0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
م رس   (8 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 89))و1.
78(I

fairediversa

FAIREDIVERSA
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

قفل شلتصفية

fairediversa
 lot kadiria bureau n°27 (7

 4eme etage lissasfa casablanca
، 20190، Casablanca maroc
FAIREDIVERSA شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي : 7) تجزئة 

شلقديرية مكتب 7) ليس سفة 
شلدشرشلبيض ء - 0190) شلدشرشلبيض ء 

شملغرب.
قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1و1و6و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر   (0(( م رس   09 في  شملؤرخ 
ذشت  شركة   FAIREDIVERSA حل 
رأسم له   مبلغ  شملحدودة  شملسؤولية 
مقره   وعنوشن  درهم   100.000
شإلجتم عي 7) تجزئة شلقديرية مكتب 

7) ليس سفة شلدشرشلبيض ء - 0190) 
للعجز  نتيجة  شملغرب  شلدشرشلبيض ء 
رأس  من  أرب ع  تالثة  يمتص  شلذ4 

شمل  .
و عين:

بنمقدشد  توفيق  شلسيد)ة) 
دي ر  شق مة  ليس سفة  وعنوشنه)ش) 
)0 شقة  1و مكرر عم رة  شملنزه م س 
شلدشرشلبيض ء   (0190 شلبيض ء  و1 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.
ثمود ملوك وعنوشنه)ش)  شلسيد)ة) 
زنقة تغزوت بوركون   1 شق مة حمزة 
شلدشرشلبيض ء   (0190 شلبيض ء 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
 (7 وفي   (0(1 دجنبر   (8 بت ريخ 
تجزئة شلقديرية مكتب 7) ليس سفة 
0190) شلدشرشلبيض ء  شلدشرشلبيض ء - 

شملغرب.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 10 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

نونبر 016) تحت رقم 61)5).
785I

إئتم نية شلوف ء

 MOROCCAN GREEN«
 GENERATION PROGRAM

»MGGP
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

إئتم نية شلوف ء
ش رع عال  شلف �سي شلرقم 79 

سط ت ، 6000)، سط ت شملغرب
 MOROCCAN GREEN«

 GENERATION PROGRAM
MGGP« شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي طريق شبن 
شحمد إق مة منى شلرقم 1 سط ت - 

6000) سط ت شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
6995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   1(

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

 MOROCCAN GREEN«  :

 GENERATION PROGRAM

. »MGGP

غرض شلشركة بإيج ز : -1شألشغ   

شملختلفة للبن ء

شلسقي  لوشزم  وتركيب  -)درشسة 

شلفالحي وشلط قة شلشمسية.

عنوشن شملقر شالجتم عي : طريق شبن 

 - سط ت   1 شحمد إق مة منى شلرقم 

6000) سط ت شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شعيب  شلرغ 4  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلرغ 4 شعيب عنوشنه)ش)  شلسيد 

سط ت   (9 تجزئة بش ر شلخير شلرقم 

6000) سط ت شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلرغ 4 شعيب عنوشنه)ش)  شلسيد 

سط ت   (9 تجزئة بش ر شلخير شلرقم 

6000) سط ت شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   18 بت ريخ  شالبتدشئية بسط ت 

))0) تحت رقم 113/2022.

786I

Cabinet Abdelaziz Almechatt

Jet Electronic
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

Cabinet Abdelaziz Almechatt
 avenue Hassan II, 83 ، 20130،

Casablanca Maroc
Jet Electronic شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 11 
زنقة إم م شلحرمين - 0و01) 

شلدشرشلبيض ء شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.61.587

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( م رس   0( في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
 Brigitte )ة)  شلسيد  تفويت 
حصة   MARGINI 19.800
حصة   (0.000 شجتم عية من أصل 
 Bhagwandas )ة)  شلسيد  لف ئدة 
م رس   0( بت ريخ   REWACHAND

.(0((
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
 07 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 69).0)8.
787I

JIYAR JAOUAD

DOMAINE ZERGOUG
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC

DOMAINE ZERGOUG شركة 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شقة رقم 
و0 مبنى شلط بق شلث ني ش رع مدرشن 

محمد شلخ مس برك ن - 00وو6 
برك ن شملغرب
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تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

8((5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   15

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.DOMAINE ZERGOUG

غرض شلشركة بإيج ز : شالستغال  

شألرش�سي شلزرشعية.

عنوشن شملقر شالجتم عي : شقة رقم 

مبنى شلط بق شلث ني ش رع مدرشن  و0 

00وو6   - برك ن  شلخ مس  محمد 

برك ن شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : نصيرة  زركوك  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة زركوك نصيرة عنوشنه)ش) 

أمل ني  7)و)) فوبرت   أمل ني .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيدة زركوك نصيرة عنوشنه)ش) 

أمل ني  7)و)) فوبرت   أمل ني 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (0 بت ريخ  ببرك ن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 07).

788I

FIDIMPO

GROUPE SISTER›S ESTATE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FIDIMPO
 AIN SEBAA CASABLANCA ،

20253، CASABLANCA MAROC
 GROUPE SISTER›S ESTATE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 10 ش رع 
شلحرية شلط بق رقم و شلشقة رقم 
 CASABLANCA 5 شلدشر شلبيض ء

0)01) شلدشر شلبيض ء شملغرب 
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5(0((5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. GROUPE SISTER’S ESTATE
شإلنع ش   : غرض شلشركة بإيج ز 

شلعق ر4 ـ شلتجزئة شلعق رية .
10 ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 
رقم  شلشقة  و  رقم  شلط بق  شلحرية 
 CASABLANCA شلبيض ء  شلدشر   5

0)01) شلدشر شلبيض ء شملغرب .
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
500 حصة   : شلسيد خ لد مفهوم 

بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : شلسيد علي شألحرش 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  مفهوم  خ لد  شلسيد 
 10 رقم   07 مجمع   (1 ش رع 
و5)0)  شلبيض ء  شلدشر  ج  م  س 

CASABLANCA شملغرب .

عنوشنه)ش)  شألحرش  علي  شلسيد 

شلشقة  و  رقم  شلط بق  شلبدر  مجمع 

)1 عين شلسبع شلدشر شلبيض ء و5)0) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

نظيف  أمين  محمد  شلسيد 

و5)0)  شلبيض ء  شلدشر  عنوشنه)ش) 

CASABLANCA شملغرب 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 18 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم -.

789I

OKSMOR TRADING

OKSMOR TRADING
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

OKSMOR TRADING

 ANGLE BD ZERKTOUNI ET BD

 MOHAMED BEN ABDELLAH

 IMM MARINA CENTER APPT

 47 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

OKSMOR TRADING شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي زشوية ش رع 

شلزرقطوني وش رع محمد بن عبد 

هللا شق مة مركز مرين  شلشقة 7) - 

0000) شلدشرشلبيض ء شملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(((9(7

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تم تعيين   (0(1 نونبر   (9 شملؤرخ في 

شيت  شلسيد)ة)  للشركة  مسير جديد 

علي شبرشهيم كمسير آخر

تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

فبرشير ))0) تحت رقم و16)81.

790I

URBENSAN

URBENSAN
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

URBENSAN

59 ش رغ شلزرقطوني شلط بق 10 

شلرقم 0و شلدشر شلبيض ء ، 60و0)، 

شلدشر شلبيض ء شملغرب

URBENSAN شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد)في 

طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 59 ش رع 

شلزرقطوني شلط بق 10 شلرقم 0و - 

60و0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و0195و.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تقرر حل   (0(1 أبريل   08 شملؤرخ في 

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

 URBENSAN شلوحيد  شلشريك 

درهم   150.000 رأسم له   مبلغ 

ش رع   59 شإلجتم عي  مقره   وعنوشن 

 - 0و  شلرقم   10 شلط بق  شلزرقطوني 

شلدشر شلبيض ء شملغرب نتيجة  60و0) 

  : شلتوقف عن مزشولة شلنش ط .

و حدد مقر شلتصفية ب 59 ش رع 

 - 0و  شلرقم   10 شلط بق  شلزرقطوني 

60و0) شلدشر شلبيض ء شملغرب. 

و عين:

شملرني�سي  شملهد4  شلسيد)ة) 
و  زنقة عين عودة ط   8 وعنوشنه)ش) 

ش 7 بوركون شلبيض ء  و005) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 05 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 0159)8.

791I
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FOUZMEDIA

 SAMORAI TRANSPORT

PERSONNEL
إعالن متعدد شلقرشرشت

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SAMORAI TRANSPORT

PERSONNEL »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«

 C/O :وعنوشن مقره  شالجتم عي

شلرقم 06 زنقة 11 دوشر شلصوير4 

شلط بق شألو  شلشقة 1 تيليوين - - 

أك دير شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.(5765

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

1)0)تم شتخ ذ  شتنبر   (7 شملؤرخ في 

شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

في  شجتم عية  حصة   1000 تفويت 

لف ئدة  دريدية  نبيل  شلسيد  ملكية 

شلسيد شلعوجي أنس

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

تعيين شلسيد شلعوجي أنس مسير وحيد 

للشركة وتخو  له جميع شلصالحي ت 

بعد شستق لة نبيل دريدية

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

بند رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

في  شجتم عية  حصة   1000 تفويت 

لف ئدة  دريدية  نبيل  شلسيد  ملكية 

شلسيد شلعوجي أنس

بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

تعيين شلسيد شلعوجي أنس مسير وحيد 

للشركة وتخو  له جميع شلصالحي ت 

بعد شستق لة نبيل دريدية

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ين ير   07 بت ريخ  ب ك دير  شلتج رية 

))0) تحت رقم )10800.

79(I

OKSMOR TRADING

OKSMOR TRADING
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

OKSMOR TRADING
 ANGLE BD ZERKTOUNI ET BD
 MOHAMED BEN ABDELLAH
 IMM MARINA CENTER APPT
 47 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
OKSMOR TRADING شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي زشوية ش رع 

شلزرقطوني وش رع محمد بن عبد 
هللا شق مة مركز مرين  شلشقة 7) - 

0000) شلدشرشلبيض ء شملغرب.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.(((9(7

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تحويل   (0(1 نونبر   (9 شملؤرخ في 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
»زشوية ش رع شلزرقطوني وش رع محمد 
بن عبد هللا شق مة مركز مرين  شلشقة 
شملغرب«  شلدشرشلبيض ء   (0000  -  (7
لال  وش رع  شلعرع ر  زنقة  »زشوية  إلى 
 -  8 شلث لث شلشقة  شلط بق  شلي قوت 

0000) شلدشرشلبيض ء شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

فبرشير ))0) تحت رقم و16)81.
Iو79

OKSMOR TRADING

OKSMOR TRADING
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تفويت حصص

OKSMOR TRADING
 ANGLE BD ZERKTOUNI ET BD
 MOHAMED BEN ABDELLAH
 IMM MARINA CENTER APPT
 47 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

OKSMOR TRADING شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي زشوية ش رع 

شلزرقطوني وش رع محمد بن عبد 

هللا شق مة مركز مرين  شلشقة 7) - 

0000) شلدشرشلبيض ء شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(((9(7

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(1 نونبر   (9 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

عثم ن سردلي  )ة)  تفويت شلسيد 

أصل  من  شجتم عية  حصة   1.000

)ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة   1.000

نونبر   (9 بت ريخ  علي  شيت  شبرشهيم 

.(0(1

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

 (( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

فبرشير ))0) تحت رقم و16)81.

79(I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

F.G PORT
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

حل شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

شلرقم 1 شلعم رة 91 شلحي شلحسني 

منطقة شألنشطة شالقتص دية ، 

00و6)، شليوسفية شملغرب

F.G PORT شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد)في 

طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 7) 

شلسويقة شلقديمة مركز سيد4 

أحمد شلكنتور - 00و6) شليوسفية 

شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و0و).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تقرر حل   (0(( أبريل   (0 شملؤرخ في 

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

مبلغ   F.G PORT شلوحيد  شلشريك 
وعنوشن  درهم   100.000 رأسم له  

شلسويقة   (7 رقم  شإلجتم عي  مقره  
شلقديمة مركز سيد4 أحمد شلكنتور 

- 00و6) شليوسفية شملغرب نتيجة   : 

توقف أنشطة شلشركة.

 (7 و حدد مقر شلتصفية ب رقم 

شلسويقة شلقديمة مركز سيد4 أحمد 

شلكنتور - 00و6) شليوسفية شملغرب. 

و عين:

شلفلكي  شلغوتي  شلسيد)ة) 

وعنوشنه)ش) دوشر شلح �سي أوالد عمرشن 

)00)) سيد4 بنور شملغرب كمصفي 

)ة) للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 
شملتعلقة ب لتصفية : رقم 7) شلسويقة 
شلقديمة مركز سيد4 أحمد شلكنتور 

شليوسفية

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب ليوسفية بت ريخ )1 أبريل 

))0) تحت رقم )10.

795I

GESTION ALJANOUB

ZAIN SAHARA
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوشن حي شلسع دة عم رة رقم 

) شلط بق شلث لث شلعيون ، 70000، 

شلعيون شملغرب

ZAIN SAHARA شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع مكة 
زنقة 0) غشت شلعيون - 70000 

شلعيون شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
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محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7و)1)
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   15
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 ZAIN  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.SAHARA
شالدم ج   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شلخرس نة   ، أعم   شلبن ء   ، شلعق ر4 
شملسلحة ، شلهندسة شملدنية ، شلكهرب ء 
، شلسب كة , شرشء , بيع معدشت وموشد 
ونقل  وشلدولي  شلوطني  ,شلنقل  شلبن ء 

شالشخ ص ....
عنوشن شملقر شالجتم عي : ش رع مكة 
 70000  - شلعيون  غشت   (0 زنقة 

شلعيون شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : بدر  شملوس و4  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد شملوس و4 بدر عنوشنه)ش) حي 
شملوس و4  فيال  شلبحر  شق مة  شلنهضة 
 700(0 شلعيون  شملر�سى   (9 رقم 

شلعيون شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد شملوس و4 بدر عنوشنه)ش) حي 
شملوس و4  فيال  شلبحر  شق مة  شلنهضة 
 700(0 شلعيون  شملر�سى   (9 رقم 

شلعيون شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1083/2022.

796I

GESTION ALJANOUB

REKOUBAA
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوشن حي شلسع دة عم رة رقم 
) شلط بق شلث لث شلعيون ، 70000، 

شلعيون شملغرب
REKOUBAA شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم ))8 

ش رع موال4 شلحسن شملر�سى شلعيون - 
0)700 شلعيون شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
(1((5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   1(
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.REKOUBAA
شستيرشد   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
وتسويق   ، ع مة  تج رة   ، تصدير   ,
)شملجمدة  ششلبحرية  شملنتج ت  جميع 
تج رة   ( شلسمك  وزيت  مسحوق   ،
جميع  وتصدير  شستيرشد   , شلسمك 
شلصن عية   , أنوشع شملنتج ت شلتج رية 

, شلحرفية وشملعلوم تية .....
عنوشن شملقر شالجتم عي : رقم ))8 
ش رع موال4 شلحسن شملر�سى شلعيون - 

0)700 شلعيون شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 800  : شلسيد جم   شلدين قوبع 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 (00  : شلسيد ر�سى هللا ب  محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

قوبع  شلدين  جم    شلسيد 

عنوشنه)ش) 8 زنقة د4 روشتلي شلوشزيس 

شلبيض ء 10)0) شلبيض ء شملغرب.

محمد  ب   هللا  ر�سى  شلسيد 

عنوشنه)ش) شق مة شيم ن ش رع عبد هللا 

شبن ي سين ط1 شقة ) شلدشر شلبيض ء 

00و0) شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

قوبع  شلدين  جم    شلسيد 

عنوشنه)ش) 8 زنقة د4 روشتلي شلوشزيس 

شلبيض ء 10)0) شلبيض ء شملغرب

محمد  ب   هللا  ر�سى  شلسيد 

عنوشنه)ش) شق مة شيم ن ش رع عبد هللا 

شبن ي سين ط1 شقة ) شلدشر شلبيض ء 

00و0) شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (0 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1087/2022.

797I

ش ب س كونسولتينغ

DISPOHEALTH ديسبوهيلث
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

ش ب س كونسولتينغ

تق طع زنقة محمد شلرشيد وش رع 

موال4 عبد شلرحم ن مركز إيم ن 

ط بق 6 مكتب 6، 0000)، شلدشر 

شلبيض ء شملغرب

 DISPOHEALTH ديسبوهيلث

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 1) زنقة 

شبو عبد هللا ن فع إق مة بن عمر 

شلط بق ) شلشقة 10 شملع ريف - 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7)59و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   07

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.DISPOHEALTH ديسبوهيلث

بيع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شبه  شلطبية،  وشملنتج ت  شملعدشت 

شلطبية.

زنقة   (1  : عنوشن شملقر شالجتم عي 

عمر  بن  إق مة  ن فع  هللا  عبد  شبو 

 - شملع ريف   10 شلشقة   ( شلط بق 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 50.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   500  : شلسيدة هند شع ر 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شع ر  هند  شلسيدة 

إق مة دومين دو درب عم رة ج شقة 

1) دشر بوعزة شلنوشصر 0000) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شع ر  هند  شلسيدة 

إق مة دومين دو درب عم رة ج شقة 

1) دشر بوعزة شلنوشصر 0000) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية ب لدشر شلبيض ء بت ريخ - تحت 

رقم -.

798I
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FIDUBAC SARL

 GLOBAL DÉVELOPPEMENT
& SERVICES

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
)16مكرر ش رع يوسف شبن ت شفين 
 NADOR، شلشقة رقم 11 شلن ضور

62000، nador maroc
 GLOBAL DÉVELOPPEMENT &
SERVICES شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلك ئنة 

ب لط بق شألو  B ش رع تونس موبيل 
سميرة شلن ظور - 000)6 شلن ظور 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و97و)
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   ((
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
 GLOBAL DÉVELOPPEMENT &

.SERVICES
مركز   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شالتص  .
شلك ئنة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
ش رع تونس موبيل   B ب لط بق شألو  
شلن ظور   6(000  - شلن ظور  سميرة 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 500  : فرعون  نورشلدين  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
: رودريكيز  ب ديال  شوسك ر   شلسيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد نورشلدين فرعون عنوشنه)ش) 
98 زنقة شبو بكر شلصديق تجزئة  رقم 

شلحسنية زشيو 900)6 زشيو شملغرب.
رودريكيز  ب ديال  شوسك ر  شلسيد 
شلس دس  محمد  ش رع  عنوشنه)ش) 
5و1  شق مة التولوت عم رة أ ط رقم 

طنجة 90000 طنجة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد نورشلدين فرعون عنوشنه)ش) 
98 زنقة شبو بكر شلصديق تجزئة  رقم 

شلحسنية زشيو 900)6 زشيو شملغرب
رودريكيز  ب ديال  شوسك ر  شلسيد 
شلس دس  محمد  ش رع  عنوشنه)ش) 
5و1  شق مة التولوت عم رة أ ط رقم 

طنجة 90000 طنجة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم 617.
799I

ISDM CONSULTING

Janah Frères Glace
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

شلعيون شملغرب
Janah Frères Glace شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شملنطقة 

شلصن عية شلرقم 0) شملر�سى شلعيون - 
70000 شلعيون شملغرب 

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
(1((9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   18
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 Janah : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

. Frères Glace
مع لجة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
وشلقشري ت  شألسم ك  وحفظ 

وشلرخوي ت.
شملنطقة   : عنوشن شملقر شالجتم عي 
شلصن عية شلرقم 0) شملر�سى شلعيون - 

70000 شلعيون شملغرب .
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد عبد شملجيد جن ح : 5.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
جن ح  شملجيد  عبد  شلسيد 
حي   7( رقم  زمور  زنقة  عنوشنه)ش) 
شلعيون   70000 شلعيون   01 شلوحدة 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
جن ح  شملجيد  عبد  شلسيد 
حي   7( رقم  زمور  زنقة  عنوشنه)ش) 
شلعيون   70000 شلعيون   01 شلوحدة 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1090/2022.
800I

ISDM CONSULTING

STE GBS CARRI
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تفويت حصص

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

شلعيون شملغرب
STE GBS CARRI شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي طريق 
شلسم رة بوكرشع 17/)68)1 شلعيون 

- 70000 شلعيون شملغرب .
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
895)و.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تمت   (0(( أبريل   18 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
شبرشهيم سنود  )ة)  تفويت شلسيد 
 1.000 1 حصة شجتم عية من أصل 
سنود  ملي ء  )ة)  حصة لف ئدة شلسيد 

بت ريخ 18 أبريل ))0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
أبريل   (0 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1089/2022.

801I

ISDM CONSULTING

STE GBS CARRI
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شلشكل شلق نوني للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

شلعيون شملغرب
STE GBS CARRI شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

و عنوشن مقره  شالجتم عي طريق 
شلسم رة بوكرشع 17/)68)1 شلعيون 

- 70000 شلعيون .
تحويل شلشكل شلق نوني للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
895)و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
))0) تم تحويل  18 أبريل  شملؤرخ في 
شلشكل شلق نوني للشركة من »شركة 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
»شركة ذشت شملسؤولية  إلى  شلوحيد« 

شملحدودة«.
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ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1089/2022.
80(I

ste mifi

iso mek
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
رفع رأسم   شلشركة

ste mifi
 rue antisarbie vn meknes ، 1(

50000، meknes maroc
iso mek شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم ) آيت 
حند آيت بويدم ن بودرب لة شلح جب 

- 00)51 شلح جب شملغرب.
رفع رأسم   شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و5)50.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تم   (0(1 فبرشير   (8 في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
»00.000) درهم« أ4 من »100.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مق صة  إجرشء   : طريق 

شلشركة شملحددة شملقدشر وشملستحقة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   16 بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 050).
Iو80

ZESAPELGROOT

زوزابيلجروت
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

ZESAPELGROOT
 N°52 BD MY RCHID APPT B3

 GUELIZ MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

زوزشبيلجروت شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم )5 
ش رع موال4 رشيد شقة بو جليز - 

0000) مرشكش شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1(((77

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   15

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

زوزشبيلجروت.

مركز   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شالتص الت

تسيير

وكيل تج ر4 دولي.
 5( رقم   : عنوشن شملقر شالجتم عي 

 - جليز  ش رع موال4 رشيد شقة بو 

0000) مرشكش شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

0.000و  شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

00و   : شلسيد م رك تيير4 بييرشرد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

بييرشرد  تيير4  م رك  شلسيد 

65ب.  1غ.  شلبيرت  ش رع  عنوشنه)ش) 

6111 الندوليز بلجيك .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

بييرشرد  تيير4  م رك  شلسيد 

65ب.  1غ.  شلبيرت  ش رع  عنوشنه)ش) 

6111 الندوليز بلجيك 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   0( بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 79))و1.

80(I

LUNA & K

لونا أند ك
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

LUNA & K
 Nوو.RUE POINT DU JOUR

 APPT N3 REZ DE CHAUSSEE
 CASABLANCA ، 20100،

Casablanca Maroc
لون  أند ك شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي وو، بوش 

د4 جوغ، شقة رقمْ و شلط بق 
شألر�سي، شلدشر شلبيض ء - 70و0) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و911و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   (0
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
شإلقتض ء بمختصر تسميته  : لون  أند 

ك.
شملش ورة   : غرض شلشركة بإيج ز 

للشرك ت.
إعدشد صلة.

تنظيم شألحدشث.
تمثيل شملجموع ت شألجنبية..

وو،   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلط بق  و  ْ رقم  شقة  جوغ،  د4  بوش 
70و0)   - شلبيض ء  شلدشر  شألر�سي، 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلسيد بن جلون حثيم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد بن جلون حثيم عنوشنه)ش) 

وجال   شملسعود4  زنقة  7).زشوية 

شلدين شلسيوطي ط) ش5) مع ريف 

5000) شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد بن جلون حثيم عنوشنه)ش) 

وجال   شملسعود4  زنقة  7).زشوية 

شلدين شلسيوطي ط) ش5) مع ريف 

5000) شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 05 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

طريق  عن  رقم  تحت   (0(( أبريل 

شملركز شلجهو4 لالستثم ر.

805I

FIDUBAC SARL

DON CALAMAR
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تغيير نش ط شلشركة

FIDUBAC SARL

)16مكرر ش رع يوسف شبن ت شفين 

 NADOR، شلشقة رقم 11 شلن ضور

62000، nador maroc

DON CALAMAR شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شالجتم عي ش رع 

عال  شلف �سي رقم 66 شلن ظور - 

000)6 شلن ظور شملغرب.

تغيير نش ط شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و0و)).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تم تغيير   (0(( أبريل   08 شملؤرخ في 

»إنت ج شملنتج ت  نش ط شلشركة من 

شلغذشئية )أغذية شلبحر)

شستيرشد شألسم ك

»إنت ج  إلى  شألسم ك«  توزيع 

شملنتج ت شلغذشئية )أغذية شلبحر)

شستيرشد وتصدير شألسم ك

شملطعم«.
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ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   19 شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم 8)6.
806I

SOFICODEX

DAFFALI MARKET
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

SOFICODEX
1) زنقة شبن بطوطة شلط بق شلث ني 
وشلث لث ، درب عمر ، )و00)، شلدشر 

شلبيض ء شملغرب
DAFFALI MARKET شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ))1، زنقة 
محمد سميحة’ شق مة جوهرة محمد 
سميحة ، شلط بق شلس دس شلشقة 

رقم 5و - 0000) شلدشرشلبيض ء 
شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.((59(1
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( م رس   (8 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
شلدين  شمس  )ة)  شلسيد  تفويت 
من  شجتم عية  حصة   500 شلص ئغ 
)ة)  حصة لف ئدة شلسيد   500 أصل 
م رس   (8 بت ريخ  شلص ئغ  خديجة 

.(0((
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
 18 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 9)16)8.
807I

SOFICODEX

DAFFALI MARKET
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

توسيع نش ط شلشركة 

SOFICODEX
1) زنقة شبن بطوطة شلط بق شلث ني 
وشلث لث ، درب عمر ، )و00)، شلدشر 

شلبيض ء شملغرب
DAFFALI MARKET شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شالجتم عي ))1، زنقة 
محمد سميحة’ شق مة جوهرة محمد 
سميحة ، شلط بق شلس دس شلشقة 

رقم 5و - 0000) شلدشرشلبيض ء 
شملغرب.

توسيع نش ط شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.((59(1
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( م رس   (8 في  شملؤرخ 
نش ط  إلى  شلت لية  شألنشطة  إض فة 

شلشركة شلح لي :
- شستيرشد وتصدير وبيع شملجوهرشت 

شلذهبية
جميع شلعملي ت   ، وبشكل أعم   -
وشملنقولة  وشلصن عية  شلتج رية 
بشكل  شملتعلقة  وشمل لية  وشلعق رية 
مب شر أو غير مب شر ب ألشي ء شملذكورة 
أعاله أو شلتي يحتمل أن تعزز تحقيقه  
مش ركة  أ4  وكذلك   ، وتطويره  
مب شرة أو غير مب شرة ، بأ4 شكل من 
شألشك   أو ، في شلشرك ت شلتي تسعى 
لتحقيق أهدشف مم ثلة أو ذشت صلة

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 18 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 9)16)8.
808I

afaqconseil

NEWPHARMA
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
NEWPHARMA شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شاللفة 

مج »4« زنقة 05 رقم ))-)) شلدشر 
شلبيض ء - )0)0) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.1((577

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تحويل   (0(1 نونبر   16 شملؤرخ في 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
»شاللفة مج »4« زنقة 05 رقم ))-)) 
شلدشر شلبيض ء - )0)0) شلدشر شلبيض ء 
شملس رطريق  حي   801« إلى  شملغرب« 

شسفي - 0000) مرشكش شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 765)و1.
809I

شملركز شلجهو4 لالستثم ر لجهة درعة ت فياللت ملحقة 

ورزشزشت

 SOCIÉTÉ »SOZ DEGITAL «
SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

شملركز شلجهو4 لالستثم ر لجهة درعة 
ت فياللت ملحقة ورزشزشت

ش رع موال4 رشيد عم رة دشدس 
شلط بق شالو  ورزشزشت، 5000)، 

ورزشزشت شملغرب
 SOCIÉTÉ »SOZ DEGITAL « SARL
AU شركة ذشت مسؤولية محدودة 

ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ت بونت 
ترميكت - 5000) ورزشزشت شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
11801

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(1 دجنبر  و0 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
 SOCIÉTÉ »SOZ DEGITAL « SARL

.AU
تطوير   *  : غرض شلشركة بإيج ز 

تصميم  محلل   ، مبرمج   ، شلويب 

كمبيوتر

لخدم ت  شلتشغيلية  شإلدشرة   *
شلسمعية  شلوس ئط  رسوم ت 

وشلبصرية

فع لي ت  شملهرج ن ت  تنظيم   *

ومؤتمرشت أي م تدريبية وندوشت.

ت بونت   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

ترميكت - 5000) ورزشزشت شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلرخ مي مونية  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة شلرخ مي مونية عنوشنه)ش) 

ورزشزشت   (5000 ترميكت  ت بونت 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيدة شلرخ مي مونية عنوشنه)ش) 

ورزشزشت   (5150 ترميكت  ت بونت 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية بورزشزشت بت ريخ 1و دجنبر 

1)0) تحت رقم -.

810I

مستأمنة شملتنبي للمح سبة

OLIVIANA CAR
إعالن متعدد شلقرشرشت

مستأمنة شملتنبي للمح سبة

0و1 ش رع شملتنبي شلط بق ) ، 

000و)، بني مال  شملغرب

OLIVIANA CAR »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: ووو ش رع 

محمد شلخ مس شلط بق شلث لث بني 

مال  - 000و) بني مال  شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.8589
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بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
تم شتخ ذ   (0(( م رس   (9 شملؤرخ في 

شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

تفويت حصص
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

شستق لة وتعيين مسير جديد
قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 

تحويل شملقر شالجتم عي 
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
على  ينص  شلذ4   :6-7 رقم  بند 
شلتي  500 حصة)   ( تم تفويت  م يلي: 
يمتلكه  شلسيد محمد خ لد4 لسيد 
شلشرق و4 رفيق كم  تم تفويت ) 500 
شلسيدعزشلدين  يمتلكه   شلتي  حصة) 

تش وين لسيد عبد شلحليم شدروش 
على  ينص  شلذ4   :1( رقم  بند 
بعد شستق لة شملسير عزشلدين  م يلي: 
تش وين تم تعيين شلسيد عبد شلحليم 
شدروش مسير جديد لشركة وله جميع 

شلصالحي ت
بند رقم 5: شلذ4 ينص على م يلي: 
تم تحويل شملقر شالجتم عي لشركة شلى 
شمللكي  شلجيش  ش رع  شلت لي  شلعنوشن 
تجزئة شلنورشن رقم 1) شلط بق شلرشبع 

بني مال 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ببني مال  بت ريخ 0) أبريل 

))0) تحت رقم 90و.
811I

FIDGECODIT

QUAD TIFAROUIN
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FIDGECODIT
 IMM N 528 APPT N 02 HAY
 CHARAF -MARRAKECH ،

40100، MARRAKECH MAROC
QUAD TIFAROUIN شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر 

تف روين اللة ت كركوست مرشكش - 
0100) مرشكش شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و68))1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (9
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 QUAD :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.TIFAROUIN
كرشء   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شلدرشج ت شلن رية دشت شلدفع شلرب عي 

من شجل شلري ضة .
دوشر   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 - مرشكش  ت كركوست  اللة  تف روين 

0100) مرشكش شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
ووو   : شدس �سي  حسن  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 FRANCOIS PERREAULT شلسيد
درهم   100 بقيمة  حصة   : 334

للحصة .
 SOPARNOT RICHARD شلسيد 
JEAN-LUC : 333 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد حسن شدس �سي عنوشنه)ش) 
سكتور 1 رقم و0و مرس شلخير تم رة 

000)1 تم رة شملغرب.
 FRANCOIS PERREAULT شلسيد
عنوشنه)ش) كندش 850000 كندش كندش.

 SOPARNOT RICHARD شلسيد 
JEAN-LUC عنوشنه)ش) فرنس  0)6)) 

فرنس  فرنس .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد حسن شدس �سي عنوشنه)ش) 
سكتور 1 رقم و0و مرس شلخير تم رة 

000)1 تم رة شملغرب
 FRANCOIS PERREAULT شلسيد

عنوشنه)ش) كندش 850000 كندش كندش
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   19 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 918)و1.
81(I

FIDUNION-MAROC

ECO BAIN
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رفع رأسم   شلشركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,(و

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ECO BAIN شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي محل رقم 
17 م نسب 4 بيتش شلط بق شلسفلي 
شملجموعة شلسكنية رقم و شلعم رة 

رقم ) جم عة شملنصورية - بن 
a.omary@fidunion- سليم ن
maroc.com بن سليم ن شملغرب.

رفع رأسم   شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.7001
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم   (0(( أبريل   06 في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
من  أ4  درهم«   1.(00.000«
 1.500.000« إلى  درهم«   100.000«
مق صة  إجرشء   : طريق  عن  درهم« 
شملقدشر  شملحددة  شلشركة  ديون  مع 

وشملستحقة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 18 بت ريخ  سليم ن  ببن  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 0)).
Iو81

UNION BEST SOLUTIONS

 ELECTRICITE OTHMANE EL
GOUTE

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
رفع رأسم   شلشركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000

مرشكش شملغرب
 ELECTRICITE OTHMANE EL
GOUTE شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي كلم 

10 طريق شسفي حربيل مرشكش - 
0000) مرشكش شملغرب.

رفع رأسم   شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.58819
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم   (01( نونبر  و0  في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
من  أ4  درهم«   1.000.000«
»1.000.000 درهم« إلى »000.000.) 
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
نونبر   05 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

)01) تحت رقم 70071.
81(I

UNION BEST SOLUTIONS

 ELECTRICITE OTHMANE EL
GOUTE

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
رفع رأسم   شلشركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000
مرشكش شملغرب

 ELECTRICITE OTHMANE EL
GOUTE شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي كلم 

10 طريق شسفي حربيل مرشكش - 
0000) مرشكش شملغرب.

رفع رأسم   شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.58819
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم   (015 يونيو   11 في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
من  أ4  درهم«   1.000.000«
»000.000.) درهم« إلى »000.000.و 
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
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ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
يونيو   17 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

015) تحت رقم 06و)7.
815I

MAROC TFS

IZ GUT
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

MAROC TFS
 BUREAU 37 ETAGE 2 ANGLE
 AV 11 JANVIER ET MOULAY

 ABDELLAH ASSWAK ASSALAM
 BAB DOUKALLA MARRAKECH
 BUREAU 37 ETAGE 2 ANGLE
 AV 11 JANVIER ET MOULAY

 ABDELLAH ASSWAK ASSALAM
 BAB DOUKALLA MARRAKECH،
40000، MARRAKECH MAROC
IZ GUT شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

شلزرقطوني رقم 99و1 متجر رقم 1 
شملح ميد مرشكش مرشكش 0000) 

مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

وو6))1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   1(
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 IZ  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.GUT
غرض شلشركة بإيج ز : بيع جميع 

أنوشع زيوت شملحرك ت.
تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 1 متجر رقم  99و1  شلزرقطوني رقم 
 (0000 مرشكش  مرشكش  شملح ميد 

مرشكش شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 500  : شلعينو�سي  شله م  شلسيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد زشيد وهرشيشو : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد زشيد وهرشيشو عنوشنه)ش) حي 
شألمل ت كونيت زشكورة 10000 زشكورة 

شملغرب.
شلسيدة شله م شلعينو�سي عنوشنه)ش) 
99و1  رقم  شلزرقطوني  تجزئة 
مرشكش   (0000 مرشكش  شملح ميد 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد زشيد وهرشيشو عنوشنه)ش) حي 
شألمل ت كونيت زشكورة 10000 زشكورة 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم -.
816I

سل سوليسيون

أيوها طرونس
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

سل سوليسيون
ش رع شالدريسية زنقة ط رق زي د 

رقم )6 شلط بق 1 ، 90000، طنجة 
شملغرب

أيوه  طرونس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد)في 

طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي طريق 

تطوشن مركب شبن بطوطة شلط بق و 
رقم )6 - 90000 طنجة شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.1(0605
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر حل   (0(( أبريل   05 شملؤرخ في 
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد أيوه  طرونس مبلغ 
وعنوشن  درهم   100.000 رأسم له  
تطوشن  طريق  شإلجتم عي  مقره  
رقم  و  شلط بق  بطوطة  شبن  مركب 
)6 - 90000 طنجة شملغرب نتيجة   

.Covid-19 :
طريق  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 
و  تطوشن مركب شبن بطوطة شلط بق 

رقم )6 - 90000 طنجة شملغرب. 
و عين:

شلسيد)ة) أيوب  هوشر4 وعنوشنه)ش) 
000و9   (0( ش رع محمد بونة رقم 

تطوشن شملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   19 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 967)5).
817I

socomif sarl

SOUHAIB INVEST
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة محمد شلحص لي عم رة 5و شقة 

رقم ) ، 005)1، شلقنيطرة شملغرب
SOUHAIB INVEST شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 59 إق مة 
موال4 عبد شلعزيز ش رع موال4 عبد 
شلعزيز رقم ) شلقنيطرة - 000)1 

شلقنيطرة شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

6(9(9
1و  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( م رس 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.SOUHAIB INVEST

مطور   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

عق رشت.

عنوشن شملقر شالجتم عي : 59 إق مة 

موال4 عبد شلعزيز ش رع موال4 عبد 

 1(000  - شلقنيطرة   ( رقم  شلعزيز 

شلقنيطرة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد رشد4 محمد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد عبد شلكبير شلبون�سي : 50) 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد سعيد رشد4 : 50) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد رشد4 محمد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم.

شلسيد عبد شلكبير شلبون�سي : 50) 

حصة بقيمة 100 درهم.

شلسيد سعيد رشد4 : 50) حصة 

بقيمة 100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  محمد  رشد4  شلسيد 

شلقنيطرة 000)1 شلقنيطرة شملغرب.

شلبون�سي  شلكبير  عبد  شلسيد 

عنوشنه)ش) شلقنيطرة 000)1 شلقنيطرة 

شملغرب.

عنوشنه)ش)  رشد4  سعيد  شلسيد 

شلقنيطرة 000)1 شلقنيطرة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  محمد  رشد4  شلسيد 

شلقنيطرة 000)1 شلقنيطرة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ )1 أبريل 

))0) تحت رقم وو910.

818I
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socomif sarl

TRANS AROR EXPRESS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

socomif sarl
زنقة محمد شلحص لي عم رة 5و شقة 

رقم ) ، 005)1، شلقنيطرة شملغرب
TRANS AROR EXPRESS شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلزشوية 

ش رع محمد شلعمرشو4 وش رع 
شملعمورة رقم )6 محل رقم 1 

شلقنيطرة 000)1 شلقنيطرة شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.59(77

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تمت   (0(( م رس   (( في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
عرور  جميلة  )ة)  شلسيد  تفويت 
أصل  من  شجتم عية  حصة   500
1.000 حصة لف ئدة شلسيد )ة) رشيد 

عرور بت ريخ )) م رس ))0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ و1 أبريل 

))0) تحت رقم 1555.
819I

AUDEXPERT

INSPIRE PARK
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
خفض رأسم   شلشركة

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE
 EL ARAAR IMM 9- 4ème

 ETAGE APPART 17 RESIDENCE
 GALIS CASABLANCA ، 20200،

Casablanca Maroc
INSPIRE PARK شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي بنورمة 
P-B-9وGH1-I- ش رع شبو بكر 
شلق در4 شق مة بنورمة عم رة و 

شلط بق و شملكتب 9 - 70)0) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.
خفض رأسم   شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
1)900و.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تم   (0(1 دجنبر   (( في  شملؤرخ 
بمبلغ  شلشركة  رأسم    خفض 
من  أ4  درهم«   (.000.000« قدره 
»6.000.000 درهم« إلى »000.000.) 
عدد  تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

شألسهم.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 15 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم 817719.
8(0I

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

 STE RAJINA TRAVAUX SARL
AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

 STE WADYAN ARKAYAZ
TRAVAUX

شلصندوق شلبريد4 رقم 9و1 ، 
000)7، شلسم رة شملغرب

 STE RAJINA TRAVAUX SARL AU
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي محمد 
بن عبد هللا زنقة شلدشخلة رقم 16 - 

000)7 شلسم رة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
(687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   15
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.RAJINA TRAVAUX SARL AU
شلبن ء   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
وأشغ   مختلفة نقل شلبض ئع وبيع 

شملكتبي ت وشالستيرشد وشلتصدير.
عنوشن شملقر شالجتم عي : حي محمد 
 -  16 بن عبد هللا زنقة شلدشخلة رقم 

000)7 شلسم رة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلرشجي  مب رك  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شلرشجي  مب رك  شلسيد 
ط نط ن   8(000 زنقة شلخرطوم   (5

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شلرشجي  مب رك  شلسيد 
ط نط ن   8(000 زنقة شلخرطوم   (5

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 شالبتدشئية ب لسم رة بت ريخ 

))0) تحت رقم 2022/87.
8(1I

(AIN GROUPE COMPTA

 STE AGRO-
BESTENVIRONNEMENTR

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

(AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP
 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 STE AGRO-

 BESTENVIRONNEMENTR
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي كرشج شيت 

شبرشهيم ش رع 0) غشت شلطريق 
شلوطنية رقم 8 شوالد مو�سى - و15و) 

بني مال  شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1(519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   16
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
متبوعة  شلشركة  تسمية 
بمختصر  شإلقتض ء  عند 
 STE AGRO-  : تسميته  

.BESTENVIRONNEMENTR
مكتب   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
+بيع  شلفالحية  وشالستش رة  شلدرشسة 

معدشت فالحية.
كرشج   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شيت شبرشهيم ش رع 0) غشت شلطريق 
شلوطنية رقم 8 شوالد مو�سى - و15و) 

بني مال  شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : حمرود  ليلى  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  حمرود  ليلى  شلسيدة 
شمط ع  شوالد  شلسالم  ري ض  تجزئة 
 1(000 تم رة  51و  رقم  و  سكتور 

تم رة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  حمرود  ليلى  شلسيدة 
شمط ع  شوالد  شلسالم  ري ض  تجزئة 
 1(000 تم رة  51و  رقم  و  سكتور 

تم رة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ببني مال  بت ريخ 07 م رس 

))0) تحت رقم و5).

8((I
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aice compta

LG SWEET
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
LG SWEET شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

سم رة رقم 68) - 00و0) شلبيض ء 
شملغرب 

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5و)0)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 LG  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. SWEET
مشغل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شملكسرشت وشملعجن ت.
ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلبيض ء  00و0)   -  (68 سم رة رقم 

شملغرب .
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسم   شلشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد عبدشللطيف كيدر : 50و.1 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
50و.1   : كيدر  شبرشهيم  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد محمد كيدر : 50و.1 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
50و.1   : شلسيد عبدشلعزيز كيدر 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد عبد شلرحمن كيدر : 50و.1 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد يونس كيدر : 50و.1 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.(00  : كيدر  ف طمة  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

700 حصة   : شلسيدة مينة كيدر 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

كيدر  عبدشللطيف  شلسيد 

شلط بق   1 إق مة شلفردوس  عنوشنه)ش) 

 (0(70 ط لب  والد  و  شلشقة   (

شلبيض ء شملغرب .

عنوشنه)ش)  كيدر  شبرشهيم  شلسيد 
رقم  و  زنقة   1 عين شلشق حي شألسرة 

8) 70)0) شلبيض ء شملغرب .

شلسيد محمد كيدر عنوشنه)ش) عين 

شلشق ش رع شلقدس تجزئة رب ح رقم 

)71 70)0) شلبيض ء شملغرب .

شلسيد عبدشلعزيز كيدر عنوشنه)ش) 

إق مة حديقة ك ليفورني  عم رة ف 1 

شلط بق ) شلشقة )1 0))0) شلبيض ء 

شملغرب .

كيدر  شلرحمن  عبد  شلسيد 

 1 شألسرة  حي  شلشق  عين  عنوشنه)ش) 
شلبيض ء   (0(70  (8 رقم  و  زنقة 

شملغرب .

شلسيد يونس كيدر عنوشنه)ش) عين 
 (8 رقم  و  زنقة   1 شلشق حي شألسرة 

70)0) شلبيض ء شملغرب .

عنوشنه)ش)  كيدر  ف طمة  شلسيدة 
رقم  و  زنقة   1 عين شلشق حي شألسرة 

8) 70)0) شلبيض ء شملغرب .

شلسيدة مينة كيدر عنوشنه)ش) عين 
شلشق حي شألسرة ) زنقة 50 رقم 100 

70)0) شلبيض ء شملغرب .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

كيدر  عبدشللطيف  شلسيد 

شلط بق   1 إق مة شلفردوس  عنوشنه)ش) 

 (0(70 ط لب  والد  و  شلشقة   (

شلبيض ء شملغرب 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )1)816.

Iو)8

(AIN GROUPE COMPTA

MARY JAD
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

(AIN GROUPE COMPTA

 BD MED V 3 EME ETAGE APP

 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

MARY JAD شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر شوالد 

عين شلن س شوالد سعيد شلوشد - 

000و) بني مال  شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

(185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  و0 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 MARY :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.JAD

 : بإيج ز  شلشركة  غرض 

 COMMISSIONNAIRE GERANT

 D’ENTREPR ISE+TRAVAUX

.DIVERS

دوشر   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 - شوالد عين شلن س شوالد سعيد شلوشد 

000و) بني مال  شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شملغرشو4  مريم  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة مريم شملغرشو4 عنوشنه)ش) 

ش رع محمد شلخ مس زنقة بوجدور 

رقم 80 000و) بني مال  شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيدة مريم شملغرشو4 عنوشنه)ش) 

ش رع محمد شلخ مس زنقة بوجدور 

رقم 80 000و) بني مال  شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 18 بت ريخ  ت دلة  بقصبة  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 69.

8((I

(AIN GROUPE COMPTA

STE AZER AND AMEUR
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

(AIN GROUPE COMPTA

 BD MED V 3 EME ETAGE APP

 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE AZER AND AMEUR شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شوالد 

عمرشن شوالد شسم عيل شوالد سعيد 

شلوشد - و15و) قصبة ت دلة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و18)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  و0 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.AZER AND AMEUR
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 : بإيج ز  شلشركة  غرض 
 COMMISSIONNAIRE GERANT
 D’ENTREPRISE +TRAVAUX

.DIVERS
شوالد   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شوالد سعيد  شسم عيل  شوالد  عمرشن 

شلوشد - و15و) قصبة ت دلة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : عمور  حن ن  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  عمور  حن ن  شلسيدة 
شق مة بديعة رقم 6 000و) بني مال  

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  عمور  حن ن  شلسيدة 
شق مة بديعة رقم 6 000و) بني مال  

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 18 بت ريخ  ت دلة  بقصبة  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 68.
8(5I

ste mifi

CITY CARE
إعالن متعدد شلقرشرشت

ste mifi
 rue antisarbie vn meknes ، 1(

50000، meknes maroc
CITY CARE »شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة ذشت شلشريك شلوحيد«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: رقم 8) 

حي شلبس تين عين ت وجدشت شلح جب 
- 00)51 شلح جب شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
.(5((5

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
تم شتخ ذ   (0(( م رس   (8 شملؤرخ في 

شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

تفويت 5000 حصة من طرف محمد 
ني ن لف ئدة ع د  بلمقدم

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
شنسح ب شملسيرين محمد ني ن وعبد 
ب ملسير  وتعويضهم   ني ن  شلوه ب 

ع د  بلمقدم
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 

ع د  بلمقدم يمتلك 5000 حصة
على  ينص  شلذ4   :15 رقم  بند 
م يلي: تسير شلشركة من طرف شلسيد 

ع د  بلمقدم
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم )))1.
8(6I

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES

BOHEME FOOD
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

LA PEPINIERE D›ENTREPRISES
 AL MASSAR ROUTE DE ,5)و
 SAFI ، 40100، MARRAKECH

MAROC
BOHEME FOOD شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 5)و شملس ر 

طريق شسفي - 0100) مرشكش 
شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1((559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(1 دجنبر   ((
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
.BOHEME FOOD

 - مطعم   : غرض شلشركة بإيج ز 
متعهد.

5)و   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شملس ر طريق شسفي - 0100) مرشكش 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد شغن ج شلته مي حمزة : 100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
حمزة  شلته مي  شغن ج  شلسيد 
عنوشنه)ش) عم رة شملستقبل )1 شلشقة 
مرشكش   (0000 كليز   5 ط ببق   18

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
حمزة  شلته مي  شغن ج  شلسيد 
عنوشنه)ش) عم رة شملستقبل )1 شلشقة 
مرشكش   (0000 كليز   5 ط ببق   18

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
فبرشير   07 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم )65)و1.
8(7I

STE FYLDINNE CONSULTING

جيتلي عزيزي عمر
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

STE FYLDINNE CONSULTING
 RUE A11 HAY SALAM AIN 6و

 SERRAK 63 RUE A11 HAY
 ،SALAM AIN SERRAK، 60000

MAROC وجدة
جيتلي عزيز4 عمر شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي و6 زنقة 
ش 11 حي شلسالم عين شلسرشق وجدة 

60000 وجدة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
9089و

 1( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( فبرشير 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
جيتلي   : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

عزيز4 عمر.
ت سيس   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شركة ومزشولة نش طه .
زنقة  و6   : عنوشن شملقر شالجتم عي 
حي شلسالم عين شلسرشق وجدة   11 ش 

60000 وجدة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  محمد  عزيز4  شلسيد 
طريق شلعونية جن ن بني مست ر زنقة ش 

1رقم )1 60000 وجدة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  محمد  عزيز4  شلسيد 
طريق شلعونية جن ن بني مست ر زنقة ش 

1رقم )1 60000 وجدة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس  0و  بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 95و .
8(8I

Bureau d’étude et conseil 

ANWAR DAR SALAM MT
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT
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 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla
MAROC

 ANWAR DAR SALAM MT
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شلعودة 
)0 بلوك C رقم )و بئر كندوز شقليم 

شوسرد - )00)7 بئر كندوز شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
(1(77

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (8
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ANWAR DAR SALAM MT
تشييد   -  : غرض شلشركة بإيج ز 

شملب ني شلسكنية وغير شلسكنية
شلع مة  شألشغ    أنوشع  جميع   -
 ، جميع شملهن   ، شلتجديد   ، شلبن ء   ،
شملشورة   ، شلفنية  شلدرشس ت  إجرشء 
جميع أعم     ، تحليل شالختب رشت   ،
شلصرف   ، شلطرق  أعم     ، شلحفر 
مد   - وشملي ه  شلطرق  مي ه   ، شلصحي 
مي ه   ، شلكهرب ء  أعم     ، شملوشسير 
حدشئق   ، شله تف شبك ت   ، شلشرب 
إنج ز شألعم     ، مس ح ت خضرشء   -
نج رة   ، إنش ئية  أعم     ، شلفنية 
 ، أملنيوم  نج رة   ، هي كل   - خشبية 
بولي كلوريد شلفينيل وأعم   حديدية 
 ، شله تف وأنظمة شلصوت  أعم     ،
 ، شلعز    - شلختم   ، شلتزجيج   - شلطالء 
 ، شلتجصيص   ، شلطالءشت   - شلتبليط 
 - سب كة   - ديكور   - شلدشخل معدشت 

تدفئة - تكييف...
كل  وتوريد  مكتبية  أدوشت  بيع   -
شملكتبية  ب ملستلزم ت  عالقة  له  م  

ومستهلك ت شلكمبيوتر....
عنوشن شملقر شالجتم عي : حي شلعودة 

بئر كندوز شقليم  )و  C رقم  بلوك   0(
شوسرد - )00)7 بئر كندوز شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

شلعينين  م ء  بوي   شلط لب  شلسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلعينين  م ء  بوي   شلط لب  شلسيد 
 A بلوك   0( شلعودة  حي  عنوشنه)ش) 
بئر كندوز   7(00( بئر كندوز  7و  رقم 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلعينين  م ء  بوي   شلط لب  شلسيد 
 A بلوك   0( شلعودة  حي  عنوشنه)ش) 
بئر كندوز   7(00( بئر كندوز  7و  رقم 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 15 بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 652/2022.
8(9I

PROXY FINANCE

LS TRAVEL
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

PROXY FINANCE
زشوية ش رع يعقوب شملنصور وش رع 

عال  شلف �سي ، عم رة رقم )) 
)فض ء شلصفوة) ، شلط بق شلث لث ، 
مكتب رقم و) ، 0000)، مرشكش 

شملغرب
LS TRAVEL شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي مركز 
زينيت بيزنس، زنقة مسلم تجزئة 

بوك ر، شلط بق شلث لث شقة رقم )1 
ب ب دك لة مرشكش شملغرب - 0000) 

مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و65))1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   1(

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 LS  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.TRAVEL

تنظيم   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلتظ هرشت شلسي حية وشلثق فية... 

شالستيرشد  ثم  شلسي حة  مفوض   

وشلتصدير.

مركز   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

تجزئة  مسلم  زنقة  بيزنس،  زينيت 

 1( شلط بق شلث لث شقة رقم  بوك ر، 

 (0000  - ب ب دك لة مرشكش شملغرب 

مرشكش شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 100  : لطيفة  سعيد4  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة سعيد4 لطيفة عنوشنه)ش) 

مرشكش 0000) مرشكش شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيدة سعيد4 لطيفة عنوشنه)ش) 

مرشكش 0000) مرشكش شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   18 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم و87)و1.

0Iو8

شركة ع لم شلخدم ت تس وت

 STE CLEVER SCHOOL SARL
AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد
تفويت حصص

شركة ع لم شلخدم ت تس وت
عم رة شلسالم شلط بق و شلشقة 
و1 ش رع محمد شلخ مس قلعة 

شلسرشغنة قلعة شلسرشغنة، 000و)، 
قلعة شلسرشغنة شملغرب

  STE CLEVER SCHOOL SARL AU
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شملركب 
شالقتص د4 شالجتم عي رقم وو 

شلشقة 05-06 شلط بق شلت لت قلعة 
شلسرشغنة 000و) قلعة شلسرشغنة 

شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
9و)).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(0 أكتوبر   (6 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
شبو  شلحسن  )ة)  شلسيد  تفويت 
من  شجتم عية  حصة   (50 ص لح 
أصل 1.000 حصة لف ئدة شلسيد )ة) 
أكتوبر   (6 شلحسن شبو ص لح بت ريخ 

.(0(0
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
شالبتدشئية بقلعة شلسرشغنة بت ريخ 9) 

دجنبر 0)0) تحت رقم 358/2020.
1Iو8

FOUZMEDIA

PROREB IMMO
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
PROREB IMMO شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد
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وعنوشن مقره  شإلجتم عي )1 عم رة 

فيكيك مكتب و ش رع شملنصور 

شلدهبي - 000)1 شلقنيطرة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

6(6(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   1(

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.PROREB IMMO

توطين   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلشرك ت

شإلنع ش شلعق ر4.

عنوشن شملقر شالجتم عي : )1 عم رة 

شملنصور  ش رع  و  مكتب  فيكيك 

شلدهبي - 000)1 شلقنيطرة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  ربكي  شنس  شلسيد 

 1(000 )و6) تجزئة شلحدشدة  شلرقم 

شلقنيطرة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  ربكي  شنس  شلسيد 

 1(000 )و6) تجزئة شلحدشدة  شلرقم 

شلقنيطرة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 1) م رس 

))0) تحت رقم -.

I)و8

TAKE A BREAK TRAVEL SARLAU

تيك أ بريك ترافل
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

TAKE A BREAK TRAVEL SARLAU
 boulevard zerktouni 3 eme (6

 etg apt n° 6 - casablanca ،
20500، CASABLANCA MAROC

تيك أ بريك ترشفل شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 6) ش رع 
شلزرقطوني ط بق و شقة 6 - شلدشر 
شلبيض ء - 0500) شلدشر شلبيض ء  

شملغرب.
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5177و5

 07 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( فبرشير 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
تيك أ   : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

بريك ترشفل.
وك لة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شألسف ر.
6) ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 
شلدشر   -  6 شقة  و  شلزرقطوني ط بق 
شلبيض ء   شلدشر   (0500  - شلبيض ء 

شملغرب..
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيدة شكيس جوشن : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  جوشن  شكيس  شلسيدة 

م لت 0500) م لت م لت.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  جوشن  شكيس  شلسيدة 

م لت 0500) م لت م لت

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 07 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم 8671.

Iوو8

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

رفيق طرافل تور
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

رفيق طرشفل تور شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شوالد حمو 

شوالد شلطيب ف س والد حمو والد 

طيب ف س 0000و ف س شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

1و599.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(( أبريل   01 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

يوسف فرشط  )ة)  شلسيد  تفويت 

أصل  من  شجتم عية  حصة  00و 

برشدة  )ة)  حصة لف ئدة شلسيد   500

عزشلدين بت ريخ 01 أبريل ))0).

عبدشلسالم  )ة)  شلسيد  تفويت 

فرشط 150 حصة شجتم عية من أصل 

برشدة  )ة)  حصة لف ئدة شلسيد   500

عزشلدين بت ريخ 01 أبريل ))0).

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

أبريل   05 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1686.

I)و8

مين رة فين نس جروب

كلييدونايل
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

مين رة فين نس جروب

)5 ش رع موال4 رشيد شقة رقم 

7 شلط بق شلرشبع جليز مرشكش ، 

0000)، مرشكش شملغرب

كلييدون يل شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم )1 
شلط بق و عم رة دشني 6و زشوية ط رق 

بن زي د وش رع شلحرية - 0000) 

مرشكش  شملغرب 

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1((7(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   01

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

كلييدون يل.

شإلنت ج   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وتج رة شلجملة وشلتقسيط، وال سيم  

وشلتج رة  شملب شر  شلبيع  طريق  عن 

ملنتج ت  شملب شرة  غير  شإللكترونية 

مستحضرشت شلتجميل

وشملعدشت  شآلالت  منتج ت  بيع   -

وشألدوية  شلطبية  وشملستلزم ت 

شلعشبية..

 1( رقم   : عنوشن شملقر شالجتم عي 
شلط بق و عم رة دشني 6و زشوية ط رق 

 (0000  - شلحرية  وش رع  زي د  بن 

مرشكش  شملغرب .

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

00.000و  مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
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00و حصة   : شلسيدة غزالن وشع 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 Alessandro BASSO : شلسيد 

600 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 Federico CAPPAROTTO شلسيد

درهم   100 بقيمة  حصة   : 450

للحصة .

 Claudio ZACCARDI : شلسيد 

50) حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 I.P.M. S.R.L.« : 1.200« شلشركة

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  وشع  غزالن  شلسيدة 

شق مة سيتي ك ردن زنقة يوغوسالفي  

رقم )5 جليز 0000) مرشكش شملغرب.

 Alessandro BASSO شلسيد 

 Viale Crispi F.52 57027 (عنوشنه)ش

.Vicenza (VI( Italie

 Federico CAPPAROTTO شلسيد

 Monte 198096 San عنوشنه)ش) 

.Pietro (BO( Italie

 Claudio ZACCARDI شلسيد 

 Milano (MI( 20019 عنوشنه)ش) 

. Milano Italie

 ».I.P.M. S.R.L« شلشركة 

 Bologne (BO( Viale Del (عنوشنه)ش

 Risorgimento 10 CAP 40136

.Bologne italie

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  وشع  غزالن  شلسيدة 

شق مة سيتي ك ردن زنقة يوغوسالفي  

رقم )5 جليز 0000) مرشكش شملغرب

 Federico CAPPAROTTO شلسيد

 Monte 198096 San عنوشنه)ش) 

Pietro (BO( Italie

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (0 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 5)9)و1.

5Iو8

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

BEMEKHA PROMO
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
BEMEKHA PROMO شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم ))) 
ه، تجزئة ري ض شليسمين، طريق 

عين شلشقف، ف س - 0000و ف س 
شململكة شملغربية

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
51و)7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   07
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.BEMEKHA PROMO
منعش   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شألشغ   شملختلفة وششغ     - عق ر4 

شلبن ء.
عنوشن شملقر شالجتم عي : رقم ))) 
طريق  شليسمين،  ري ض  تجزئة  ه، 
ف س  0000و   - ف س  عين شلشقف، 

شململكة شملغربية.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 (50  : بنيحي  عبدشلحق  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 (50  : خلف و4  محمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 (00  : منيو4  مصطفى  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100  : بنيحي  عبدشلجب ر  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد عبدشلحق بنيحي عنوشنه)ش) 

))) ه، تجزئة ري ض شليسمين،  رقم 

0000و  ف س  شلشقف،  عين  طريق 

ف س شململكة شملغربية.

شلسيد محمد خلف و4 عنوشنه)ش) 

حي  شالدري�سي  بندلة  أحمد  زنقة   6

0000و ف س شململكة  شألدشرسة ف س 

شملغربية.

شلسيد مصطفى منيو4 عنوشنه)ش) 

رقم 9و زنقة شملوحدين شلوشد شلحيمر 

شلرششدية شململكة   5(000 شلرششدية 

شملغربية.

شلسيد عبدشلجب ر بنيحي عنوشنه)ش) 

تجزئة شلري ض رقم 89 شلنرجس ف س 

0000و ف س شململكة شملغربية.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد عبدشلحق بنيحي عنوشنه)ش) 

))) ه، تجزئة ري ض شليسمين،  رقم 

0000و  ف س  شلشقف،  عين  طريق 

ف س شململكة شملغربية

شلسيد محمد خلف و4 عنوشنه)ش) 

حي  شالدري�سي  بندلة  أحمد  زنقة   6

0000و ف س شململكة  شألدشرسة ف س 

شملغربية

شلسيد مصطفى منيو4 عنوشنه)ش) 

رقم 9و زنقة شملوحدين شلوشد شلحيمر 

شلرششدية شململكة   5(000 شلرششدية 

شملغربية

شلسيد عبدشلجب ر بنيحي عنوشنه)ش) 

تجزئة شلري ض رقم 89 شلنرجس ف س 

0000و ف س شململكة شملغربية

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (0 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 2154/022.

6Iو8

شركة ع لم شلخدم ت تس وت

 STE CLEVER SCHOOL SARL

AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

تعيين ممثل ق نوني للشركة

شركة ع لم شلخدم ت تس وت

عم رة شلسالم شلط بق و شلشقة 

و1 ش رع محمد شلخ مس قلعة 

شلسرشغنة قلعة شلسرشغنة، 000و)، 

قلعة شلسرشغنة شملغرب

 STE CLEVER SCHOOL SARL AU

»شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: شملركب 

شالقتص د4 شالجتم عي رقم وو 

شلشقة 05 06- شلط بق شلت لت قلعة 

شلسرشغنة 000و) قلعة شلسرشغنة 

شملغرب.

»تعيين ممثل ق نوني للشركة«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

9و)).

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

وتبع    (0(0 أكتوبر   (6 في  شملؤرخ 

تعيين  تقرر  شلح لي  شملسير  الستق لة 

شملمثل)ين) شلق نوني)ين): 

- شبو ص لح شلحسن

 STE CLEVER SCHOOL SARL -

محدودة  مسؤولية  ذشت  شركة   AU

ذشت شلشريك شلوحيد شلك ئن مقره  

شالقتص د4  شملركب  ب:  شإلجتم عي 

 05 شلشقة  وو  رقم  شالجتم عي 

قلعة  000و)  شلت لت  شلط بق   -06

شلسرشغنة شملغرب

عند  شلتج ر4  شلسجل  رقم 

شالقتض ء: 9و))

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية بقلعة شلسرشغنة بت ريخ 9) 

دجنبر 0)0) تحت رقم 358/2020.

7Iو8
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PRISHOP

PRISHOP
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

PRISHOP
 HAY AL MOUJAHIDINE LOT

 ،ALAIN AL FATH N 29 ، 90000
طنجة شملغرب

PRISHOP شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

 HAY AL وعنوشن مقره  شإلجتم عي
 MOUJAHIDINE LOT ALAIN
AL FATH N 29 - 90000 طنجة 

شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
9وو87.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( م رس   01 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
هش م  )ة)  شلسيد  تفويت 
شجتم عية  حصة   50 شلخملي�سي 
حصة لف ئدة شلسيد   100 من أصل 
م رس   01 شحمد بن شعمر بت ريخ  )ة) 

.(0((
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
أبريل  و1  بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 785)5).
8Iو8

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

TR PUBLIC
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
رفع رأسم   شلشركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
TR PUBLIC شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

عثم نية حي شالدشر4 شلط بق شلث لت - 
000و) بني مال  شملغرب.

رفع رأسم   شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و1155.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم   (0(( أبريل   1( في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
»00.000و درهم« أ4 من »5.000)1 
عن  درهم«   ((5.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ببني مال  بت ريخ 0) أبريل 

))0) تحت رقم و9و.
9Iو8

CRB CONSEIL

TJ-TAJE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

CRB CONSEIL
حي شلهن ء ش رع شبن سين  رقم )1) ، 

80)0)، شلدشر شلبيض ء شملغرب
TJ-TAJE شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 

و0و،شلط بق 5 ش رع شبرشهيم 
شلرودشني شلدشر شلبيض ء - 0000) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و991و5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   0(
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
TJ-  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.TAJE
غرض شلشركة بإيج ز : -شرشء وبيع 
وتمثيل  وتغليف  وتوزيع  وشستيرشد 
وشلسلع  وشألشي ء  شملنتج ت  جميع 

وشألغذية وأجهزة شلتجميل
وتوزيع  وشستيرشد  وبيع  -شرشء 
وشلزيوت  شلطبيعية  شلنب ت ت  وتعبئة 

شلعضوية  وشلعطور  شلعطرية 

ومستحضرشت شلتجميل شلعضوية

-شستيرشد وتصدير.

 : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شبرشهيم  ش رع   5 و0و،شلط بق 

 (0000  - شلبيض ء  شلدشر  شلرودشني 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيدة عيدة مكوشر : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : شبن كيرشن  شلسيدة يسرى 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  مكوشر  عيدة  شلسيدة 

محمد  ش رع   ، رشيد  موال4  حي 

شلزرقطوني ، رقم )0 70000 شلعيون 

شملغرب.

كيرشن  شبن  يسرى  شلسيدة 

 ، و  ش رع   ، شرش د  إق مة  عنوشنه)ش) 

شلدشر   (0150 ك ليفورني    ،  (8 رقم 

شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  مكوشر  عيدة  شلسيدة 

محمد  ش رع   ، رشيد  موال4  حي 

شلزرقطوني ، رقم )0 70000 شلعيون 

شملغرب

كيرشن  شبن  يسرى  شلسيدة 

 ، و  ش رع   ، شرش د  إق مة  عنوشنه)ش) 

شلدشر   (0150 ك ليفورني    ،  (8 رقم 

شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم -.

8(0I

LA VIE COMPTABLE

SOSMAJED
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رفع رأسم   شلشركة

LA VIE COMPTABLE

شلبركة ج ه 7 عم رة )9 شلشقة ) حي 

شلحسني شلدشر شلبيض ء ، 00)0)، 

CASABLANCA MAROC

SOSMAJED شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

كملي  رقم 1و عين شلسبع شلدشر 

شلبيض ء - 0000) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.
رفع رأسم   شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

57و)1).

شلع م  شلجمع  بمقت�سى 

م رس   (8 في  شملؤرخ  شإلستثن ئي 

شلشركة  رأسم    رفع  تم   (0((

درهم«   5.000.000« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«   15.000.000« من  أ4 

 : طريق  عن  درهم«   (0.000.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 11 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1)08)8.

8(1I

شستش رشت بشير

لوفرز كافيه
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

شستش رشت بشير

حي شلشرف عملية شلهدى شلعم رة ) 

شلشقة ) شلدور 1 ، 0000)، مرشكش 

شملغرب

لوفرز ك فيه شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة عين 

شسليم رقم و51 شلنخيل شلجنوبي 

مرشكش - 0000) مرشكش شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
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محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1((1(7

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   06

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

لوفرز   : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

ك فيه.

مقهى   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

ومطعم.

تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

عين شسليم رقم و51 شلنخيل شلجنوبي 

مرشكش - 0000) مرشكش شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلزهرشء  ف طمة  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة ف طمة شلزهرشء عنوشنه)ش) 

شلنخيل  و51  تجزئة عين شسليم رقم 

مرشكش   (0000 مرشكش  شلجنوبي 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيدة ف طمة شلزهرشء عنوشنه)ش) 

شلنخيل  و51  تجزئة عين شسليم رقم 

مرشكش   (0000 مرشكش  شلجنوبي 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ين ير   (6 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 16))و1.

8((I

BUSINESS HOUSE ACADEMY

 BUSINESS HOUSE
ACADEMY, BHA

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

BUSINESS HOUSE ACADEMY
شقة رقم 11 ، شلط بق شلرشبع ، إق مة 
أم شلربيع رقم )11 ، تجزئة شلصحرشء 
1 ش رع محمد شلس دس ، 50000، 

مكن س شملغرب
 BUSINESS HOUSE ACADEMY,

BHA شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شقة رقم 
11 ، شلط بق شلرشبع ، إق مة أم شلربيع 
رقم )11 ، تجزئة شلصحرشء 1 ش رع 
محمد شلس دس - 50000 مكن س 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و7)55
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير  1و 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
 BUSINESS HOUSE ACADEMY,

.BHA
شلتوطين   : غرض شلشركة بإيج ز 
نسخ   ، إدشر4  ودعم  شستش رشت   ،
إدشرة   ، تدريب   ، ، سمسرة  أو تحرير 

شملب ني، شستيرشد وتصدير وتج رة.
عنوشن شملقر شالجتم عي : شقة رقم 
11 ، شلط بق شلرشبع ، إق مة أم شلربيع 
1 ش رع  تجزئة شلصحرشء   ،  11( رقم 
مكن س   50000  - شلس دس  محمد 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 500  : شلغ ز4  بن  عزيز  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد عبدشلوشحد شمرشبطي : 500 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد عزيز بن شلغ ز4 عنوشنه)ش) 
سعيد  سيد4   ( شلسالم  حي   (61

50000 مكن س شملغرب.
شمرشبطي  عبدشلوشحد  شلسيد 
شلشقة   110 رقم  عم رة  عنوشنه)ش) 
 1 تجزئة شلصحرشء   ( شلط بق   7 رقم 

50000 مكن س شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد عزيز بن شلغ ز4 عنوشنه)ش) 
سعيد  سيد4   ( شلسالم  حي   (61

50000 مكن س شملغرب
شمرشبطي  عبدشلوشحد  شلسيد 
شلشقة   110 رقم  عم رة  عنوشنه)ش) 
 1 تجزئة شلصحرشء   ( شلط بق   7 رقم 

50000 مكن س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
فبرشير   (1 بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 717.
Iو)8

FLASH ECONOMIE

نيميلوغ ترانسبور & لوجستيك
إعالن متعدد شلقرشرشت

 »نيميلوغ ترشنسبور  &لوجستيك
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و55ووو    
يوم   مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلوحيد  شلشريك  قرر    2021/07/5
»نيميلوغ ترشنسبور  للشركة شملسم ة 
& لوجستيك » شركة ذشت مسؤولية 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 
درهم)   3.000.000,00( رأسم له  
مقره  شلرئي�سي ب لدشر شلبيض ء ، 65) 

، ش رع شلزرقطوني م  يلي :
تحويل شملقر شإلجتم عي إلى شلعنوشن 

شلت لي:
شلصن عي  شلحي   , دشلي  مركب   -

لس سفة- طريق شلجديدة-  مدخل ب 
- شلدشر شلبيض ء

شلشركة  رأسم    من  شلرفع   
لينتقل  درهم   4.500.000,00 بمبلغ 
درهم إلى   3.000.000,00 ب لت لي من 

7.500.000,00 درهم.
شلتخفيض من رأسم   شلشركة   
بمبلغ 4.500.000,00 درهم ليستقر 
 3.000.000,00 مبلغ  في  ب لت لي 
حصة   (500 درهم عن طريق شلغ ء 
شجتم عية مرقمة من 001و إلى7500. 
 - تعديل شلفصو   »7« » 6 « » ) «  

من شلق نون شألس �سي للشركة.
شملحكمة  في  شلق نوني  شإليدشع  تم 
يوم  في  شلبيض ء   ب لدشر  شلتج رية 

2022/04/20 تحت رقم 1898)8
مقتطف من أجل إشه ر.

8((I

CANOCAF SARL

LA PIERRE NOIRE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

شستدرشك خطٍإ

شستدرشك خطٍإ وقع ب لجريدة 
شلرسمية

CANOCAF SARL
ش رع شلجيش شمللكي زنقة شلخنس ء 

رقم 7 شلط بق شلث ني رقم و0 
 NADOR ،6(000 ،شلن ظور

MAROC
LA PIERRE NOIRE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
 وعنوشن مقره  شإلجتم عي شملنطقة 
شلصن عية سحب سلوشن - )70)6 

شلن ظور شملغرب.
ب لجريدة  وقع  خطٍإ  إستدرشك 
م 4   0( بت ريخ   571( شلرسمية عدد 

.(0((
بدال من : مسير4 شلشركة: شلسيد 
محمد لزعر عنوشنه شلحي شالدشر4 زنقة 

10 رقم )1 000)6 شلن ظور شملغرب 
شلسيد  شلشركة:  مسير4   : يقرأ 
بوشوشف  حي  عنوشنه  جم    ي سين 
شلطريق شلرئيسية 19 رقم )و 000)6 

شلن ظور شملغرب.
شلب قي بدون تغيير.

8(5I



عدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0))الجريدة الرسمية   8106

HLZCONSULTING

LAKIMMO SARL
إعالن متعدد شلقرشرشت

HLZCONSULTING
 boulevard Almozdalifa

 immeuble Riad Nawal G 1er
 étage A8 MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc
LAKIMMO SARL »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: عم رة 
A86 شقة 6 شلنخيل - - مرشكش 

شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
969و7.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 11 أبريل ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
على  ينص  شلذ4   :01 رقم  قرشر 
بمبلغ  شمل    رأس  زي دة  م يلي: 
ليصبح  درهم   3،680،000.00
إلى  درهم   100،000.00 مبلغ  من 
طريق  عن  درهم   3،780،000.00
دمج حس ب شئتم ن شألرب ح شملحتجزة 
وإدم ج   2،033800.00 أجل  من 
شلديون شملسجلة في شلحس ب شلج ر4 

شلب لغ 1،646،200.00 درهم.
على  ينص  شلذ4   :0( رقم  قرشر 
شلزي دة  على  شلشرك ء  وشفق  م يلي: 
شملقررة ويقرر شلتوزيع شلجديد لرأس 
شمل   على شلنحو شلت لي: - شلسيد لقزيز 
درهم   1.700.000.00 شلوشحد:  عبد 
أكرور  شلسيدة   - سهم.   17.000 أو 
أو  درهم   2،080،000.00 زينيرش: 

0800) سهم
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 
زنيرش  أكرور  شلسيدة  شلشريك ن  شهم 
وشلسيد لقزيز عبد شلوشحد في شلشركة 

نقًدش بمبلغ 3،780،000.00 درهم
على  ينص  شلذ4   :7 رقم  بند 
شلشركة  م    رأس  يبلغ  م يلي: 
ماليين  )ثالثة  درهم  780.000.00.و 
وهي  وسبعم ئة وثم نين ألف درهم). 

)سبعة وثالثون  7800و  مقسمة إلى 
 100 بقيمة  سهم  وثم نم ئة)   

ً
ألف 

ب لك مل  به   مكتتب   ، للسهم  درهم 
على  موزعة   ، ب لك مل  مدفوعة   ،
عبد  لقزيز  شلسيد   - شلت لي:  شلنحو 
أو  درهم   1.700.000.00 شلوشحد: 
17.000 سهم. - شلسيدة أكرور زينيرش: 
 (0800 أو  درهم   2،080،000.00

سهم.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 978)و1.
8(6I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

TANGIER FAIRY
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI
 av. Abou Bakr Arrazi n°8 ،

90000، Tanger MAROC
TANGIER FAIRY شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي و18 
 Avenue Prince Heritier - Nrea

 Centre - 90000 TANGER
MAROC

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و651)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير  و0 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. TANGIER FAIRY
تنظيم   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شألحدشث  أنوشع  جميع  وتنسيق 

وشملن سب ت شلع مة وشلخ صة.
و18   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 Avenue Prince Heritier - Nrea
 Centre - 90000 TANGER

.MAROC
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
 VALMARANA شلسيدة 
 100 MONICA : 100 حصة بقيمة 

درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
 VALMARANA شلسيدة 
ش رع  و)1  عنوشنه)ش)   MONICA
شلشقة  شلس دس  شلط بق   ( شلحسن 

رقم 18 90000 طنجة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
 VALMARANA شلسيدة 
ش رع  و)1  عنوشنه)ش)   MONICA
شلشقة  شلس دس  شلط بق   ( شلحسن 

رقم 18 90000 طنجة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 996)5).
8(7I

DAMO CONSULTING SARL

MEDIYAD CAR
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL
 AV PASTEUR 1° ETG N°18 5(

 TANGER tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

MEDIYAD CAR شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلجيرشر4 

و0 زنقة شزمور رقم 05 طنجة - 
90060 طنجة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1(65(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   0(

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.MEDIYAD CAR

كرشء   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلسي رشت بدون س ئق.

: شلجيرشر4  عنوشن شملقر شالجتم عي 

 - طنجة   05 رقم  شزمور  زنقة  و0 

90060 طنجة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 100  : ي سين  شعروس  شلسيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة . 

 100  : ي سين  شعروس  شلسيد 

 100.000 بقيمة  شجتم عية  حصة 

درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

ي سين عنوشنه)ش)  شعروس  شلسيد 

 05 رقم  شزمور  زنقة  و0  شلجيرشر4 

طنجة 90060 طنجة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شعروس سن ء  شلسيدة 

 05 رقم  شزمور  زنقة  و0  شلجيرشر4 

طنجة 90060 طنجة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (0 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 006و5).

8(8I
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Fast Mimi Good

FAST MIMI GOOD
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

Fast Mimi Good
 ANGLE RUE EL HAJEB ET RUE

 ABOU CHUJAA EL FARDI,
 MAGASIN N°5, BOURGOGNE,

 CASABLANCA, MAROC ،
20000، CASABLANCA Maroc
FAST MIMI GOOD شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي زشوية ش رع 
شلح جب وش رع شبو شج ع شلفرد4، 
شملتجر رقم 5 ، عن بي - 0100) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5(00(5

 07 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 FAST  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.MIMI GOOD
وجب ت   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
مطبوخة  وجب ت  توصيل   ، سريعة 

وم  إلى ذلك..
زشوية   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شج ع  شبو  وش رع  شلح جب  ش رع 
 - عن بي   ،  5 رقم  شملتجر  شلفرد4، 

0100) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شلعرشقي  فيصل  شلسيد 
قدور  بن  شللطيف  عبد  ش رع   68

0000) شلدشرشلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شلعرشقي  فيصل  شلسيد 
قدور  بن  شللطيف  عبد  ش رع   68

0000) شلدشرشلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
و1  بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 7)11)8.
8(9I

EXACTE FIDUCIAIRE

NATRALUX
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

EXACTE FIDUCIAIRE
 LOT AL WAHDA LOT 249 ،
26402، SOUALEM MAROC

NATRALUX شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
شلرج ء ) شلرقم 1)1 لسوشلم برشيد 

برشيد )0)6) برشيد شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
16159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(1 دجنبر   (7
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.NATRALUX
منعش   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

عق ر4.
تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
لسوشلم برشيد   1(1 شلرقم   ( شلرج ء 

برشيد )0)6) برشيد شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد ن در يوسف : 1.000 حصة 
بقيمة 100.000 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  يوسف  ن در  شلسيد 
لسوشلم   1(1 شلرقم   ( تجزئة شلرج ء 

برشيد )0)6) برشيد شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  يوسف  ن در  شلسيد 
لسوشلم   1(1 شلرقم   ( تجزئة شلرج ء 

برشيد )0)6) برشيد شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
ين ير   (6 بت ريخ  ببرشيد  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 87.
850I

C CONSEILS

 Groupe Scolaire
 GENERATION DE l’AVENIR

SARL
إعالن متعدد شلقرشرشت

C CONSEILS
 RUE MANSOUR EDDAHBI و
 BUREAU N°1 KENITRA 3 RUE

 MANSOUR EDDAHBI BUREAU
 N°1 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
 Groupe Scolaire GENERATION
DE l’AVENIR SARL »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: 59، شقمة 
موال4 عبد شلعزيز ش رع موال4 عبد 
شلعزيز رقم ) - 000)1 شلقنيطرة 

شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
.1571

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 11 أبريل ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
شلذ4 ينص   :1-(-6-1( قرشر رقم 

شلحصص  جميع  هبة  م يلي:   على 
شالجتم عية شلتي يملكه  كل وشحد من 
شلسيد يوسف شلزشو4 شلرح لي وشلسيد 
محمد أمين شلزشو4 شلرح لي شملحددة 
حصة شجتم عية لكل وشحد   17( في 
منهم) وأبن ئه وزوجته شلسيدة ف طنة 
حصة  )و8و7  تملك  شلتي  شلغ ز4 
للسيد عبد شالاله شلزشو4  شجتم عية) 
و7   6 رقم  شلبنود  تغيير   - شلرح لي 
من شلنظ م شألس �سي للشركة.-  و)1 
شلزشو4  يوسف  شلسيد  شستق لة 
تعيين  كمسير-  مه مه   من  شلرح لي 
حسن شلزشو4 شلرح لي كمسير جديد 
شلق نوني  شلشكل  تغيير   - للشركة 
شملسؤولية  شركة  من  للشركة 
شملسؤولية  شلشركة  شلى  شملحدودية 

شملحدودية ذشت شريك وحيد
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
ينص  شلذ4  و11:   7--8 رقم  بند 
زي دة رشس م   شلشركة- على م يلي: 

وشلحق في ششلحصص
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ )1 أبريل 

))0) تحت رقم 91068.

851I

ك فجيد

BATIMENTS OUM HANI 2
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

ك فجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
شاللفة، 0))0)، شلدشر شلبيض ء 

شملغرب
 BATIMENTS OUM HANI 2
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
شلصف ء 51، ش رع رح   شملسكيني، 
شلط بق شلث لث، رقم و1 - 80)0) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5(0765
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   11

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.BATIMENTS OUM HANI (

منعش   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

عق ر4.

تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

ش رع رح   شملسكيني،   ،51 شلصف ء 

 (0(80  - و1  رقم  شلث لث،  شلط بق 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1  : نعم د  شملجيد  عبد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 999  : شلسيد عبد شلرحيم ج مع 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

نعم د  شملجيد  عبد  شلسيد 

بوكيت   مود4  ش رع  و)7  عنوشنه)ش) 

بولو 0))0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

ج مع  شلرحيم  عبد  شلسيد 

97 شقة  شق مة شيمن زنقة  عنوشنه)ش) 

9 شلوئ م شاللفة 0))0) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

نعم د  شملجيد  عبد  شلسيد 

بوكيت   مود4  ش رع  و)7  عنوشنه)ش) 

بولو 0))0) شلدشر شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (0 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1910)8.

85(I

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

COB MAROC S.A.R.L A.U
إعالن متعدد شلقرشرشت

 A&T AUDITEURS
CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN
 RUE AL YAMAN LES 4 TEMPS

 BLOC C N 57 ، 90000، TANGER
MAROC

 COB MAROC S.A.R.L A.U
»شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة 

ذشت شلشريك شلوحيد«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: )) ش رع 
شلعلويين، شلشقة رقم )1، حس ن، 

- - شلرب ط شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
و5و1و1.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 06 دجنبر 1)0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
للشركة  شالجتم عي  شملقر  تحويل 
رقم  شلشقة  شلعلويين،  ش رع  من)) 
)1، حس ن، شلرب ط، إلى ملتقى ش رع 
إق مة  شملرينيين،  وش رع  شلعلويين 
 ،C شقة  شلث ني،  شلط بق  أومنيبريزـ 

شلرب ط
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
99.900 درهم، ليرتفع من 100 درهم 
 999 عبر إنش ء  درهم،   100.000 إلى 
درهم،   100 قيمته   جديدة  حصة 
علم  أنه سيتم تحرير مبلغ شلرفع ك مال 
عند شالكتت ب من خال  دمج شألرب ح 

بقيمة 99.900 درهم
قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 
تعديل كل من شلبند شلرشبع وشلس دس 

وشلس بع من شلنظ م شألس �سي
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
ش رع  ملتقى  ب  شلشركة  مقر  يوجد 
إق مة  شملرينيين،  وش رع  شلعلويين 
 ،C شقة  شلث ني،  شلط بق  أومنيبريزـ 

شلرب ط

بند رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 

 1000 من  شلشركة  رأسم    يتكون 
حصة، كل حصة ذشت قيمة تس و4 

للشريك  جميعه   تعود  درهم،   100

شلوحيد 

بند رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 

ق م شلشريك شلوحيد بتقديم حصص 

 100.000 قيمته   للشركة،  نقدية 

درهم

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم 689).

Iو85

FLASH ECONOMIE

HOTEL OLEANDRO
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FISCOGEF

إعـــالن بـخـصـوص تأسـيـس شـركـــة

HOTEL OLEANDRO

R.C : 539671

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   (0(( 07 م رس  بت ريخ  ب لبيض ء 

تأسيس شركة ب ملوشصف ت شلت لية:

HOTEL OLEANDRO : شلتسمية

زنقة  زشوية   (6  : شالجتم عي  شملقر 

شلع قلي  شملقلد  وزنقة  قالقس  شبن 

بوركون شلدشر شلبيض ء

تسيير فندق   : شلهدف شالجتم عي 

ومركز لي قة

ذشت  شركة   : شلق نوني  شلشكل 

شملسؤولية شملحدودة

درهم   100.000,00  : شلرأسم   

مقسمة شلى:

درهم   100 500 حصة من فئة   ·

للسيد هدين شهال 

درهم   100 500 حصة من فئة   ·

للسيد شنزو ريفيرش

شلع م  شلجمع  قرر   : شلتسيير 

م رس   07 شالستثن ئي شملنعقد بت ريخ 

شهال   هدين  شلسيد  تعيين   (0((

وشلسيد.

مع  للشركة  مسيرين  ريفيرش  شنزو 

إمض ء منفصل. 

ب ملحكمة   : شلق نوني  شإليدشع 

أبريل   11 يوم  ب لبيض ء  شلتج رية 

))0) تحت رقم 0810)8.

شلسنة شالجتم عية  : من 01 ين ير 

شلى 1و دجنبر

شملدة : 99 سنة

شلسجل شلتج ر4 : 9671و5

85(I

FUDICAIRE ISMAILI

STE HSMM TRAV SARL AU
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي شلتقدم بلوك ) رقم 07 شلسم رة 

ES-SMARA MAROC ،7(000 ،

 STE HSMM TRAV SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي 

شلحسني زنقة تم رة رقم و7 شلسم رة 

- 000)7 شلسم رة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

(689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   15

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.HSMM TRAV SARL AU

شالشغ     : غرض شلشركة بإيج ز 

شلع مة.
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حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلسم رة  و7  شلحسني زنقة تم رة رقم 

- 000)7 شلسم رة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : حميم  محمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  حميم  محمد  شلسيد 
 7(000 شلسم رة   17 ش رع مكة رقم 

شلسم رة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  حميم   محمد  شلسيد 
 7(000 شلسم رة   17 ش رع مكة رقم 

شلسم رة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (1 شالبتدشئية ب لسم رة بت ريخ 

))0) تحت رقم 89/2022.
855I

SAVOIR EXPERT

LIGATI FRERES
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
قفل شلتصفية

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
LIGATI FRERES شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي : تجزئة 
رقم 05) زنقة خيرة بلوك 5 بئرنزرشن 

صفرو - 1000و صفرو شملغرب.
قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و98.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر   (019 يوليوز   (5 في  شملؤرخ 
ذشت  شركة   LIGATI FRERES حل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد مبلغ رأسم له  0.000و درهم 

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة رقم 
بئرنزرشن   5 بلوك  خيرة  زنقة   (05

صفرو - 1000و صفرو شملغرب نتيجة 

لحل مسبق.

و عين:

شلسيد)ة) شحمد ليك تي وعنوشنه)ش) 
1000و  )67 غ بة بلحمر صفرو  رقم 

صفرو شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 

تجزئة  وفي   (019 يوليوز   (5 بت ريخ 
رقم 05) زنقة خيرة بلوك 5 بئرنزرشن 

صفرو - 1000و صفرو شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

دجنبر  و1  شالبتدشئية بصفرو بت ريخ 

019) تحت رقم 221/2019.

856I

AMOURI CONSULTING

FAS AUTOMOTIVE
إعالن متعدد شلقرشرشت

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

FAS AUTOMOTIVE »شركة 

شملس همة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: )1 
زنقة عبد شلخ لق طوريس شملدينة 

شلجديدة ف س - 0000و ف س 

شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.518(1

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في و0 م رس ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

شركة  أسهم  تفويت  على  شملوشفقة 

CHALLENGE INVESTISSEMENT

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

شملوشفقة على مس هم جديد

قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 
شلسيد  أسهم  تفويت  على  شملوشفقة 

خ لد شلسبتي
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
خ لد  شلسيد  شستق لة  على  شملوشفقة 

شلسبتي من منصبه كمدير
قرشر رقم 5: شلذ4 ينص على م يلي: 
إبرشء ذمة شملديرين ومدقق شلحس ب ت
قرشر رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 
تعيين شلس دة ش كر شلعرشقي حسيني 
وعبد شلرحمن شلعرشقي حسيني مديرين 

جديدين
قرشر رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 
مجلس  أعض ء  تفويض  تجديد 
شإلدشرة شآلخرين ورئيس مجلس شإلدشرة 

وشملدقق شلق نوني
قرشر رقم 8: شلذ4 ينص على م يلي: 

تحديث شلنظ م شألس �سي
على  ينص  شلذ4   :9 رقم  قرشر 
شملوشفقة على شلنظ م شألس �سي  م يلي: 

شملحدث وشعتم ده
على  ينص  شلذ4   :10 رقم  قرشر 

م يلي: صالحي ت شلشكلي ت
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
على  ينص  شلذ4   :1 رقم  بند 
 CHALLENGE يعد  لم  م يلي: 
خ لد  وشلسيد   INVESTISSEMENT
شلسيد  وأصبح   ، مس همين  شلسبتي 

ً
ش كر شلعرشقي شلحسيني مس هم 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   1( بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم ))و1.
857I

STE ANGLE DE GESTION SARL

EPICADIS MAROC
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
ش رع أحمد شلحريز4 تجزئة 

شلتمسم ني رقم 6 شق مة ب ريس- أ 
تطوشن ، 000و9، تطوشن شملغرب

EPICADIS MAROC شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي كرشج 

بتجزئة شالميرة زنقة تولوز رقم 95 - 

00)و9 شلفنيدق شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

59)1و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   01

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.EPICADIS MAROC

تسويق   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلصحة  منتج ت  وتوزيع  تصنيع 

شستيرشد   / وشلتجميل وصحة شلجسم 

وتصدير منتج ت شلصحة وشلتجميل 

وصحة شلجسم.

كرشج   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 -  95 بتجزئة شالميرة زنقة تولوز رقم 

00)و9 شلفنيدق شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 670  : شلدين  زين  شلي س  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد شمين شلخفيفي : 0وو حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد شلي س زين شلدين عنوشنه)ش) 

 10000 شملحيط  شمريك   ش رع   ((

شلرب ط شملغرب.

عنوشنه)ش)  شلخفيفي  شمين  شلسيد 

شململكة   . شملتحدة  شململكة  لندن 

شملتحدة ..

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد شلي س زين شلدين عنوشنه)ش) 

 10000 شملحيط  شمريك   ش رع   ((

شلرب ط شملغرب.
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عنوشنه)ش)  شلخفيفي  شمين  شلسيد 
شململكة   . شملتحدة  شململكة  لندن 

شملتحدة .
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1069.
858I

UNION BEST SOLUTIONS

 ELECTRICITE OTHMANE EL
GOUTE

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000
مرشكش شملغرب

 ELECTRICITE OTHMANE EL
GOUTE شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي كلم 

10 طريق شسفي حربيل مرشكش - 
0000) مرشكش شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
58819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم  و01)  يونيو   (0
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
 ELECTRICITE OTHMANE EL

.GOUTE
ششغ     : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلكهرب ء.
 10 كلم   : عنوشن شملقر شالجتم عي 
طريق شسفي حربيل مرشكش - 0000) 

مرشكش شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسم   شلشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم ك لت لي:

 9.800  : شلكوط  عثم ن  شلسيد 
درهم   980.000 بقيمة  حصة 

للحصة.
 (00  : مهب ش  بهيجة  شلسيدة 
حصة بقيمة 0.000) درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شلكوط  عثم ن  شلسيد 
شلبور  حربيل  مسعود  شيت  دوشر 

0000) مرشكش شملغرب.
شلسيدة بهيجة مهب ش عنوشنه)ش) 
شلبور  حربيل  مسعود  شيت  دوشر 

0000) مرشكش شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شلكوط  عثم ن  شلسيد 
شلبور  حربيل  مسعود  شيت  دوشر 

0000) مرشكش شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شتنبر   19 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

و01) تحت رقم و7وو6.
859I

 SOCIETE DE GESTION ET D’INVESTISSEMENT

FINANCIER

CAFE CIEL DE SAFI
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE DE GESTION
 ET D›INVESTISSEMENT

FINANCIER
شلشقة رقم 11 شلط بق شلث ني شلبقعة 
رقم )) تجزئة شلزيتون ش رع مديونة 

، 6000)، شسفي شسفي
CAFE CIEL DE SAFI شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 9و 
ش رع محمد وديع شالسفي شلحي 
شملحمد4 - 6000) شسفي شسفي
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1(719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  و) 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 CAFE  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.CIEL DE SAFI
 - مقهى   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

مطعم - ق عة شاللع ب.
رقم   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلحي  ش رع محمد وديع شالسفي  9و 

شملحمد4 - 6000) شسفي شسفي.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد نورشلدين شلنوشيرة : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلنوشيرة  نورشلدين  شلسيد 
عنوشنه)ش) دوشر شلري يفة جم عة شوالد 

سلم ن 6000) شسفي شسفي.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلنوشيرة  نورشلدين  شلسيد 
عنوشنه)ش) دوشر شلري يفة جم عة شوالد 

سلم ن 6000) شسفي شسفي
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية بآسفي بت ريخ - تحت رقم -.
860I

EL MARSA CONSEIL

NOMA WATER
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
ش رع شدريس شالو  رقم شلدشر و19 ، 

70000، شلعيون شملغرب
NOMA WATER شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ئة شملسيرة 
 C(1( شلخضرشء شلشطر شلث لث رقم

شلشقة 01 شملر�سى شلعيون   - 70000 
شلعيون شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
وو)1)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   10
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.NOMA WATER
تشتغل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شلشركة سوشء  دشخل شملغرب شوخ رجه 
تعبئة  شملشروب ت,  صنع   : مج    في 
وشلتصدير,شلتوزيع  شملي ه,شالستيرشد 
شلكهرب ء,تقوم  وتوزيع  ونقل  ,إنت ج 
بتركيب وتشغيل شملعدشت شلكهرب ئية 
في شملب ني لالستخدشم شملنزلي وشلصن عي 

وفًق  لقوشعد شلسالمة.
عنوشن شملقر شالجتم عي : ئة شملسيرة 
 C(1( شلشطر شلث لث رقم  شلخضرشء 
شلشقة 01 شملر�سى شلعيون   - 70000 

شلعيون شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
حصة   LAR DEV : 350 شلشركة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد حمزة شلعرشقي : 50) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 (00  : عمرشو4  شدريس  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد محمد شلعرشقي : 00) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
و  عنوشنه)ش)   LAR DEV شلشركة 
شالو   شلط بق  كنزة  شق مة  أرك تشون 
درب  شلفدشء  مق ومة   1(1 زشوية 
سلط ن شلدشر شلبيض ء 50)0)  شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.
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عنوشنه)ش)  شلعرشقي  حمزة  شلسيد 
5 ط بق  شق مة شلقصر عم رة   شقة 
1 زنقة شلي سمين حي شلرشحة شلبيض ء 

50)0)  شلدشر شلبيض ء شملغرب.
شلسيد شدريس عمرشو4 عنوشنه)ش) 
شلزب ر  شحمد  بنت  ف طمة  زنقة   08
  (0(50 شملغرب.  شلبيض ء  بوركون 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.
عنوشنه)ش)  شلعرشقي  محمد  شلسيد 
5 ط بق  شق مة شلقصر عم رة   شقة 
1 زنقة شلي سمين حي شلرشحة شلبيض ء 

50)0)  شلدشر شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد شدريس عمرشو4 عنوشنه)ش) 
شلزب ر  شحمد  بنت  ف طمة  زنقة   08
 (0(50 شملغرب  شلبيض ء  بوركون 

شلدشر شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1079/2022.
861I

مستأمنة فيسك كوم

BELFAKIR CASH
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة فيسك كوم
رقم 5)، زنقة شملستشفى، ، 50و5)، 

وشد4 زم شملغرب
BELFAKIR CASH شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي )1 زنقة 
شلحدشدة - 50و5) وشد4 زم شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و8)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   1(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 
شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.BELFAKIR CASH
تحويل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شالموش 
مق و  في شالشغ   شملختلفة

تج رة كبيرة.
زنقة   1(  : عنوشن شملقر شالجتم عي 

شلحدشدة - 50و5) وشد4 زم شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد ب لفقير عمر : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  عمر  ب لفقير  شلسيد 
زم  وشد4  50و5)  شملدشرس  زنقة   59

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
 59 شلسيد ب لفقير عمر عنوشنه)ش) 
زنقة شملدشرس 50و5) وشد4 زم شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 شالبتدشئية بوشد4 زم بت ريخ 

))0) تحت رقم 33/2022.
86(I

ABOUZAID PARTNERS AUDIT ET CONSEIL

 ELECTROMENAGER
FATHANA

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

 ABOUZAID PARTNERS AUDIT
ET CONSEIL

 RES MIMOUZA IMM D 3EME
 ETAGE APP 10, CITE FOUNTY,

 AGADIR ، 80000، AGADIR
MAROC

 ELECTROMENAGER FATHANA
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

 N°16 وعنوشن مقره  شإلجتم عي
 ZONE INDUSTRIELLE - - AIT

MELLOUL MAROC
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

(5969
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (5
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
.ELECTROMENAGER FATHANA

غرض شلشركة بإيج ز : بيع وشرشء 
شلتجهيزشت شملنزلية وشملفروش ت.

 N°16  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 ZONE INDUSTRIELLE - - AIT

.MELLOUL MAROC
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسم   شلشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم ك لت لي:
 7.500  : شلسيد عزشلدين بوزي ن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1.500  : موليم  شيم ن  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1.000  : بوزي ن  صف ء  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد عزشلدين بوزي ن عنوشنه)ش) 
68 زنقة شلرششيدية حي موال4 رشيد - 

شنزك ن شملغرب.
عنوشنه)ش)  موليم  شيم ن  شلسيدة 
68 زنقة شلرششيدية حي موال4 رشيد 

- شنزك ن شملغرب.
عنوشنه)ش)  بوزي ن  شلسيدة صف ء 
68 زنقة شلرششيدية حي موال4 رشيد 

- شنزك ن شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد عزشلدين بوزي ن عنوشنه)ش) 
68 زنقة شلرششيدية حي موال4 رشيد - 

شنزك ن شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (1 بت ريخ  ب نزك ن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 766.

Iو86

شلركيبي

STE ELEC AQUA SUD SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

شلركيبي

كلميم ، 81000، كلميم شملغرب

 STE ELEC AQUA SUD SARL

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شملركز 

ش رع شلحسن شلث ني شس  - 81010 

شس  شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و10)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   11

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ELEC AQUA SUD SARL

: مق و  في  غرض شلشركة بإيج ز 

ششغ   شلكهرب ء+ مق و  قي شالشغ   

شملختلفة وشلبن ء+ مف وض تج ر4.

عنوشن شملقر شالجتم عي : حي شملركز 

 81010  - شس   شلث ني  شلحسن  ش رع 

شس  شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد محمد جب ر4 : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد شملخت ر بوغدش : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
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وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  جب ر4  محمد  شلسيد 
حي شملركز 81010 شس  شملغرب.

شلسيد شملخت ر بوغدش عنوشنه)ش) حي 
موال4 شسم عيل 81010 شس  شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  جب ر4  محمد  شلسيد 

حي شملركز 81010 شس  شملغرب
شلسيد شملخت ر بوغدش عنوشنه)ش) حي 
موال4 شسم عيل 81010 شس  شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  بكلميم  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 160.
86(I

STE FIDU-LIDOU SARL

S.AFRAH EL-MALIH
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
S.AFRAH EL-MALIH شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد)في طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 11 

شلط بق شلسفلي زنقة ) بلوك ب حي 
وشد ف س - 0000و ف س شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.59997
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر   (0(( أبريل  و1  في  شملؤرخ 
ذشت مسؤولية محدودة  حل شركة 
 S.AFRAH شلوحيد  شلشريك  ذشت 
 80.000 رأسم له   مبلغ   EL-MALIH
درهم وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 
بلوك ب   ( شلط بق شلسفلي زنقة   11
ف س شملغرب  0000و   - حي وشد ف س 

نتيجة   : ج ئحة كورون .
 11 و حدد مقر شلتصفية ب رقم 

بلوك ب حي   ( شلط بق شلسفلي زنقة 
وشد ف س - 0000و ف س شملغرب. 

و عين:
لشهب  حمزة   شلسيد)ة) 
1 بلوك أ شملرجة  16 زنقة  وعنوشنه)ش) 
شملغرب  ف س  0000و  ف س  وشد 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   19 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 2099/2022.
865I

FIDUCIAIRE NAKHIL

 SUSTAINABLE WATER
TECHNOLOGY SWT

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NAKHIL
 Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -
 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc
 SUSTAINABLE WATER

TECHNOLOGY SWT شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي مكتب رقم 
) على شليمين شقة رقم 6 زشوية ش رع 

ط رق بن زي د وشبن ع ئشة شق مة 
شكسل سيور عم رة 18 - 0000) 

مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1((6(1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   1(
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

 SUSTAINABLE WATER  :
. TECHNOLOGY SWT

تسويق   -  : غرض شلشركة بإيج ز 
وشملنتج ت  شلر4  ومعدشت  موشد 

شلزرشعية
شملعدشت  ك فة  وتوزيع  تسويق   -

شلخ صة بمع لجة مي ه شلر4.
مكتب   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
6 زشوية  ) على شليمين شقة رقم  رقم 
ع ئشة  وشبن  زي د  بن  ط رق  ش رع 
 -  18 عم رة  سيور  شكسل  شق مة 

0000) مرشكش شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد محمد علي ن : 00) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 100  : شلعي�سي  محمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
50و   : ستيكر  شندري س  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد ك ميل دوشو4 : 50و حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  علي ن  محمد  شلسيد 
تجزئة شلحسنية عم رة شلرم   شلثالث 
مرشكش   (0000 جليز   16 شلشقة 

شملغرب.
عنوشنه)ش)  شلعي�سي  محمد  شلسيد 
 5 بلوك  و8)  رقم  شألم ن  إق مة 

شلدشيرة 55و86 شنزك ن شملغرب.
شلسيد أندري س ستيكر عنوشنه)ش) 

جينيف - جنيف سويسرش.
عنوشنه)ش)  دوشو4  ك ميل  شلسيد 
 66000 بيركسون  ه نر4  ش رع   6

بيربيك ن فرنس .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  علي ن  محمد  شلسيد 
تجزئة شلحسنية عم رة شلرم   شلثالث 
مرشكش   (0000 جليز   16 شلشقة 

شملغرب
شلسيد أندري س ستيكر عنوشنه)ش) 

جنيف - جنيف سويسرش

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 9)8)و1.
866I

CABINET OUASSI

Z2M2I
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تفويت حصص

CABINET OUASSI
عم رة كومرزيد ش رع شلحرية ط بق 
شالو  مكتب رقم و شملدينة شلجديدة 

، 6000)، شسفي شملغرب
Z(M(I شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر 

شملدورشت فرقة شرششمة خميس نك  
- 6000) شسفي شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

7)و11.
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تمت   (0(( أبريل   1( في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
تفويت شلسيد )ة) محمد زميميطة 
أصل  من  شجتم عية  حصة   500
)ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة   1.000
عثم ن مشرو بت ريخ )1 أبريل ))0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
أبريل   18 بت ريخ  بآسفي  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 9)و.
867I

CABINET OUASSI

Z2M2I
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

CABINET OUASSI
عم رة كومرزيد ش رع شلحرية ط بق 
شالو  مكتب رقم و شملدينة شلجديدة 

، 6000)، شسفي شملغرب
Z(M(I شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر 

شملدورشت فرقة شرششمة خميس نك  
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- 6000) شسفي شملغرب.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
7)و11.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
))0) تم تحويل  )1 أبريل  شملؤرخ في 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
شرششمة  فرقة  شملدورشت  »دوشر 
6000) شسفي شملغرب«   - خميس نك  
سبت  شالخالص  حي   16( »رقم  إلى 

شكزولة - 6000) شسفي شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  بآسفي  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 9)و.
868I

AAMAR CONSULTING

MAROC VARIOUS FOOD
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

AAMAR CONSULTING
 N °4 APT 1 Rue 43 Place Dchira
، 70000، LAAYOUNE MAROC

 MAROC VARIOUS FOOD
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
شلوف ق رقم 568 بلوك وشلعيون - 

70000 شلعيون شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5و)1)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   1(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.MAROC VARIOUS FOOD
نقل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلبض ئع من شجل شلغير على شلصعيد 
شلو طني وشلدولي

شستيرشد وتصدير
تج رة ع مة وخدم ت متعددة.

تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 - وشلعيون  بلوك   568 رقم  شلوف ق 

70000 شلعيون شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : يوسف  عدن ن  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  يوسف  عدن ن  شلسيد 
قصر شلبحر بلوك ب رقم )) شلعك ر4 

10000 شلرب ط شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  يوسف  عدن ن  شلسيد 
قصر شلبحر بلوك ب رقم )) شلعك ر4 

10000 شلرب ط شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1082/2022.
869I

JURISTE INVEST

MP REAL CONSEIL
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

JURISTE INVEST
سيد4 مومن شلجديد، شملجموعة 
6، زنقة 10، رقم 19 ، 00)0)، 

CASABLANCA MAROC
MP REAL CONSEIL شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 77 زنقة 
محمد سميحة ، شلط بق 10 ، شقة 

رقم 57 - 0000) شلدشر شلبيض ء 
شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5(0((1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (1
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 MP  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.REAL CONSEIL
شلغرض   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
في  أو  شملغرب  في  سوشء  شلشركة  من 
شلخ رج لحس به  شلخ ص أو لحس ب 

شلغير:
- درشسة وتقديم شملشورة وتصميم 
وإنت ج شألث ث شلتقني وإع دة شلتدوير 

- درشسة وتصميم وإنج ز شملش ريع 
شلفنية وشألعم   شملتنوعة للمج لس.

- دعم وإدشرة شلشرك ت في شلتنظيم 
وشالتص   وشلتسويق.

شلتسويق شملب شر أو غير شملب شر   -
وشلتسويق شلتشغيلي ؛

- تنفيذ شسترشتيجية شالتص  .
بجميع  وشلتسويق  شإلعالن   -
أنوشعه وشسترشتيجية شالتص   وإدشرة 

شملش ريع.
ووسط ء  شألعم    سم سرة   -

شألعم   ؛
بجميع  شألشي ء  وبيع  إنش ء   -

أنوشعه  ؛
- شبتك ر أث ث تقليد4 وحديث.

شلديكور  أعم    ك فة  تنفيذ   -
شلدشخلي وشلخ رجي.

وشلتجهيزشت  شألث ث  تصميم   -
بتنفيذ  متبوعة   ، شملخصصة 

شلتوصي ت شلجم لية.
ومستلزم ت  شألث ث  وبيع  شرشء   -

شلديكور.
ث لثة  أطرشف  ني بة عن  شإلدشرة   -
أل4 م دة أو منتج أو سلعة من أ4 نوع 

؛
وشلدرشس ت  شلخدم ت  أدشء   -

وشألعم   بجميع أنوشعه .

- شلتج رة وشلشرشء وشلبيع وشلتصنيع 

وشلتوزيع وشلتسويق بأ4 وسيلة ك نت 

لجميع شملنتج ت وشلبض ئع من أ4 نوع 

ك ن ؛

أو  سلعة  أ4  وتصدير  شستيرشد   -

منتج أو سلعة أو م دة أو معدشت من 

أ4 نوع ك ن ؛

تصنيع وتشغيل وتطوير جميع   -

شمل رك ت شملحلية وشلع ملية.

ومش ركة  مصلحة  شكتس ب   -

شلشركة ، بأ4 وسيلة في أ4 شركة أو 

شركة تم إنش ؤه  أو سيتم إنش ؤه  

وشلتي قد تكون أو ال تكون مرتبطة   ،

بهدف شلشركة ؛

برشءشت  جميع  وحي زة  أخذ   -

وشلعملي ت  وشلترشخيص  شالخترشع 

وشستغالله   شلتج رية  وشلعالم ت 

عن  وشلتن ز    ، مس همته   أو  ونقله  

جميع ترشخيص شلتشغيل ؛

- شستحدشث فروع أو وك الت دشخل 

شملغرب وخ رجه..
زنقة   77  : عنوشن شملقر شالجتم عي 

، شقة   10 شلط بق   ، محمد سميحة 
شلبيض ء  شلدشر   (0000  -  57 رقم 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

شلشركة:  رأسم    مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي:

ريني  ك ثرين  نويل  م ر4  شلسيدة 

1.000 حصة بقيمة 100,00   : أورف  

درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

ريني  ك ثرين  نويل  م ر4  شلسيدة 

 ، شذشن  ك ليفورني   عنوشنه)ش)  أورف  

 (0.000 بوسكورة   ،  1( رقم  فيال 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

ريني  ك ثرين  نويل  م ر4  شلسيدة 

 ، شذشن  ك ليفورني   عنوشنه)ش)  أورف  

 (0.000 بوسكورة   ،  1( رقم  فيال 

شلدشر شلبيض ء شملغرب



عدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0))الجريدة الرسمية   8114

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 
شإليدشع  تم  رقم  تحت   (0(( أبريل 
شلق نوني في شملركز شلجهو4 لالستثم ر 

ب لدشر شلبيض ء.
870I

 Etude Maître Hicham RAHMOUNI ELIDRISSI

Notaire

CITY HOUSE
إعالن متعدد شلقرشرشت

 Etude Maître Hicham
RAHMOUNI ELIDRISSI Notaire

 ESPACE PALMIER IMM 34
 2 EME ETG N10 ، 20600،

CASABLANCA MAROC
CITY HOUSE »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: 11 زنقة 
شمستردشم - - شلدشر شلبض ء شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

و11778.
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في )0 فبرشير ))0)
تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1 : شلذ4 ينص على م يلي: 
 CITYشسم من  شلشركة  شسم  تغيير 

 W CAPITALشلى شسم HOUSE
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
تعيين رشد4 شم لي مدقق حس ب ت

قرشر رقم و : شلذ4 ينص على م يلي: 
لألمالك  عينية  مس هم ت  ترخيص 
د4 شلرسوم شلعق رية رقم 15960/34 

و8973/34 و8972/34
محضر  بمقت�سى  رقم  قرشر 
بت ريخ  شالستثن ئي  شلع م  شلجمع 
على  ينص  شلذ4   :21/02/2022
م يلي: قرر شلشرك ء م  يلي:     - تغيير 
 - للشركة.      شملؤس�سي  شلغرض 
من  نقطى  شدريس  شلسيد  شستق لة 
مه مه كمسير وحيد     - تعيين مسير 
كوعين       مليكة  شلسيدة  وحيد جديد 
 100.000.00 من  شمل    رأس  رفع   -
درهم   15.(00.000.00 إلى  درهم 
د4  لألمالك  عينية  مس همة  بعد 

 15960/34 رقم  شلعق رية  شلرسوم 
و8973/34 و8972/34

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 
شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

بند رقم تعديل شلنظ م شالس �سي: 
شلذ4 ينص على م يلي: تعديل شلنظ م 

شالس �سي
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 16 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم )81795.
871I

dricom

YAZO SERVICES
إعالن متعدد شلقرشرشت

dricom
 BLOC F1N°147 cite DAKHLA
 AGADIR ، 80060، AGADIR

MAROC
YAZO SERVICES »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: حي 
شلنهضة شلح جب رقم 8و1 مكرر 
ش رع د تيكيوين شك دير - 0)700 

شك دير شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
9))9و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 05 أبريل ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
تفويت جميع شلحصص شالجتم عية 
شليزيد  بوتوميت  شلسيد  طرف  من 

لف ئدة شلسيدة شلغزييل سميرة
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
شستق لة شلسيد بوتوميت شليزيد من 
منصب مسير للشركة وتعيين شلسيدة 
شلغزييل سميرة مسيرة وحيدة للشركة 
ملدة غير محدودة مع شلتوقيع بشكل 
منفرد في جميع شلعقود وشلحس ب ت 

شلبنكية للشركة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
على  ينص  شلذ4   :7 رقم  بند 

بمبلغ  شمل    رأس  تحديد  تم  م يلي: 
إلى  مقسم   ، درهم   100،000.00
بقيمة  شجتم عية  حصة   1،000
على  موزعة   ، للحصة  درهم   100
شلغزييل  شلسيدة  شلت لي:   شلنحو 
حصة  سميرة.....................1000 

شجتم عية.
على  ينص  شلذ4  و1:  رقم  بند 
يدير شلشركة شلسيدة شلغزييل  م يلي: 
شلوحيدة  شملسيرة  شآلن  وهي  سميرة 
للشركة مع شلتوقيع بشكل منفرد في 
شلبنكية  وشلحس ب ت  شلعقود  جميع 

للشركة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   07 بت ريخ  ب ك دير  شلتج رية 

))0) تحت رقم 59)109.
87(I

CAFIGEC

FA BEAUTY
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 9و
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
FA BEAUTY شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد)في 

طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 6) زنقة 

مرس شلسلط ن شلشقة و شلط بق 1 - 
0100) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(786(7
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر   (0(( أبريل   1( في  شملؤرخ 
ذشت مسؤولية محدودة  حل شركة 
 FA BEAUTY شلوحيد  ذشت شلشريك 
درهم   100.000,00 رأسم له   مبلغ 
زنقة   (6 شإلجتم عي  مقره   وعنوشن 
مرس شلسلط ن شلشقة و شلط بق 1 - 
شلدشر شلبيض ء شملغرب نتيجة   (0100
شلسيئ  شالقتص د4  شلوضع  بعد   :   

وب لنظر إلى شلصعوب ت شلتي   ، شلح لي 
وشجهته  شلشركة في بدء أعم له .

زنقة   (6 و حدد مقر شلتصفية ب 
مرس شلسلط ن شلشقة و شلط بق 1 - 

0100) شلدشر شلبيض ء شملغرب. 
و عين:

شلعلو4 شدرشعي  سلوى   شلسيد)ة) 
فرنس    (0100 فرنس   وعنوشنه)ش) 

فرنس  كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (0 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم و189)8.
Iو87

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

STE ADLER TRANS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

قفل شلتصفية

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكن س ، 10000، مكن س شملغرب
STE ADLER TRANS شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي : رقم )51 
ليرشك سرشميطو) سب ت  مكن س  - 

50000 مكن س شملغرب.
قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
.5(((9

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر   (0(( أبريل   15 في  شملؤرخ 
شركة   STE ADLER TRANS حل 
مبلغ  شملحدودة  شملسؤولية  ذشت 
وعنوشن  درهم   100.000 رأسم له  
ليرشك   51( رقم  شإلجتم عي  مقره  
 50000 سرشميطو) سب ت  مكن س  - 
-شإلغالق  نتيجة    شملغرب  مكن س 
شلنه ئي للتصفية وإنه ء جميع أنشطة 

SARL ADLER TRANS شركة
شلسيد  للمصفي  شإلبرشء  -إعط ء   
شلح مل   ب.ت.و  عبدشلرزشق شزنبو  

رقم 76)7وHA1 شلس كن ب يط لي  .
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و عين:
شلسيد)ة) 0 0 وعنوشنه)ش) 0 0 0 0 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
بت ريخ 15 أبريل ))0) وفي 0 0 0 0 0.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم و)1.
87(I

ACTIFISC

lamarmozite
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
قفل شلتصفية

ACTIFISC
 IMM CHOUROUK AV MED V

safi، 46000، safi MAROC
lamarmozite شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي : 51-50 
عم رة شلفردوس دريس بن صر - 

6000) أسفي شملغرب.
قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
.10805

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
1)0) تقرر حل  )0 فبرشير  شملؤرخ في 
lamarmozite شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد مبلغ 
وعنوشن  درهم   50.000 رأسم له  
عم رة   50-51 شإلجتم عي  مقره  
 (6000  - بن صر  دريس  شلفردوس 
تحرير  لعدم  نتيجة  شملغرب  أسفي 

رشئس شمل  .
و عين:

شملكن د4  محمد  شلسيد)ة) 
أسفي   (6000 أسفي  وعنوشنه)ش) 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
 50-51 وفي   (0(1 فبرشير   0( بت ريخ 
 - بن صر  دريس  شلفردوس  عم رة 

6000) أسفي شملغرب.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس   10 بت ريخ  بآسفي  شالبتدشئية 
1)0) تحت رقم و6).

875I

sofoget

GREEN ZONE TRAV
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
GREEN ZONE TRAV شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلقنيطرة 
59 إق مة موال4 عبد شلعزيز ش رع 
وال4 عبد شلعزيز رقم )  000)1 

شلقنيطرة شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.57797

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( ين ير   17 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
عبدشلرحيم  )ة)  شلسيد  تفويت 
من  شجتم عية  حصة   500 شم ك 
)ة)  حصة لف ئدة شلسيد   500 أصل 
حمد شمس شلدين شم ك بت ريخ 17 

ين ير ))0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 0) أبريل 

))0) تحت رقم ))911.
876I

sofoget

GREEN ZONE TRAV
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
GREEN ZONE TRAV شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلقنيطرة 
59 إق مة موال4 عبد شلعزيز ش رع 

وال4 عبد شلعزيز رقم ) - 000)1 
شلقنيطرة شملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.57797
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تعيين   (0(( ين ير   17 شملؤرخ في 
مسير جديد للشركة شلسيد)ة) شم ك 

محمد شمس شلدين كمسير وحيد
تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 0) أبريل 

))0) تحت رقم ))911.
877I

AR EXPERTISE

KCH IMMOBILIER
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
رفع رأسم   شلشركة

AR EXPERTISE
 BD ZERKTOUNI ANGEL (19

 BD ROUDANI 1ER ETAGE N°15
MAROC 20000 ،، شلدشر شلبيض ء
KCH IMMOBILIER شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي )وو،ش رع 

إبرشهيم شلرودشني ،إق مة شلريح ن 
،شلط بق5 رقم 1) حي مع ريف شلدشر 

شلبيض ء - 0000) شلدشر شلبيض ء 
شملغرب.

رفع رأسم   شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

9)57و5.
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تم   (0(( م رس  1و  في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
»100.000 درهم« أ4 من »100.000 
عن  درهم«   (00.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (1 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )08))8.
878I

cabinet de normalisation comptable sarl

VA PROD
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

 cabinet de normalisation

comptable sarl

 bd emile zola casablanca ، (81

20300، casablanca maroc

VA PROD شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ) زنقة 

أبو حسن شألشعر4، شلط بق شلرشبع، 

ش رع أنف  شلدشر شلبيض ء 000و) 

Maroc شلدشر شلبيض ء

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9095و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   1(

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 VA  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.PROD

غرض شلشركة بإيج ز : • 

شإلنت ج شلسمعي شلبصر4،

في  شلتكوين ت  تنظيم   •

شملج   شلسمعي شلبصر4،

شلشرشكة مع  عالق ت  بن ء   •

مختلف شملتدخلين في شملج   شلسمعي 

    شلبصر4، 
زنقة   (  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شلط بق شلرشبع،  أبو حسن شألشعر4، 

ش رع أنف  شلدشر شلبيض ء 000و) شلدشر 

.Maroc شلبيض ء

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد حسن حبيبي : ووو حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .



عدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0))الجريدة الرسمية   8116

شلسيدة يسرى حدشد : ووو حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيدة ثورية شألزه ر4 شلدشود4 : 
)وو حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  حبيبي  حسن  شلسيد 
)) ش رع إميل زوال شلط بق شلس بع، 
شلدشر   ، 00و0)  بيلفيدير  5و،  شقة 

شلبيض ء شملغرب.
عنوشنه)ش)  حدشد  يسرى  شلسيدة 
زشوية  إسم عيل  موال4  ش رع   181
أوكست ن سورزشك إق مة إسم عيلية 
شلبيض ء  شلدشر  و0و0)   (01 شقة 

شملغرب.
شلدشود4  شألزه ر4  ثورية  شلسيدة 
شلزشس  ش رع   165 رقم  عنوشنه)ش) 
ط بق ) شقة 9 50)0) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلدشود4  شألزه ر4  ثورية  شلسيدة 
شلزشس  ش رع   165 رقم  عنوشنه)ش) 
ط بق ) شقة 9 50)0) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلتج رية ب لدشر شلبيض ء بت ريخ - تحت 

رقم -.
879I

MAIROUCHE FISC

NOURSAHARA
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
قفل شلتصفية

MAIROUCHE FISC
155 ش رع محمد شلس دس شق مة 

سلمى شلط بق شالو  رقم و0 كلميم ، 
81000، كلميم شملغرب

NOURSAHARA شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي : حي 

شلسعديين زنقة و0 رقم 60 كلميم - 
81000 كلميم شملغرب.

قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
.1587

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر   (0(( أبريل   05 في  شملؤرخ 
ذشت  شركة   NOURSAHARA حل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رأسم له   مبلغ  شلوحيد 
شإلجتم عي حي  درهم وعنوشن مقره  
كلميم   60 رقم  و0  زنقة  شلسعديين 
- 81000 كلميم شملغرب نتيجة لقرشر 

شلشريك شلوحيد.
و عين:

شلنور4  شبرشهيم  شلسيد)ة) 
تغزوت  شلفر�سي  شيت  وعنوشنه)ش) 
)ة)  كمصفي  شملغرب  تنغير   (567(

للشركة.
و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
حي  وفي   (0(( أبريل   05 بت ريخ 
 - كلميم   60 رقم  و0  شلسعديين زنقة 

81000 كلميم شملغرب.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (1 بت ريخ  بكلميم  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 166.
880I

EURO ACCOUNTING HOUSE

CREATIVE COMMUNITY
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA
MAROC

CREATIVE COMMUNITY شركة 
ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 5و. 
تجزئة شلنجد - 000)) شلجديدة 

شململكة شملغربية
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

11و19
 11 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( م رس 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.CREATIVE COMMUNITY

دروس   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلبصر4  شلسمعي   - شملوسيقى 

وتنظيم  شلويب  على  وشلسنم ئي 

وك لة شإلنت ج وشلتوشصل   - شملن سب ت 

وشإلتص  .

5و.  رقم   : عنوشن شملقر شالجتم عي 

شلجديدة   ((000  - شلنجد  تجزئة 

شململكة شملغربية.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 MURPHY HANNAH شلسيدة 

درهم   100 JOY : 500 حصة بقيمة 

للحصة .

 MURPHY ROSS شلسيد 

 100 MICHAEL : 500 حصة بقيمة 

درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

 MURPHY HANNAH شلسيدة 

 ((000 شرلندش  عنوشنه)ش)   JOY

شلجديدة شململكة شملغربية.

 MURPHY ROSS شلسيد 

 ((000 شرلندش  عنوشنه)ش)   MICHAEL

شلجديدة شململكة شملغربية.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

 MURPHY ROSS شلسيد 

 ((000 شرلندش  عنوشنه)ش)   MICHAEL

شلجديدة شململكة شملغربية

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

)1 أبريل  شالبتدشئية ب لجديدة بت ريخ 

))0) تحت رقم )و77).

881I

مكتب شلري ني للمح سبة

STE ELECTRONICOS-
MARINA-INVEST

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

مكتب شلري ني للمح سبة
ش رع محمد دشود رقم0و) تطوشن ، 

0)0و9، تطوشن شملغرب
STE ELECTRONICOS-MARINA-

INVEST شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 7 
مستودع رقم و7 منطقة شلنش ط 
شالقتص د4 شلفنيدق ، شملنطقة 

شلحرة وشد شلنيكرو شلفنيدق - )10و9 
شلفنيدق شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
91و1و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  0و 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
E L E C T R O N I C O S - M A R I N A -

.INVEST
 : بإيج ز  شلشركة  غرض 
 COMMERCE DE GROS DE

.BIENS DOMESTIQUES
تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
منطقة شلنش ط  و7  7 مستودع رقم 
شملنطقة   ، شلفنيدق  شالقتص د4 
شلحرة وشد شلنيكرو شلفنيدق - )10و9 

شلفنيدق شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلوزشني  محمد  شلسيد 
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حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شلوزشني  محمد  شلسيد 
عم ن  ش رع  رشيد  موال4  تجزئة 
شلفنيدق  )10و9  شلفنيدق  )و  رقم 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شلوزشني  محمد  شلسيد 
تجزئة موال4 رشيد ش رع عم ن رقم 
)و شلفنيدق )10و9 شلفنيدق شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   11 بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم )100.
88(I

مكتب شلري ني للمح سبة

STE ZAKARIANE HOTEL
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

مكتب شلري ني للمح سبة
ش رع محمد دشود رقم0و) تطوشن ، 

0)0و9، تطوشن شملغرب
STE ZAKARIANE HOTEL شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
كوليخيو شنطيرن دو زنقة وو طريق 

شلرك يع شلط بق شألو  طنجة - 90000 
طنجة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1(65(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   11
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ZAKARIANE HOTEL
 HÔTELS : غرض شلشركة بإيج ز

.ET HÉBERGEMENT SIMILAIRE
تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
طريق  وو  زنقة  شنطيرن دو  كوليخيو 
شلرك يع شلط بق شألو  طنجة - 90000 

طنجة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلسيد عبد شلكريم ري ن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد عبد شلكريم ري ن عنوشنه)ش) 
س رة  شق مة  شليزيد4  محمد  ش رع 
تطوشن   10 شقة  و  شلط بق  د  بلوك 

000و9 تطوشن شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد عبد شلكريم ري ن عنوشنه)ش) 
س رة  شق مة  شليزيد4  محمد  ش رع 
تطوشن   10 شقة  و  شلط بق  د  بلوك 

000و9 تطوشن شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 501و.
Iو88

GHAZIR COMPTA PRO

INVEST-PREFA
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
قفل شلتصفية

GHAZIR COMPTA PRO
 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
INVEST-PREFA شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي : )1 ش رع 
محمد شلس دس إق مة مريم ب جليز 

مرشكش - 0000) مرشكش شملغرب.

قفل شلتصفية
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

85و110.
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر   (0(1 نونبر  0و  في  شملؤرخ 
ذشت  شركة   INVEST-PREFA حل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رأسم له   مبلغ  شلوحيد 
 1( شإلجتم عي  درهم وعنوشن مقره  
ش رع محمد شلس دس إق مة مريم ب 
جليز مرشكش - 0000) مرشكش شملغرب 

COVID19 نتيجة الألزمة شلصحية
و عين:

شلق سمي  أمين عب س   شلسيد)ة) 
7و19  رقم   1 صوكوم   وعنوشنه)ش) 
مرشكش   (0000 مرشكش  شسكجور 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
)1 ش رع  وفي   (0(1 نونبر  0و  بت ريخ 
محمد شلس دس إق مة مريم ب جليز 

مرشكش - 0000) مرشكش شملغرب.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
ين ير   (( بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم )11)و1.
88(I

paradis

TALOUB
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

paradis
casa casa، 20200، casa maroc
TALOUB شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي )1 زنقة 
صبر4 بجمعة شلط بق 1 رقم 6 - 

0))0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و75)1.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
شملؤرخ في 1) دجنبر 0)0) تم تحويل 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
شلط بق  بجمعة  صبر4  زنقة   1(«
شلبيض ء  شلدشر   (0((0  -  6 رقم   1

شملغرب« إلى »محل رقم 01) تقسيمة 

شلدشر   (6(0(  - شلسوشلم  حد  زهرة 

شلبيض ء شملغرب«.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (5 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

فبرشير 1)0) تحت رقم 57).

885I

atelier conseil

ZOUSAB NEGOCE

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

atelier conseil

 rue 2 hay el massara ain 16/1(

 chock ، 20480، Casablanca

maroc

ZOUSAB NEGOCE شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة)في طور 

شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 9و ش رع 

لال ي قوت شلط بق شلخ مس شقة 

D شلدشر شلبيض ء - 0)05) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.

حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

9)86)و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تقرر حل   (0(( 07 م رس  شملؤرخ في 

شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 

مبلغ رأسم له    ZOUSAB NEGOCE

مقره   وعنوشن  درهم   100.000

ي قوت  لال  ش رع  9و  شإلجتم عي 

شلدشر   D شقة  شلخ مس  شلط بق 

شلبيض ء  شلدشر   (05(0  - شلبيض ء 

شملغرب نتيجة   : شلتوقف شلنه ئي عن 

مزشولة نش طه  شلتج ر4.

و حدد مقر شلتصفية ب 9و ش رع 

 D لال ي قوت شلط بق شلخ مس شقة 

شلدشر شلبيض ء - 0)05) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب. 
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و عين:
شلحدشو4  زهير   شلسيد)ة) 
 Rو شلي سمين  تجزئة  وعنوشنه)ش) 
 (0(0( شأللفة   18 شقة  7و  عم رة 
)ة)  كمصفي  شملغرب  شلبيض ء  شلدشر 

للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 
لال  ش رع  9و   : ب لتصفية  شملتعلقة 
ي قوت شلط بق شلخ مس شقة د شلدشر 

شلبيض ء
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1019)8.
886I

شالست د محمد لطفي

 LA CENTRALE«
»D›EDUCATION PRIVE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

شالست د محمد لطفي
6و ش رع شلجيش شمللكي شق مة فض  ء 
000) شلط بق شلرشبع ف س ، 0000و، 

ف س شملغرب
 LA CENTRALE D›EDUCATION«

PRIVE« شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي قطعة 
F6 تجزئة حي شلزهور و طريق عين 

شلشقف. - 0000و ف س شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

09و)7
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   07
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 LA«  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
 CENTRALE D’EDUCATION

.»PRIVE

شلتعليم   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شلخ ص.

قطعة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
طريق عين  و  شلزهور  تجزئة حي   F6

شلشقف. - 0000و ف س شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 50.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد حميد شلكنوس : 80 حصة 

بقيمة 8.000 درهم للحصة .
حصة   (0  : شلسيد محمد ع لمي 

بقيمة 000.) درهم للحصة .
 10  : شلسيد شلغ لي صقلي حسيني 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
حسني  سعدشني  شلحسن  شلسيد 
درهم   (.000 بقيمة  حصة   (0  :

للحصة .
حصة   10  : ق سمي  شلسيدة شالء 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 60  : حجيج  شلعلي  عبد  شلسيد 

حصة بقيمة 6.000 درهم للحصة .
 60  : ج بر4  شلع لي  عبد  شلسيد 

حصة بقيمة 6.000 درهم للحصة .
 (0  : لزرق  شلفت ح  عبد  شلسيد 

حصة بقيمة 000.) درهم للحصة .
 100  : بنشكشو  شمينة  شلسيدة 
حصة بقيمة 10.000 درهم للحصة .
0) حصة   : شلسيد شسية شعب ني 

بقيمة 000.) درهم للحصة .
شلسيد محمد شلسب عي : 10 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
حصة   (0  : شلينبعي  عمر  شلسيد 

بقيمة 000.) درهم للحصة .
شلسيد شمحمد شلينبعي : 10 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
شلسيد حكيمة حجيج : 10 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
شلسيد محمد شلسب عي : 10 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
شلسيدة مريم شلق سمي : 10 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
شلسيدة لينة شلسب عي : 10 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد حميد شلكنوس عنوشنه)ش) 

ف س 0000و ف س شملغرب.

عنوشنه)ش)  ع لمي  محمد  شلسيد 

ف س 0000و ف س شملغرب.

حسيني  صقلي  شلغ لي  شلسيد 

عنوشنه)ش) ف س 0000و ف س شملغرب.

حسني  سعدشني  شلحسن  شلسيد 

عنوشنه)ش) ف س 0000و ف س شملغرب.

عنوشنه)ش)  ق سمي  شالء  شلسيدة 

ف س 0000و ف س شملغرب.

شلسيد عبد شلعلي حجيج عنوشنه)ش) 

ف س 0000و ف س شملغرب.

ج بر4  شلع لي  عبد  شلسيد 

عنوشنه)ش) ف س 0000و ف س شملغرب.

لزرق  شلفت ح  عبد  شلسيد 

عنوشنه)ش) ف س 0000و ف س شملغرب.

شلسيدة شمينة بنشكشو عنوشنه)ش) 

ف س 0000و ف س شملغرب.

شلسيدة شسية شعب ني عنوشنه)ش) 

ف س 0000و ف س شملغرب.

شلسيد محمد شلسب عي عنوشنه)ش) 

ف س 0000و ف س شملغرب.

عنوشنه)ش)  شلينبعي  عمر  شلسيد 

ف س 0000و ف س شملغرب.

شلسيد شمحمد شلينبعي عنوشنه)ش) 

ف س 0000و ف س شملغرب.

شلسيدة حكيمة حجيج عنوشنه)ش) 

ف س 0000و ف س شملغرب.

شلسيد محمد شلسب عي عنوشنه)ش) 

ف س 0000و ف س شملغرب.

شلسيدة مريم شلق سمي عنوشنه)ش) 

ف س 0000و ف س شملغرب.

عنوشنه)ش)  شلسب عي  لينة  شلسيدة 

ف س 0000و ف س شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

حسيني  صقلي  شلغ لي  شلسيد 

عنوشنه)ش) ف س 0000و ف س شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (0 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1867/2022.

887I

STE SAKIA SERV SECURITE

SAGIA PRODUCTS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

 SAGIA PRODUCTS شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شلقدس 
تجزئة شلرشحة رقم 0) شلعيون شملغرب 

- 70000 شلعيون شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
17)9و

و0  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(1 دجنبر 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 SAGIA :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.PRODUCTS
غرض شلشركة بإيج ز : شلصن ع ت 
مختلف  وتسويق  إنت ج   + شلجلدية 

شملنتج ت شلتقليدية.
حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلقدس تجزئة شلرشحة رقم 0) شلعيون 

شملغرب - 70000 شلعيون شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، 
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شلبيال   محمد  شلسيد 
شلعيون  شلسع دة  حي  ت زة  زنقة  )و 

70000 شلعيون شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شلبيال   محمد  شلسيد 
شلعيون  شلسع دة  حي  ت زة  زنقة  )و 

70000 شلعيون شملغرب
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ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
دجنبر   06 شالبتدشئية ب لعيون بت ريخ 

1)0) تحت رقم 3714/2021.

888I

CORPOCONSULT SARL

أنتيكريفاي
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

CORPOCONSULT SARL
 RUE BANAFSAJ RES YASAMINE

 B N° 18 BEAUSEJOUR
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

أنتيكريف 4 شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 
شلحرية شلط بق شلث لث رقم 5 ،  

وسط شملدينة 0)01) شلدشر شلبيض ء 
شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5(0719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   11
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

أنتيكريف 4.
تطوير   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

تطبيق ت شلح سوب.
ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلحرية شلط بق شلث لث رقم 5 ،  وسط 
شملدينة 0)01) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : جلون  بن  عمر  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  جلون  بن  عمر  شلسيد 

 VوZ (N7 سور4   , Aو17  ))و 

كولومبي  شلبريط نية كندش.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  جلون  بن  عمر  شلسيد 

 VوZ (N7 سور4   , Aو17  ))و 

كولومبي  شلبريط نية كندش

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (0 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )170)8.

889I

saab courtage

SAAB COURTAGE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
إنش ء فرع ت بع للشركة

saab courtage
زنقة شألمير موال4 عبد هللا وزنقة 

شلنخلة عم رة 1 ط) ش7 ، 00)0)، 

شلدشر شلبيض ء شملغرب

SAAB COURTAGE شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي و6 زنقة 

أندر4 بوليي 69007 - 000000 

ليون فرنس .

إنش ء فرع ت بع للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.5(0(05

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

شملؤرخ في 0و م رس ))0) تقرر إنش ء 

شلتسمية  تحت  للشركة  ت بع  فرع 

وشلك ئن   SAAB COURTAGE

موال4  شألمير  زنقة  زشوية  ب لعنوشن 

1 ط)  عبد هللا وزنقة شلنخلة عم رة 

شلدشر شلبيض ء شملغرب   (0(00 - ش7 

شلكغ ط  وشملسير من طرف شلسيد)ة) 

أزهر محمد.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 05)0)5.
890I

comptoir expertise du maroc

SM SAKAN
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

comptoir expertise du maroc
 RIAD ESSALAM GH 1

 IMMEUBLE N° 1 ETAGE
 N°1 APPARTEMENT N°
 04 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC
SM SAKAN شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شقة 

ب لط بق شلسفلي رقم ) تجزئة ري ض 
شلسالم مجموعة و عم رة رقم 01 
بوزنيقة  - 100و1 بوزنيقة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (5
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 SM  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. SAKAN
غرض شلشركة بإيج ز : شلتج رة في 

شالرش�سي .
شقة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
) تجزئة ري ض  ب لط بق شلسفلي رقم 
 01 رقم  عم رة  و  مجموعة  شلسالم 

بوزنيقة  - 100و1 بوزنيقة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلسيد محمد موصوف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد محمد موصوف عنوشنه)ش) 
شلسوي�سي  شلليمون  إق مة   (8 فيال 
 . زنقة بني مسكين شلسوي�سي شلرب ط 

10170 بوزنيقة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد محمد موصوف عنوشنه)ش) 
شلسوي�سي  شلليمون  إق مة   (8 فيال 
 . زنقة بني مسكين شلسوي�سي شلرب ط 

10170 بوزنيقة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 15 بت ريخ  سليم ن  ببن  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم )1).
891I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE IMI FRANCISCO SARL
AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
 STE IMI FRANCISCO SARL AU
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شملحل 

شلك ئن ب لط بق شلسفلي بحي بوجيب ر 
- 000)و شلحسيمة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
711و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   0(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
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شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 
ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.IMI FRANCISCO SARL AU
نقل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلبض ئع على حس ب شلغير
شلتصدير وشالستيرشد.

شملحل   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلك ئن ب لط بق شلسفلي بحي بوجيب ر 

- 000)و شلحسيمة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شملرني�سي  عزيز  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 

 1000  : شملرني�سي  عزيز  شلسيد 
بقيمة 100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد عزيز شملرني�سي عنوشنه)ش) حي 
شلحسيمة  000)و  شلجميل  شلش طئ 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد عزيز شملرني�سي عنوشنه)ش) حي 
شلحسيمة  000)و  شلجميل  شلش طئ 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لحسيمة بت ريخ 19 أبريل 

))0) تحت رقم )وو.
89(I

HLZCONSULTING

LAKIMMO SARL
إعالن متعدد شلقرشرشت

HLZCONSULTING
 boulevard Almozdalifa

 immeuble Riad Nawal G 1er
 étage A8 MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc

LAKIMMO SARL »شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: عم رة 
A86 شقة 6 شلنخيل - - مرشكش 

شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
969و7 .

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في )1 أبريل ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
يوشفق شرك ء شلشركة على بيع جميع 
شلسيد  من   17000 أ4  شلحصص، 
شلسيدة  لص لح  شلوشحد  عبد  لقزيز 

أكرور زينيرش
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
شملج ني  شلتبرع  على  شلشرك ء  وشفق 
لجميع أسهم شلسيدة أكرور زينيرش ، أ4 
شلسيد  زوجه   لص لح  سهم  7800و 

كلود ، مويس ، روبرت توردجم ن.
قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 
على شلتوزيع شلجديد  يوشفق شلشرك ء 
شلسيد  شلت لي:  شلنحو  على  للشركة 
روبرت توردجم ن:   ، مويس   ، كلود 
7.800و  أو  درهم  780.000.00و 
شالجتم ع  قرر   ، عليه  وبن ًء  حصة 
شلشكل  تغيير  شلع د4  غير  شلع م 
ذشت  شركة  من  للشركة  شلق نوني 
ذشت  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية محدودة مع شريك وشحد
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
شلسيد  شستق لة  قبو   شلشرك ء  قرر 
 12/04/2022 لقزيز عبد شلوشحد في 
 ، وب لت لي   . 

ً
مش رك مسيرش  بصفته 

صحيح  بشكل  شلشركة  إدشرة  ستتم 
ب لتوقيع شلوحيد للسيدة أكرور زينيرش. 
يعطي شلشرك ء شلتفريغ شلنه ئي للسيد 
تفويضه  عن  شلوشحد  عبد  لقزيز 

كمسير مش رك
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
 ، أدن ه  شملوقعين  بين  تشكيله   يتم 
إنش ؤه   تم  شلتي  شلحصص  م لك 
أدن ه وتلك شلتي يمكن إنش ؤه  الحًق  

، شركة ذشت مسؤولية محدودة مع 
وشلتي   (S.A.R.L.A.U( وشحد  شريك 
ستحكمه  شلقوشنين وشللوشئح شملغربية 
 96  5- شلق نون  سيم   وال  شلس رية 
شملعد  ب لق نون عدد )8-99 شلص در 
0و  شملؤرخ  1991-8)و  رقم  ب لظهير 
1999 وكذلك بموجب هذه  ديسمبر 

شألنظمة.
بند رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 
س هم شلشريك شلسيد كلود ، مويس 
، روبرت توردجم ن في شلشركة نقًدش 

بمبلغ 3،780،000.00 درهم 
على  ينص  شلذ4   :7 رقم  بند 
شلشركة  م    رأس  يبلغ  م يلي: 
)ثالثة ماليين  درهم   3،780،000.00
وهي  وسبعم ئة وثم نين ألف درهم). 
)سبعة وثالثون  7800و  مقسمة إلى 
 100 بقيمة  سهًم   وثم نم ئة)  ألًف  
درهم للسهم ، تم شالكتت ب ب لك مل ، 
مدفوعة شألجر ب لك مل ، موزعة على 
شلنحو شلت لي: - شلسيد كلود ، مويس ، 
780.000.00.و  توردجم ن:  روبرت 

درهًم  أ4 7800و حصة.
على  ينص  شلذ4   :1( رقم  بند 
 ، أكثر  أو  مدير  شلشركة  دير  م يلي: 
 ، أم ال  شرك ء   ، أشخ ص طبيعيون 
يخت رهم شلشرك ء. مدة عضوية شملدير 
عينت مديرة  غير محددة.  )شملديرين) 
للشركة: شلسيدة أكرور زينيرش. ستكون 
شلشركة ملتزمة بشكل صحيح تج ه 
شلتوقيع  خال   من  شلث لثة  شألطرشف 
سيتم  زينيرش.  أكرور  للسيدة  شلوحيد 
شملصرفي  شلحس ب  تشغيل  تنفيذ 

ب لتوقيع شلوحيد للمسيرة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 979)و1.
Iو89

MOHAMED SAFRIOUI

RIM MAROC
إعالن متعدد شلقرشرشت

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

RIM MAROC »شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: 
 ENTREPOT N 40 PARC

INDUSTRIEL SAIPNO - - شلدشر 
شلبيض ء شململكة شملغربية.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
و978و).

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 19 ين ير ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
شلذ4  شألو :  شلقرشر  رقم  قرشر 
شملس هم  يقر  م يلي:  على  ينص 
شمل    رأس  من   100٪ ببيع  شلوحيد 
 RIM لشركة  شلتصويت  وحقوق 

ARCHICVEX إلى ENTREPRISES
قرشر رقم شلقرشر شلث ني: شلذ4 ينص 
شلوحيد  شلشريك  يحيط  م يلي:  على 
 DANU شلسيد  ب ستق لة  علم  

TEMELIE بت ريخ و1 سبتمبر 1)0)
قرشر رقم شلقرشر شلث لث: شلذ4 ينص 
يقرر  شلوحيد  شملس هم  م يلي:  على 
تعيين شلسيد محمد زكي شكيريديني 

كمدير منفرد
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
1: شلذ4 ينص على  بند رقم شلبند 
 19 بموجب سند نقل بت ريخ  م يلي: 
 RIM شركة  ق مت   ،  (0(( ين ير 
من   100٪ بتحويل   ENTREPRISES

ARCHIVEX شألسهم إلى شركة
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (8 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

فبرشير ))0) تحت رقم )75)81.
89(I

AMDE

INZ SOLUTIONS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،
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CASABLANCA MAROC
INZ SOLUTIONS شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تق طع 

زنقة موزشر وش رع شنف ،إق مة لوبوتي 
ب رشد4،شلط بق 07، شلدشرشلبيظ ء - 

0000) شلدشرشلبيظ ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
9989و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   01
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 INZ  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.SOLUTIONS
غرض شلشركة بإيج ز : شلتج رة في 

مستلزم ت شملك تب
مق و  ألعم   أو إنش ءشت متنوعة
يقوم  شلذ4  شلوسيط  أو  شلت جر 

ب الستيرشد وشلتصدير.
تق طع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
زنقة موزشر وش رع شنف ،إق مة لوبوتي 
 - شلدشرشلبيظ ء   ،07 ب رشد4،شلط بق 

0000) شلدشرشلبيظ ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
حصة   100  : شلسيد ي سر دزير4 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  دزير4  ي سر  شلسيد 
شق مة زشيرينة ض ية   ( عم رة أ شقة 
 (0000 شلرب ط  شلسوي�سي  بلعربي 

شلرب ط شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  دزير4  ي سر  شلسيد 
شق مة زشيرينة ض ية   ( عم رة أ شقة 
 (0000 شلرب ط  شلسوي�سي  بلعربي 

شلرب ط شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلتج رية ب لدشر شلبيض ء بت ريخ - تحت 

رقم 1059)8.
895I

CKو

DOHAIS IMMO
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

CKو
5 شق مة شدم و شلط بق شالو  شقة 

رقم و ش رع شملحطة سم علة سط ت 
، 6000)، سط ت شملغرب

DOHAIS IMMO شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شلقسم 
بلوك 1 زنقة شلكوفة رقم 6 سط ت - 

6000) سط ت شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
55)و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( أبريل   06 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
تفويت شلسيد )ة) هيسوف شحمد 
100 حصة شجتم عية من أصل 100 
محسن  )ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة 

زكري ء بت ريخ 06 أبريل ))0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
أبريل   07 بت ريخ  شالبتدشئية بسط ت 

))0) تحت رقم 101/2022.
896I

jilovta sarl

SAHARA YOU
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

SAHARA YOU شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

تجزئة  شإلجتم عي  مقره   وعنوشن 

 60000  - بني درشر   75 بني خ لد رقم 

وجدة شملغرب

مسؤولية  ذشت  شركة  تأسيس 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7و)9و

 0( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( م رس 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. SAHARA YOU

نقل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلبض ئع على حس ب شلغير

عنوشن شملقر شالجتم عي : تجزئة بني 

خ لد رقم 75 بني درشر - 60000 وجدة 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

شلشركة:  رأسم    مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : جعوشني  شحمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : جعوشني  شحمد  شلسيد 

بقيمة 100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  جعوشني  شحمد  شلسيد 

 60000 وجدة  درشر  بني  شلجديد  حي 

وجدة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  جعوشني  شحمد  شلسيد 

 60000 وجدة  درشر  بني  شلجديد  حي 

وجدة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 8و5.
897I

موثق

IVOIRE HOLDE 
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

مالءمة شلنظ م شألس �سي للشركة

موثق
شق مة شلقصر عم رة د, زشوية 
ش رع يعقوب شملنصور وش رع 

غ ند4 شلدشلرشلبيظ ء ، 70)0)، 
شلدشرشلبيظ ء شملغرب

 IVOIRE HOLDE »شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: شلط بق 
شلسفلي )B شلنسيم و-)8) , شق مة 
شلنسيم, شلحي شلحسني, حي لس سفة 

00)0) شلدشرشلبيض ء شملغرب.
»مالءمة شلنظ م شألس �سي للشركة«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

891و)).
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 05 أبريل ))0)
شألس �سي  شلنظ م  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقتضي ت شلق نون: 
ديوشن شالست ذ عزشلعرب شلكت ني

موثق ب لدشرشلبيض ء
 IVOIRE HOLDE« SARL «

شركة ذشت مسؤولية محدودة 
رأسم له  100.000 درهم

شملقر   B( شلسفلي  ,شلط بق   
شالجتم عي :  

شق مة شلنسيم,   , )8)-و  شلنسيم   
شلحي شلحسني, حي لس سفة

شلدشرشلبيض ء
شلسجل شلتج ر4 : 891و))

حصص  تفويت  عن  إعالن 
شرشكية

شرشكية  حصة   170 بيع   -  /  1
 IVOIRE HOLDING « ع ئدة لشركة

SARL » في شركة 
 IVOIRE HOLDE « SARL  «  
 HOLDER « SARL «  لص لح شركة

.AU
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 , أمغ ر  رشيد  شلسيد  تأكيد   /(.
شلسيد دحم ن شلدرهم وشلسيد بوبكر 

شلدرهم كمسيرين مش ركين.
شألس �سي  شلق نون  تعديل   / و   

للشركة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 19 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )179)8.
898I

ع د  شلزميتة - مح سب-

ONLYWOOD
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

ع د  شلزميتة - مح سب-
50) حي شالدشرسة بلوك ) ت زة ، 

5000و، ت زة شملغرب
ONLYWOOD شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلشقة 
شلك ئنة بحي شلوط سيين رقم 6)1 - 

5000و ت زة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و9)6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  1و 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ONLYWOOD
-شلبن ء   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وشألشغ   شملختلفة
-منعش عق ر4

-شملعمالت شلتج رية .
شلشقة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 -  1(6 شلك ئنة بحي شلوط سيين رقم 

5000و ت زة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

شلن صر4  أمين  محمد  شلسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلن صر4  أمين  محمد  شلسيد 
ت زة  شلوط سيين  حي   1(6 عنوشنه)ش) 

5000و ت زة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلن صر4  أمين  محمد  شلسيد 
ت زة  شلوط سيين  حي   1(6 عنوشنه)ش) 

5000و ت زة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  بت زة  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 172/2022.
899I

مكتب شملح سبة شلص لحي

SOCIETE SAIDIA SAKAN
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

مكتب شملح سبة شلص لحي
زنقة شملدينة شملنورة عم رة شليعقوبي 
شلط بق شلث لث شلشقة رقم 6 وجدة ، 

60000، وجدة ششملغرب
SOCIETE SAIDIA SAKAN شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة بني 
مرين عم رة لعلج شلط بق شلث ني رقم 

15 - 60000 وجدة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1))9و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   15
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.SOCIETE SAIDIA SAKAN
1/منعش   : غرض شلشركة بإيج ز 

عق ر4.
وشألشغ    شلبن ء  أشغ     /(

شملختلفة.
زنقة بني   : عنوشن شملقر شالجتم عي 
مرين عم رة لعلج شلط بق شلث ني رقم 

15 - 60000 وجدة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة سنة .
شلشركة:  رأسم    مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد يحيى ع قل : 1.000 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  ع قل  يحيى  شلسيد 
تجزئة  شلعزيز  بن عبد  ش رع فيصل 
بنحمو زنقة شألطلس رقم 0) 60000 

وجدة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  ع قل  يحيى  شلسيد 
تجزئة  شلعزيز  بن عبد  ش رع فيصل 
بنحمو زنقة شألطلس رقم 0) 60000 

وجدة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (1 بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم ))5.
900I

 BUREAU OULD EL HAJ DES SERVICES

 ADMINISTRATIFS ET IMMOBILIERS ET

DÉVELOPPEMENTS DES PROJETS

 AZHARAMINE PÊCHE
S.A.R.L AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

 BUREAU OULD EL HAJ DES
 SERVICES ADMINISTRATIFS

 ET IMMOBILIERS ET
 DÉVELOPPEMENTS DES

PROJETS
حي أم ملح ر ص ب 91 بوجدور ، 

71000، بوجدور شملغرب
 AZHARAMINE PÊCHE S.A.R.L
AU شركة ذشت مسؤولية محدودة 

ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

عال  بن عبد هللا رقم 61  بوجدور 
71000 بوجدور شملغرب 

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
697)و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(0 دجنبر   (8
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
 AZHARAMINE PÊCHE S.A.R.L

.AU
شلتج رة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
وتوزيع  وبيع  شرشء   ، ع م  بشكل 
وشملعدشت  شملوشد  وتصدير  وشستيرشد 

شلصيد شلبحر4..
تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
بوجدور    61 عال  بن عبد هللا رقم 

71000 بوجدور شملغرب .
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : غوشس  عتيقة  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيدة عتيقة غوشس عنوشنه)ش) 
حي عال  بن عبد هللا بوجدور 71000 

بوجدور شملغرب .
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وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيدة عتيقة غوشس عنوشنه)ش) 
حي عال  بن عبد هللا بوجدور 71000 

بوجدور شملغرب 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
ين ير  و1  بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

1)0) تحت رقم 106.
901I

مستأمنة شملتنبي للمح سبة

 AGROFOOD
INVESTISSEMENTS

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

مستأمنة شملتنبي للمح سبة
0و1 ش رع شملتنبي شلط بق ) ، 

000و)، بني مال  شملغرب
 AGROFOOD

INVESTISSEMENTS شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلط بق 

شلت لث رقم 188 ش رع شلحسن شلت ني 
بني مال  - 000و) بني مال  شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1(661

 1( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
متبوعة  شلشركة  تسمية 
بمختصر  شإلقتض ء  عند 
 AGROFOOD  : تسميته  

.INVESTISSEMENTS
مع لجة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وحفظ شلفوشكه وشلخضروشت
شستش رشت شدشرية

شالستيرشد وشلتصدير .

شلط بق   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلت لث رقم 188 ش رع شلحسن شلت ني 

بني مال  - 000و) بني مال  شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد بسيتيلي شلفونسو : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلفونسو  بسيتيلي  شلسيد 
عنوشنه)ش) س نت  مري  ش فيسو )901و 

س نت  مري  شيط لي .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلفونسو  بسيتيلي  شلسيد 
عنوشنه)ش) س نت  مري  ش فيسو )901و 

س نت  مري  شيط لي 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ببني مال  بت ريخ 0) أبريل 

))0) تحت رقم )8و.
90(I

FLASH ECONOMIE

MOBALY TRANS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MOBALY TRANS شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 50و 
تجزئة شلصويرية شلقديمة شملع ش ت 

- 0160) شسفي شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1(7(7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   11
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.MOBALY TRANS
نقل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شألفرشد ني بة عن شلغير.
عنوشن شملقر شالجتم عي : رقم 50و 
تجزئة شلصويرية شلقديمة شملع ش ت - 

0160) شسفي شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد محمد لي �سي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : شلي س  هللا  عبد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد محمد لي �سي عنوشنه)ش) 9) 
زنقة مرج ن حي شلفرح سيد4 بوزيد 

0160) شسفي شملغرب.
شلسيد عبد هللا شلي س عنوشنه)ش) 
1) زنقة بيرون بلفدير 0000) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد محمد لي �سي عنوشنه)ش) 9) 
زنقة مرج ن حي شلفرح سيد4 بوزيد 

0160) شسفي شملغرب
شلسيد عبد هللا شلي س عنوشنه)ش) 
1) زنقة بيرون بلفدير 0000) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  بآسفي  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 7)7)1.
Iو90

FUDICAIRE ISMAILI

STATION-SERVICE REPOS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي شلتقدم بلوك ) رقم 07 شلسم رة 

ES-SMARA MAROC ،7(000 ،
STATION-SERVICE REPOS شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

حسن شلث ني رقم 1و1 شلسم رة - 

000)7 شلسم رة شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

(691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   1(

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.STATION-SERVICE REPOS

شالشغ     : غرض شلشركة بإيج ز 

شلع مة.

ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 - شلسم رة  1و1  رقم  شلث ني  حسن 

000)7 شلسم رة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيدة شكبلن ه  شلشيكر : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلشيكر  شكبلن ه   شلسيدة 

و0  رقم  بئرشنزرشن  ش رع  عنوشنه)ش) 

شلسم رة 000)7 شلسم رة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلشيكر  شكبلن ه   شلسيدة 

و0  رقم  بئرشنزرشن  ش رع  عنوشنه)ش) 

شلسم رة 000)7 شلسم رة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (1 شالبتدشئية ب لسم رة بت ريخ 

))0) تحت رقم 90/2022.

90(I
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jilovta sarl

HAJJI TRAVEL
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
HAJJI TRAVEL شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي جرف 
لخدر رقم و88 طريق ت زة وجدة - 

60000 وجدة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و1)9و

 10 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( فبرشير 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 HAJJI  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

. TRAVEL
نقل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شألفرشد ني بة عن شآلخرين.
عنوشن شملقر شالجتم عي : حي جرف 
 - وجدة  ت زة  طريق  و88  رقم  لخدر 

60000 وجدة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
شلشركة:  رأسم    مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شلح جي  رضوشن  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة . 
 1000  : شلح جي  رضوشن  شلسيد 

بقيمة 100 درهم.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد رضوشن شلح جي عنوشنه)ش) 

09 عين بني  7) رقم  حي شلزي ني زنقة 
مطهر 60000 وجدة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شلح جي  محمد  شلسيد 
دوشر ملك ن والد سيد4 عبد شلح كم 

60000 وجدة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 515.
905I

aice compta

FM NEGOCE GROUP
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
FM NEGOCE GROUP شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة 
كلميمة إق مة لوفر رقم و65 شلط بق 

شلرشبع شلشقة 11 شلدشرشلبيض ء - 
0000) شلدشرشلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
89)9و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 FM  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.NEGOCE GROUP
شركة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

ق بضة.
زنقة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
و65 شلط بق  كلميمة إق مة لوفر رقم 

 - شلدشرشلبيض ء   11 شلشقة  شلرشبع 
0000) شلدشرشلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد شملصطفى شستيتو : 1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شستيتو  شملصطفى  شلسيد 
 1(1 عم رة  شسم رة  حي  عنوشنه)ش) 
شلدشرشلبيض ء  س  ع  و  رقم   9 زنقة 

00)5) شلدشرشلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شستيتو  شملصطفى  شلسيد 
 1(1 عم رة  شسم رة  حي  عنوشنه)ش) 
شلدشرشلبيض ء  س  ع  و  رقم   9 زنقة 

00)5) شلدشرشلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 07 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 66)0)8.
906I

ميدي  تيكلي

ميديا تيكلي
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

ميدي  تيكلي
1و شلط بق شألو  رقم 7) صوريف 

حي شملط ر شلن ظور ، 000)6، 
شلن ظور شملغرب

ميدي  تيكلي شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 1و شلط بق 
شألو  رقم 7) صوريف حي شملط ر 
شلن ظور - 000)6 شلن ظور شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

971و)
 (1 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
ميدي    : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

تيكلي.
شلتطوير   : بإيج ز  غرض شلشركة 

شلرقمي
شإلنت ج شلسمعي شلبصر4

شإلشه ر.
1و   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
صوريف حي   (7 رقم  شألو   شلط بق 
شلن ظور   6(000  - شلن ظور  شملط ر 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد كريم عبد شله د4 عنوشنه)ش) 
لوط   سيدش   بني  شبوعلوتن  دوشر 

شلن ظور 000)6 شلن ظور شملغرب.
بنص لح محمد عنوشنه)ش)  شلسيد 
ش رع شبن منظور حي شلكند4 شلن ظور 

000)6 شلن ظور شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شله د4  عبد  كريم  شلسيد 
دوشر شبوعلوتن بني سيدش   عنوشنه)ش) 
لوط  شلن ظور 000)6 شلن ظور شملغرب
بنص لح محمد عنوشنه)ش)  شلسيد 
ش رع شبن منظور حي شلكند4 شلن ظور 

000)6 شلن ظور شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (1 شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم 60)1.
907I

SALJAD CONSULTING

طاست سين
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

SALJAD CONSULTING
 BDE OUED RABII (و(

 2EME ETAGE N 8 OULFA
 CASABLANCA ، 20100،
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CASABLANCA MAROC
ط ست سين شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي مكتب ب ) 
شلط بق شلسفلي مولى شيس  رقم 76) 

ممر وو بلوك أ شلحي لحرش أيت 
ملو  - )8015 شنزك ن شملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(0(85
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تعيين   (0(( أبريل   0( شملؤرخ في 
شلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

شلقدشر4 رضوشن كمسير وحيد
تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  ب نزك ن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 691.
908I

STE FSMC SARL AU

 PRODUCTEURS POMME
MAROC

مجموعة ذشت شلنفع شالقتص د4
تأسيس شركة

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 08 08

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،
MIDELT maroc

 PRODUCTEURS POMME
MAROC مجموعة ذشت شلنفع 

شالقتص د4
وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي 

تشعيت جم عة وقي دة بومية شقليم 
ميدلت - 50و)5 ميدلت شملغرب
تأسيس مجموعة ذشت شلنفع 

شالقتص د4 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : ..

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (1
شلنفع  ذشت  ملجموعة  شألس �سي 

شالقتص د4 ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  مجموعة   : شلشركة  شكل 

شلنفع شالقتص د4.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

 PRODUCTEURS POMME
.MAROC

شنت ج   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شحدشت  شلتف ح,  وتسويق  تثمين   ,

محطة شو محط ت خ صة للتبريد.
حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
تشعيت جم عة وقي دة بومية شقليم 

ميدلت - 50و)5 ميدلت شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : شملغرب سنة .
 61.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  محمد  عكي  شلسيد 

شملغرب 50و)MIDELT 5 شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  محمد  عكي  شلسيد 

شملغرب 50و)5 ميدلت شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   (1 شالبتدشئية بميدلت بت ريخ 

))0) تحت رقم ..
909I

sofoget

 CABINET ROUVIN
GEOMETRE EXPERT

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تفويت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 CABINET ROUVIN GEOMETRE

EXPERT شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلرب ط 8) 
ن بولي شقة 5 شوسيون  ---- شلرب ط 

شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.1161(7

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( فبرشير   18 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

شرنو  شوليفيي  )ة)  شلسيد  تفويت 

من  شجتم عية  حصة   (50 روف ن 

)ة)  حصة لف ئدة شلسيد   (50 أصل 

18 فبرشير  بيير لوسي ن روف ن بت ريخ 

.(0((

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

أبريل  و1  بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم 799و)1.

910I

COLIBRI SYSTEMS

COLIBRI SYSTEMS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

COLIBRI SYSTEMS

77 زنقة محمد سميحة ط بق 10 

رقم 57 شلدشر شلبيض ء ، 00)0)، 

CASA MAROC

COLIBRI SYSTEMS شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 77 زنقة 

محمد سميحة ط بق 10 رقم 

57 شلدشر شلبيض ء - 00)0) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5(1075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   15

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.COLIBRI SYSTEMS

تركيب   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلشبك ت وشالتص الت.

زنقة   77  : عنوشن شملقر شالجتم عي 

 57 رقم   10 ط بق  سميحة  محمد 

شلدشر شلبيض ء - 00)0) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   999  : شلسيد ع د  بح ر 
بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   1  : بح ر  محمد  شلسيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

حي  عنوشنه)ش)  بح ر  ع د   شلسيد 
موال4 عبد هللا زنقة 88 رقم 69 عين 
شلشق 80)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

حي  شلسيد محمد بح ر عنوشنه)ش) 
موال4 عبد هللا زنقة 88 رقم 69 عين 
شلشق 80)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

حي  عنوشنه)ش)  بح ر  ع د   شلسيد 
موال4 عبد هللا زنقة 88 رقم 69 عين 

شلشق 80)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (1 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 507)1.

911I

شئتم نية شلشم   للمح سبة ش.م.م

 FAHSSANI فحصاني ديسطري
DISTRI

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

شئتم نية شلشم   للمح سبة ش.م.م
شلسوشني و زنقة 9)1 ج رقم 17 ، 

90100، طنجة شملغرب
 FAHSSANI 4فحص ني ديسطر
DISTRI شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي س حة 
فرنس  عم رة طوليدشنو شلط بق شألو  

رقم 7 - 90000 طنجة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1(1115
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(1 أكتوبر   07

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

 FAHSSANI ديسطر4  فحص ني 

.DISTRI

توزيع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شملوشد شلغذشئية.

س حة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

فرنس  عم رة طوليدشنو شلط بق شألو  

رقم 7 - 90000 طنجة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 100 سنة .

 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 100  : شلفحص ني  محمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 

 100  : شلفحص ني  محمد  شلسيد 

بقيمة 100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلفحص ني  محمد  شلسيد 

طنجة   90000 طنجة  عنوشنه)ش) 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلفحص ني  محمد  شلسيد 

طنجة   90000 طنجة  عنوشنه)ش) 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أكتوبر   (6 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

1)0) تحت رقم 16)7)).

91(I

AC CONSEIL

جيلد كاش
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

AC CONSEIL
زنقة عبد شلكريم بنجلون مك تب 

ششرف شلط بق شلخ مس مكتب رقم 
1) شملدينة شلجديدة ف س ، 0000و، 

ف س شملغرب
جيلد ك ش شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 16 زنقة 
شسطنبو  تجزئة توفيق رقم 9) 

سيد4 شبرشهيم ف س - 0000و ف س 
شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و1و)7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (9
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
جيلد   : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

ك ش.
تحويل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شملغرب  وخ رج  دشخل  شالموش  

وخدم ت م لية.
زنقة   16  : عنوشن شملقر شالجتم عي 
 (9 رقم  توفيق  تجزئة  شسطنبو  
0000و ف س   - سيد4 شبرشهيم ف س 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : قب ج  فردوس  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  قب ج  فردوس  شلسيدة 
1طريق  7 زنقة لكويرش حي شلوف ء  رقم 

صفرو ف س 0000و ف س شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  قب ج  فردوس  شلسيدة 
1طريق  7 زنقة لكويرش حي شلوف ء  رقم 

صفرو ف س 0000و ف س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1869.
Iو91

ديوشن شألست ذة أسم ء خوالني حسني

FIGOLIVE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

ديوشن شألست ذة أسم ء خوالني 
حسني

ش رع شلسالو4، إق مة شلنخيل، 
شلط بق شألو ، رقم 1 ، 0000و، 

ف س شملغرب
FIGOLIVE شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم )و، 

زنقة 08) ، عين ق دوس، حي شملصلى 
- 0000و ف س شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
61و)7

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   1(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.FIGOLIVE
شلفالحة،   : غرض شلشركة بإيج ز 
وشلتصدير،  شالستيرشد  شلتج رة، 

شإلنع ش شلعق ر4.

)و،  : رقم  عنوشن شملقر شالجتم عي 
زنقة 08) ، عين ق دوس، حي شملصلى 

- 0000و ف س شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد بوبكر بودى : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  بودى  بوبكر  شلسيد 
0000و ف س  )، وشد ف س  11، زنقة 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  بودى  بوبكر  شلسيد 
0000و ف س  )، وشد ف س  11، زنقة 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (1 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 166).

91(I

FLASH ECONOMIE

 VIDEC FREIGHT

CONSULTING
إعالن متعدد شلقرشرشت

 SOCIETE » VIDEC FREIGHT 

CONSULTING « SARL AU

قرشر  15.و019.0)،  بت ريخ   /  I

شلشريك شلوحيد م  يلي :

شالسم  من  شلشركة  تسمية  تغيير 

شلى   »FOIRE FACILE« شلح لي 

 VIDEC FREIGHT« شلجديد  شالسم 

»CONSULTING

تغيير هدف شلشركة ك التي:

شلهدف شلقديم:

جميع  وشسترشد  تصدير   •

لتشغيل  شملعدة  وشملعدشت  شملوشد 

شملع رض

وشملشورة  شملس عدة   •

للع رضين.
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شإلجرشءشت  مع لجة   •
شلجمركية.

معدشت  جميع  وشرشء  بيع   •
شلنقل.

في  وشالستش رة  شلنصيحة   •
جميع خدم ت شلنقل وشللوجستي ت
تنظيم وإق مة شملع رض.  •

وجميع  شللوح ت  صن عة   •
أدوشت شلدع ية وشالشه ر للمع رض.

وتشغيل  وشرشء  إنش ء   •
جميع شالصو  شلتج رية في أ4 عمل 

صن عي أو تج ر4.
مع مالت  أ4  ع م،  بشكل   •
تج رية أو صن عية أو م لية أو أورشق 
أوغير  مب شر  بشكل  تتعلق  م لية 
أو  أعاله  شملذكورة  ب ألنشطة  مب شر 
من شملحتمل أن تعزز تطوير شلشركة.

شلهدف شلجديد:
شلنقل شلدولي.  •

بشأن  شملشورة  تقديم   •
وشلخدم ت  شلنقل  خدم ت  جميع 

شللوجستية. 
شإلجرشءشت  مع لجة   •

شلجمركية.
ومت بعة  شلتحكيم   •

شملن زع ت شملتعلقة ب لنقل.
بيع وشرشء جميع م  يتعلق   •

ب لنقل.
مع مالت  أ4  ع م،  بشكل   •
تج رية أو صن عية أو م لية أو أورشق 
غير  أو  مب شر  بشكل  تتعلق  م لية 
أو  أعاله  شملذكورة  ب ألنشطة  مب شر 
من شملحتمل أن تعزز تطوير شلشركة.

شملذكورة  للقرشرشت  نتيجة  قرشر، 
أعاله، إجرشء شلتغييرشت على شلفقرتين 

) وو من شلق نون شألس �سي للشركة:
شلفقرة ): شالسم )جديد)

 VIDEC FREIGHT«
CONSULTING تأخذ شلشركة شالسم 

شلت لي:« 
شلفقرة و: شلغرض )جديد)

شلنقل شلدولي  •
بشأن  شملشورة  تقديم   •
وشلخدم ت  شلنقل  خدم ت  جميع 

شللوجستية
تجهيز شإلجرشءشت شلجمركية  •

ومت بعة  شلتحكيم   •
شملن زع ت وشملن زع ت في مج   شلنقل

خدم ت  كل  وبيع  شرشء   •
شلنقل

كل شملع مالت  بشكل ع م،   •
أو  شمل لية  أو  شلصن عية  أو  شلتج رية 
مب شر  بشكل  تتعلق  م لية  أورشق 
شملذكورة  ب ألنشطة  مب شر  غير  أو 
أعاله أو من شملحتمل أن تعزز تطوير 

شلشركة.
بكت بة  شلق نوني  شإليدشع  ثم   /  I
شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلضبط 
18و699  رقم  تحت  ب لدشرشلبيض ء 

بت ريخ 04/10/2019.
للنشر وشإليدشع

915I

GESTION ALJANOUB

jou.bé
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوشن حي شلسع دة عم رة رقم 
) شلط بق شلث لث شلعيون ، 70000، 

شلعيون شملغرب
jou.bé شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شلقدس 
تجزئة شلرشحة ش رع عبد هللا بنو 
روشحة رقم )6و شلعيون - 70000 

شلعيون شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و7)1)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   1(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
.jou.bé :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

غرض شلشركة بإيج ز : بيع , شرشء 

 ، ,شلهدشي   شأللع ب   , توزيع شملالبس   ,

 ، تج رة ع مة   ، ,شلتصدير  شالستيرشد 

من  شلبض ئع  ونقل  متعددة  أعم   

طرف شلغير وطني  ودولي  ..

حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شلقدس تجزئة شلرشحة ش رع عبد هللا 

بنو روشحة رقم )6و شلعيون - 70000 

شلعيون شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شروق  محمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شروق  محمد  شلسيد 

)6و  حي شلقدس تجزئة شلرشحة رقم 

شلعيون 70000 شلعيون شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شروق  محمد  شلسيد 

)6و  حي شلقدس تجزئة شلرشحة رقم 

شلعيون 70000 شلعيون شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (1 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1106/2022.

916I

FIDUCOMPETENCES

أدفركوم
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

قفل شلتصفية

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC

أدفركوم شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي : 19) 

ش رع مصطفى شملع ني شلط بق 

شلث لت - 0000) شلدشرشلبيض ء 

شملغرب.

قفل شلتصفية
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و1068و.
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر   (0(( فبرشير   09 في  شملؤرخ 
حل أدفركوم شركة ذشت شملسؤولية 
 100.000 رأسم له   مبلغ  شملحدودة 
 (19 درهم وعنوشن مقره  شإلجتم عي 
ش رع مصطفى شملع ني شلط بق شلث لت 
- 0000) شلدشرشلبيض ء شملغرب نتيجة 

لصعوبة إستمرشر شلشركة.
و عين:

شلسيد)ة) محمد بش رة وعنوشنه)ش) 
عم رة  شلخ مس  محمد  ش رع   1(6
شملغرب  شلجديدة   ((000 سقيف 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
 (19 وفي   (0(( فبرشير   09 بت ريخ 
ش رع مصطفى شملع ني شلط بق شلث لت 

- 0000) شلدشرشلبيض ء شملغرب.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 11 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 0766)8.
917I

FIDUCOMPETENCES

أيا رانت
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

قفل شلتصفية

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC
أي  رشنت شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي : 6 

زنقة ميش   دو لوبيط   شلط بق 
) شلصخور شلسودشء - 0000) 

شلدشرشلبيض ء شملغرب.
قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
.195571

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر   (0(( م رس   10 في  شملؤرخ 
حل أي  رشنت شركة ذشت شملسؤولية 
 500.000 رأسم له   مبلغ  شملحدودة 
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 6 شإلجتم عي  مقره   وعنوشن  درهم 
شلط بق  لوبيط    دو  ميش    زنقة 
 (0000  - شلسودشء  شلصخور   (
شلدشرشلبيض ء شملغرب نتيجة لصعوبة 

إستمرشر شلشركة.
و عين:

بنعبو  يوسف  شلسيد)ة) 
شحمد  شلح ج  زنقة   06 وعنوشنه)ش) 
بلفريج ط بق ) شقة ص س 0000) 
)ة)  كمصفي  شملغرب  شلدشرشلبيض ء 

للشركة.
و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
 6 وفي   (0(( م رس   10 بت ريخ 
شلط بق  لوبيط    دو  ميش    زنقة 
 (0000  - شلسودشء  شلصخور   (

شلدشرشلبيض ء شملغرب.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 11 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 0765)8.
918I

FIDUCOMPETENCES

جماب برودكت
إعالن متعدد شلقرشرشت

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC
جم ب برودكت »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: 19) ش رع 
مصطفى شملع ني شلط بق شلث لت - 

0000) شلدشرشلبيض ء شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
و)6)50.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 18 م رس ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
سهم   (500( مئة  خمسة  تفويت 
درهم للسهم من طرف   100 بقيمة 
شلسيد محمد علي فياللي ب ب  لص لح 

شلسيد جال  معروف
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

شلسيد  ،شستق لة  شلع م  شلجمع  قرر 
مه مه  من  ب ب   فياللي  علي  محمد 
وتعيين شلسيد جال    ، كمسير وحيد 

معروف كمسير وحيد
قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 
شلشكل  تحويل  شلع م  شلجمع  قررت 
ذشت  شركة  من  للشركة  شلق نوني 
مسؤولية محدودة )SARL) إلى شركة 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

.(SARLAU( شلوحيد
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

تحيين شلنظ م شالس �سي
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
للشركة  شلق نوني  شلشكل  تحويل 
محدودة  مسؤولية  ذشت  شركة  من 
مسؤولية  ذشت  شركة  إلى   (SARL(
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

.(SARLAU(
على  ينص  شلذ4   :6 رقم  بند 
شلشريك شلوحيد شلسيد جال   م يلي: 
م ئة  مبلغ  للشركة  يجلب  معروف 
دفعه   درهم)   100،000( ألف درهم 

في خزشئن شلشركة.
بند رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 
يبلغ رأس شمل   ششركة شلى 100،000 
سهم   1000 إلى  وهي مقسمة  درهم. 
لكل  درهم)   100( بقيمة م ئة درهم 
، مدفوع ب لك مل للسيد جال   سهم 

معروف كمس هم وحيد.
على  ينص  شلذ4  و1:  رقم  بند 
معروف  جال   شلسيد  تعيين  م يلي: 

كمسير وحيد
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 11 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 0767)8.
919I

MULTIPROTEC

مولتيبرتيك
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

MULTIPROTEC
 19HAY TARIK 3 ، 30000، Fes

MAROC

مولتيبرتيك شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 19 حي 
ط رق - 0000و ف س شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.571751
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
شملؤرخ في 05 يوليوز 1)0) تم تحويل 
للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
ف س  0000و   - ط رق  حي   19« من 
)6 زنقة شلي سمين  إلى »رقم  شملغرب« 
 - شبرشهيم  سيد4  شلصن عي  شلحي 

1000و ف س شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بف س  شلتج رية 

1)0) تحت رقم 1967.
9(0I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE CEDRE-CRIATIVITE AFA
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE CEDRE-CRIATIVITE AFA

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي قصر مو4 
ت دغوست كلميمة - 000)5 كلميمة 

ششملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
15891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.CEDRE-CRIATIVITE AFA

غرض شلشركة بإيج ز : نج رة.
عنوشن شملقر شالجتم عي : قصر مو4 

000)5 كلميمة   - ت دغوست كلميمة 

ششملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  عفى  هللا  عبد  شلسيد 

ميدلت   5(000 شملركز  تيمحضيت 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  عفى  هللا  عبد  شلسيد 

ميدلت   5(000 شملركز  تيمحضيت 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

تحت   - شالبتدشئية ب لرشيدية بت ريخ 
رقم -.

9(1I

COMTA SAF FIDUCIAIRE

RHITAPACK
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

COMTA SAF FIDUCIAIRE

شتشقة و1 شلعم رة و) شلط بق ) 
 APPT 13 زنقة شلزرقطوني ف س

 IMM 23 RUE ZERKTOUNI،

MAROCشملغرب FES0000و، ف س

RHITAPACK شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي طريق رشس 

شمل ء دشئرة رشس شمل ء جم عة عين 

شلشقف عم لة موال4 يعقوب ف س - 

0000و ف س شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و6850.
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بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( أبريل  و1  في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
شلت ز4  سمية  )ة)  شلسيد  تفويت 
190 حصة شجتم عية من أصل 190 
شلسرغيني  )ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة 

لخدي�سي بت ريخ )1 أبريل ))0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
أبريل   18 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 069).
9((I

FIDERSER

STE NOVAB
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

STE NOVAB شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر بك رة 
شمس عدة - 00))1 سيد4 سليم ن 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

67وو
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(1 أبريل   (0
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.NOVAB
نقل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شالشخ ص . بيع وشرشء شملوشد شلفالحية 

. مق و  في شالشغ   شملختلفة.
عنوشن شملقر شالجتم عي : دوشر بك رة 
سيد4 سليم ن   1((00  - شمس عدة 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 : عبدشلصم د  شملخلوفي  شلسيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

.
 500  : شلسيد شملخلوفي نورشلدين 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عبدشلصم د  شملخلوفي  شلسيد 
شمس عدة  بك رة  دوشر  عنوشنه)ش) 

00))1 سيد4 سليم ن شملغرب.
نورشلدين  شملخلوفي  شلسيد 
شمس عدة  بك رة  دوشر  عنوشنه)ش) 

00))1 سيد4 سليم ن شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عبدشلصم د  شملخلوفي  شلسيد 
شمس عدة  بك رة  دوشر  عنوشنه)ش) 

00))1 سيد4 سليم ن شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية بسيد4 سليم ن بت ريخ 0) 

أبريل ))0) تحت رقم 88/2022.
Iو)9

فيد بيست كونسيلتين

 CENTRE CHRONO
LAAYOUNE

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
توسيع نش ط شلشركة 

فيد بيست كونسيلتين
حي شلسع دة ش رع موال4 شسم عيل 
زنقة برك ن رقم 01 شلط بق شالو  ، 

70000، شلعيون شملغرب
 CENTRE CHRONO LAAYOUNE

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شالجتم عي ش رع 
شملر�سي كلم و رقم 69 - 70000 

شلعيون شملغرب.
توسيع نش ط شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.(0569

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( أبريل  و1  في  شملؤرخ 
نش ط  إلى  شلت لية  شألنشطة  إض فة 

شلشركة شلح لي :

مختلف  عن  شلتعبير  شمك ني ت 
ع م   شختب رش  تعتبر  شلتي  شلجنسي ت 
ملهن  شالهتم م  مج الت  في  للتحقق 
قط ع شلسي رشت شو ذشت طبيعة ع مة 
في شملج الت شلتي تهم ملهنين في قط ع 

شلسي رشت وشلنقل شلخ ص . 
شلتع ون شلفني ضمن شط ر شلتشريع 
مع شلهيئ ت شملصرح له  لتوحيد ووضع 
 . شلجودة  ومرشقبة  لتحديد  شلقوشعد 
شملب شرة  شو غير  شملب شرة  شالحتم الت 
للتشوه شو شملوشصف ت شو شلتحسين بم  
في ذلك شملع رف شلفنية وشلتكنولوجية 

شلجديدة .
تحسين  شو  موشصف ت  شو  تشويه 
ذلك  في  بم    . مب شر  غير  شو  مب شر 
تلك شملصممة لتمكين شملهندسين من 

شملعرفة شلفنية وشلتقنية شلجديدة 
مس همة في تطوير شنشطة مرشقبة 

شلجودة وشلتفتيش وشلتحسين .
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
أبريل   (1 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1111/2022.
9((I

KHMISSA MARKET

KHMISSA MARKET
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
إغالق فرع ت بع لشركة تج رية يوجد 

مقره  شالجتم عي ب ملغرب

KHMISSA MARKET
6) ش رع شلزرقطوني مكتب 16-15 
شلط بق 6 ، 8810)، شلدشرشلبيض ء 

شملغرب
KHMISSA MARKET »شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: 6) ش رع 
شلزرقطوني مكتب 15-16 شلط بق 6 

- 8810) شلدشرشلبيض ء شملغرب.
»إغالق فرع ت بع لشركة تج رية 
يوجد مقره  شالجتم عي ب ملغرب«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.(686(1
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
تقرر   (0(( فبرشير  و0  في  شملؤرخ 

 KHMISSA لشركة  ت بع  إغالق فرع 

MARKET تسميته - وشلك ئن عنوشنه 

1) مكرر زنقة سليم شرك و4 حي  في 

60و0) شلدشرشلبيض ء   - شملستشفي ت 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 9وو1)8.

9(5I

Etude Maître Sabah LAMRANI

MW PROMO
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
رفع رأسم   شلشركة

Etude Maître Sabah LAMRANI

 Angle boulevard Zerktouni ,5

 Et rue Soulaimane Azmi,

 Résidence la Tourette 4ème

étage N° 10 (Près du rond-

 point d’Europe( - Casablanca ،

20300، Casablanca Maroc

MW PROMO شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 59، ش رع 

شلزرقطوني، شلط بق شلس دس، رقم 

18 - 0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

رفع رأسم   شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

5)7)و5.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تم   (0(( أبريل   07 في  شملؤرخ 

قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 

من  أ4  درهم«   (.000.000«

 (.100.000« إلى  درهم«   100.000«

تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (0 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )168)8.

9(6I
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فيد بيست كونسيلتين

 CENTRE CHRONO

LAAYOUNE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

فيد بيست كونسيلتين

حي شلسع دة ش رع موال4 شسم عيل 

زنقة برك ن رقم 01 شلط بق شالو  ، 

70000، شلعيون شملغرب

 CENTRE CHRONO LAAYOUNE

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رغ 

شملر�سي كلم و رقم 69 - 70000 

شلعيون شملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(0569

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تم تعيين   (0(( أبريل  و1  شملؤرخ في 

شلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

بوشرشو4 ت قي كمسير وحيد

تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (1 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1111/2022.

9(7I

FIDUBAC SARL

BAY & ICH RENT A CAR
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FIDUBAC SARL

)16مكرر ش رع يوسف شبن ت شفين 

 NADOR، شلشقة رقم 11 شلن ضور

62000، nador maroc

BAY & ICH RENT A CAR شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شوالد 

ميمون ش رع 11 رقم و8 شلن ظور - 

000)6 شلن ظور شملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

1و196.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
شملؤرخ في 1) أبريل ))0) تم تعيين 

مسير جديد للشركة شلسيد)ة) 
ششهبون شكرم كمسير وحيد
تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (1 شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم 8و6.
9(8I

فيد بيست كونسيلتين

 ATLANTIC SAHARA
ASSISTANCE

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

توسيع نش ط شلشركة 

فيد بيست كونسيلتين
حي شلسع دة ش رع موال4 شسم عيل 
زنقة برك ن رقم 01 شلط بق شالو  ، 

70000، شلعيون شملغرب
 ATLANTIC SAHARA

ASSISTANCE شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شالجتم عي ش رع 
شملر�سي كلم و رقم 69 - 70000 

شلعيون شملغرب.
توسيع نش ط شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.(((91

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تمت   (0(( أبريل  و1  في  شملؤرخ 
نش ط  إلى  شلت لية  شألنشطة  إض فة 

شلشركة شلح لي :
.صن عة شملن ديل  شلتحويل شمل د4 
شلورقية  شلعبوشت  تصنيع   . شلورقية 
حبوب لبن  تكسير  شملوشد  وتجهيز 
وتعبيته  وتسويق شملنتج ت شلغذشئية 
. شلنش ط شلصن عي شلبن وشلش 4 وش4 
منتج غذشئي . تقييم شلش 4 وتعبيئته 
شملنتج ت  جمع  وتصدير  شستيرشد   .
شملعدشت  وجميع  شالالت  شستييرشد   .
شلقهوة  شلغذشئية  شملنتج ت  .تصدير 
وشلش 4 ب نوشعه  من شملنتج شلغذشئي 
شلغير  عن  ني بة  شلشخ�سي  شلنقل 
والجله توزيع ونقل شلبض ئع ني بة عن 

شلغير والجله .

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

أبريل  و1  بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1112/2022.

9(9I

aice compta

NADLYN IMPORT
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

NADLYN IMPORT شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة 

كلميمة إق مة لوفر رقم و65 شلط بق 

شلرشبع شلشقة 11 شلدشرشلبيض ء - 

0000) شلدشرشلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و998و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  1و 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.NADLYN IMPORT

شستيرشد   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وتسويق شملعدشت وأدوشت شألملنيوم .

زنقة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

و65 شلط بق  كلميمة إق مة لوفر رقم 

 - شلدشرشلبيض ء   11 شلشقة  شلرشبع 

0000) شلدشرشلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

500 حصة   : شلسيد علي رشيد4 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : رشيد4  مروشن  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد علي رشيد4 عنوشنه)ش) عين 
شلشق شلحدشوية و ش رع ف س رقم )) 

0600) شلدشرشلبيض ء شملغرب.
عنوشنه)ش)  رشيد4  مروشن  شلسيد 
ف س  ش رع  و  شلحدشوية  شلشق  عين 
رقم )) 0600) شلدشرشلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد علي رشيد4 عنوشنه)ش) عين 
شلشق شلحدشوية و ش رع ف س رقم )) 

0600) شلدشرشلبيض ء شملغرب
عنوشنه)ش)  رشيد4  مروشن  شلسيد 
ف س  ش رع  و  شلحدشوية  شلشق  عين 
رقم )) 0600) شلدشرشلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
و1  بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )105)8.
0Iو9

PHARMACIE MENZAH AL ATLAS

 PHARMACIE MENZAH AL
ATLAS

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

قفل شلتصفية

 PHARMACIE MENZAH AL
ATLAS

 N 6 IMM 44 GH12RESIDENCE
 MENZEH ATLAS1 TRANCHE 8
 TAMENSOURT MARRAKECH،

40000، marrakech MAROC
 PHARMACIE MENZAH AL
ATLAS شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي : رقم 
6 عم رة )) )GH1 شق مة منزه 

شطلس 1 تجزئة 8 مدينة شلجديدة 
ت منصورت - 0000) مرشكش 

شملغرب.
قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و7و117.
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بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر   (0(( أبريل   08 في  شملؤرخ 
 PHARMACIE MENZAH حل 
مسؤولية  ذشت  شركة   AL ATLAS
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد مبلغ 
وعنوشن  درهم   100.000 رأسم له  
 (( عم رة   6 رقم  شإلجتم عي  مقره  
 8 1 تجزئة  )GH1 شق مة منزه شطلس 
مدينة شلجديدة ت منصورت - 0000) 
مرشكش شملغرب نتيجة لتغيير شلشكل 

شلق نوني : تصفية
شلشركة وبعد ذشلك شنش ء شخص

ذشتي.
و عين:

شكالن  ي سين  شلسيد)ة) 
8و5  تسلط ت  تجزئة  وعنوشنه)ش) 
شملغرب  مرشكش   (0000 سيبع 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
 6 رقم  وفي   (0(( أبريل   08 بت ريخ 
عم رة )) )GH1 شق مة منزه شطلس 1 
تجزئة 8 مدينة شلجديدة ت منصورت 

- 0000) مرشكش شملغرب.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم و77)و1.
1Iو9

 FIDUCIAIRE SUD COMPTA ET SERVICES DE

GESTION

STE TANIRTE-SOUS SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE SUD COMPTA ET
SERVICES DE GESTION

شلعم رة رقم 1و شلشقة رقم 1 
شلط بق شالو  تجزئة شلحرية حي 

شليوسفية تزنيت ، 85000، تزنيت 
شملغرب

STE TANIRTE-SOUS SARL شركة 
ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلرقم 9و 
تجزئة شلصرشحة حي أفرشك تزنيت - 

85000 تزنيت شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

7و0و.
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(1 نونبر   08 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
تفويت شلسيد )ة) شبرشهيم حيدرشر 
00) حصة شجتم عية من أصل 00) 
شلحسن  )ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة 

حيدرشر بت ريخ 08 نونبر 1)0).
تفويت شلسيد )ة) بلق سم حيدرشر 
00و حصة شجتم عية من أصل 00و 
شلحسن  )ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة 

حيدرشر بت ريخ 08 نونبر 1)0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
أبريل   (1 بت ريخ  بتيزنيت  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 0)1.
I)و9

F.C.G.E

CHALI CAR
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

F.C.G.E
 N°422, APPT.03, 2 EME ETAGE,
 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،
40140، MARRAKECH MAROC
CHALI CAR شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي عم رة 87 
محل رقم 09 شق مة شلتقدم شسكجور 

مح ميد 10 مرشكش - 0000) 
مرشكش شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و)7))1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   08
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 CHALI :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.CAR
كرشء   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلسي رشت بدون س ئق.

عنوشن شملقر شالجتم عي : عم رة 87 
محل رقم 09 شق مة شلتقدم شسكجور 

مح ميد 10 مرشكش - 0000) مرشكش 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   500  : ليجي  خ لد  شلسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد رشيد شرم م : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  ليجي  خ لد  شلسيد 

شملح ميد   178 رقم  ب   ( سع دة 

مرشكش 0000) مرشكش شملغرب.

عنوشنه)ش)  شرم م  رشيد  شلسيد 

شق مة  شلجنوبي  ملح ميد  شسكجور 

مرشكش   09 أ شقة  عم رة   0( شنس 

0000) مرشكش شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  ليجي  خ لد  شلسيد 

شملح ميد   178 رقم  ب   ( سع دة 

مرشكش 0000) مرشكش شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (0 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 960)و1.

Iوو9

AB RED1 COMPTA

IDRISSI ACCESS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

AB RED1 COMPTA

 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000

IDRISSI ACCESS شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

سليمة زنقة شلشهيد شلستيتو بن 

محمد رقم 50 - 90070 طنجة 

شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1(6(15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  0و 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.IDRISSI ACCESS
نج رة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شألملنيوم.
تصنيع أصن ف معدنية متنوعة.

شرشء وبيع وتأجير وإصالح معدشت 
شملن ولة وشملب ني وشألشغ   شلع مة..

تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
بن  شلستيتو  شلشهيد  زنقة  سليمة 
طنجة   90070  -  50 رقم  محمد 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 شلسيد عثم ن شدري�سي سغروشني :
درهم   1.000 بقيمة  حصة   100

للحصة .
 شلسيد عثم ن شدري�سي سغروشني :

100 بقيمة 1.000 درهم.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد عثم ن شدري�سي سغروشني 
شحدشدش  عريض  دوشر  عنوشنه)ش) 

000)6 شلن ظور شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد عثم ن شدري�سي سغروشني 
شحدشدش  عريض  دوشر  عنوشنه)ش) 

000)6 شلن ظور شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   08 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 698)5).

I)و9
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RAIHANA ET AYOUB GESTION 

BY ART
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

RAIHANA ET AYOUB GESTION
شق مة شلربيع 1 شلط بق ) رقم 8 ش رع 

شلغولف سيد4 يوسف بن علي ، 
0000)، مرشكش شملغرب

BY ART شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شملح ميد 
عملية س يس رقم 7) - 0000) 

مرشكش شملغرب.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
1و988.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
شملؤرخ في )1 يوليوز 1)0) تم تحويل 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
 -  (7 رقم  س يس  عملية  »شملح ميد 
»دوشر  إلى  شملغرب«  مرشكش   (0000
شلحرك ت تسلط نت - 0000) مرشكش 

شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 6)و).
5Iو9

ESCAL ESSALAM IMMOٍ

  ESCAL ESSALAM IMMO
EEI

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
شستدرشك خطٍإ

شستدرشك خطٍإ وقع ب لجريدة 
شلرسمية

ESCAL ESSALAM IMMOٍ
ش رع محمد شلدرفوفي، شلط بق )، 
شلشقة رقم 16، وجدة ، 60000، 

وجدة شملغرب
 ESCAL ESSALAM IMMO  EEI
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
 وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

محمد شلدرفوفي، شلط بق )، شلشقة 
رقم 16 - 60000 وجدة شملغرب.

ب لجريدة  وقع  خطٍإ  إستدرشك 

م 4   0( بت ريخ   571( شلرسمية عدد 
.(0((

شلسيد محسن شالزرق:   : بدال من 
50 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

50 حصة  شلسيد شلزروقي عدن ن: 
بقيمة 100 درهم للحصة.

يقرأ : شلسيد محسن شالزرق: 500 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

شلسيد شلزروقي عدن ن: 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

شلب قي بدون تغيير.
6Iو9

EXAUDICO

RIKA INVEST
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

EXAUDICO
 rue du marché Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA MAROC
RIKA INVEST شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 1و1 ، 
ش رع شنف  ، إق مة أزور ، شلط بق 11 
، رقم 11 ب - 0000) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و975و5

 (( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( م رس 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 RIKA  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.INVEST
شملش ركة   : غرض شلشركة بإيج ز 
في رأس شمل   في شملغرب وفي شلخ رج في 

شلشرك ت شلق ئمة أو شلن شئة.

 ، 1و1   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 11 ش رع شنف  ، إق مة أزور ، شلط بق 
، رقم 11 ب - 0000) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : بوط لب  سعد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  بوط لب  سعد  شلسيد 
0) ش رع عين شلسردون ، حي شلسالم 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  بوط لب  سعد  شلسيد 
0) ش رع عين شلسردون ، حي شلسالم 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 0768)8.
7Iو9

EXAUDICO

MAX INVEST
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

EXAUDICO
 rue du marché Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA MAROC
MAX INVEST شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 1و1 ش رع 
أنف ، إق مة شزور، شلط بق 11, رقم 
11B - 20000 شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و)07)5

0و  في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( م رس 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 
ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 MAX  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.INVEST
شملش ركة   : غرض شلشركة بإيج ز 
في رأس شمل   في شملغرب وفي شلخ رج في 

شلشرك ت شلق ئمة أو شلن شئة..
1و1   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 ,11 شلط بق  إق مة شزور،  ش رع أنف ، 
شلبيض ء  شلدشر   11B - (0000 رقم 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
1.000 حصة   : شلسيد فؤشد برشدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد فؤشد برشدة عنوشنه)ش) زنقة 
شلدشر  شلذئ ب  عين  شلسلوم  خليج 
شلبيض ء  شلدشر   (0000 شلبيض ء 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد فؤشد برشدة عنوشنه)ش) زنقة 
شلدشر  شلذئ ب  عين  شلسلوم  خليج 
شلبيض ء  شلدشر   (0000 شلبيض ء 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (0 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1785)8.
8Iو9

NEARTELL SARL

NEARTELL SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

NEARTELL SARL
زنقة مرشكش إق مة شلنجد شلط بق 
شألو  شلشقة رقم 16 ، 90000، 

طنجة شملغرب
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NEARTELL SARL شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة 
مرشكش إق مة شلنجد شلط بق شألو  
شلشقة رقم 16 - 90000 طنجة 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1(5657
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  و) 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.NEARTELL SARL
تقوم   :  : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شلشركة دشخل شملغرب أو في شلخ رج، 
بشكل مب شر أو غير مب شر لحس به  
تقديم  يلي:  شلغيربم   لحس ب  أو 
شإلتص الت،  مج الت  في  شلخدم ت 
شإلنترنيت وشلخدم ت شملقدمة للزبن ء 
خال  عملية شلتصدير ودشخل  سوشء 
شلسوق شملغربي. خدمة شلزبون، مركز 
شإلتص الت شلذ4 يقوم بتوفير، بصفة 
شملس عدة،  شلدعم،  محدودة،  غير 
شلتسييرمن  شلتقنية،  شإلستش رة، 
مع لجة شألعم   ب إلستع نة  شلب طن. 
دشخل  شملصنفة  خ رجية  بمص در 
تتضمن  شلتي  شلب طن،  من  شلتع قد 
شلتي  للشركة  شلدشخلية  شلوظ ئف 
ب لزبن ء  شملرتبطة  شلخدم ت  تشمل 
تقييم  شإلتص  .  مركز  كخدم ت 
أو  للزبون  شملقدمة  شلخدمة  جودة 
شستقب   شملك مل ت شله تفية  شملوشطن. 
مع  شلتوشصل  شلزبن ء.  مختلف  من 
شملنتوج ت  إدخ    أجل  من  شلزبن ء 
وشلخدم ت.شملرشقبة عن بعد ملختلف 
للقي م  وشلتدخل  شملؤسس ت 
ب لخدم ت شملطلوبة. شلحجز من أجل 
شلسي ح وشلب حثين عن خدمة شكترشء 
شلتج رية  شلعالم ت  تمثيل  شلعق رشت. 
في  شألجنبية  وشملن سب ت  شألحدشث  أو 

ربط شلف علين شإلقتص ديين  شملغرب: 
مرشكز  مثل  وشلدوليين  شلوطنيين 
شإلستش رة،  شلبيع.  ومرشكز  شلشرشء 
شلدرشسة، شلتدريب، شلتكوين شملستمر 
شلزبون.  عالقة  وتسيير  للشرك ت، 
شلتصدير،  شلبيع، شإلستيرشد،  شلشرشء، 
شألرشفة،  شلعمل،  تسيير  شلتصنيع، 
شلخدم ت،  جميع  كرشء  شلتوزيع، 
شلبي ن ت  أشك    جميع  برمجة 
شلرقمية وشلوس ئط شملتعددة على كل 
وتركيب  وإلكتروني  معلوم تي  م هو 
شملعلوم تية  شلشبك ت  أنوشع  جميع 
مج    في  شلخدم ت  شلبي ن ت،  لبنك 
وشلخدم ت  شإلنترنيت  شإلتص الت، 

ذشت شلقيمة شملض فة. 
شلتأسيس،   : ع مة  بصفة  و 
شستغال   شلتسييرأو  شلكرشء،  شلشرشء، 
أو  شملص نع  شملؤسس ت،  جميع  على 
أو  شلتصنيع  طرق  وجميع  شلورش ت 
شلتج رية،  شلعالمة  شإلخترع،  برشءة 
وشإلجرشءشت  شلترشخيص  شإلش رشت، 
بهذه  شملتعلقة  وشألجنبية  شملغربية 
شألنشطة، وكذشجميع شلعملي ت مهم  
ك نت طبيعته  شملرتبطة بشكل مب شر 
أو غير مب شر ب لغرض شإلجتم عي أو 
بأية أهدشف مم ثلة أو مكملة له  أو 

شلكفيلة بتسهيل شلقي م به ..
زنقة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شألو   شلط بق  شلنجد  إق مة  مرشكش 
طنجة   90000  -  16 رقم  شلشقة 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد شملهد4 شكر4 : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد محمد شمليكي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شكر4  شملهد4  شلسيد 
 HERBSTEINLAAN (0 RANST

0)5)  0)5)  -- بلجيك .
عنوشنه)ش)  شمليكي  محمد  شلسيد 
 10WILLEM EEKELERSSTRAAT

0)0) 0)0) -- بلجيك .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شكر4  شملهد4  شلسيد 
 HERBSTEINLAAN (0 RANST

0)5)  0)5)  -- بلجيك 
عنوشنه)ش)  شمليكي  محمد  شلسيد 
 10WILLEM EEKELERSSTRAAT

0)0) 0)0) -- بلجيك 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   18 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 107)5).
9Iو9

HIGH EDGE CONSULTING

SOUF-JAM NEGOCE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA CENTER 1ER ETG N°
TETOUAN ،93000 ، 12 شملغرب

SOUF-JAM NEGOCE شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

شلشرف ء زنقة 6 رقم 18 - 000و9 
تطوشن شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
9))1و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   19
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
SOUF- :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.JAM NEGOCE
شستيرشد   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وتصدير; شلتج رة.

ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
000و9   -  18 رقم   6 زنقة  شلشرف ء 

تطوشن شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد خوط ر محمد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد شهبون جم   : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  محمد  خوط ر  شلسيد 

 51001 سبتة   ( رقم  سوري   ش رع 

سبتة شسب ني .

عنوشنه)ش)  جم    شهبون  شلسيد 

000و9   1(( رقم  غ رن طة  ش رع 

تطوشن شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  جم    شهبون  شلسيد 

000و9   1(( رقم  غ رن طة  ش رع 

تطوشن شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   19 بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1059.

9(0I

CABINET ANESS

ZITI MODE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

CABINET ANESS

 HAY ALAOUIYINE ، 12050، ,(5

TEMARA MAROC

ZITI MODE شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

 MAG 1, وعنوشن مقره  شإلجتم عي

 RDC 155 LOT RIAD, SKHIRAT

MAROC - 12050 - شلصخيرشت 

شململكة شملغربية
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تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

6105و1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  و0 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 ZITI  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.MODE

- صن عة   : غرض شلشركة بإيج ز 

شملالبس شلج هزة

شإلدشرية  شملالبس  تصنيع   -

وشلعسكرية.

 MAG 1, : عنوشن شملقر شالجتم عي 

 RDC 155 LOT RIAD, SKHIRAT

شلصخيرشت   - MAROC - 1(050

شململكة شملغربية.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

1.000 حصة   : شلسيد أحمد زيتي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

 155 شلسيد أحمد زيتي عنوشنه)ش) 

شلصخيرشت   1(050 ري ض  تجزئة 

شململكة شملغربية.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

 155 شلسيد أحمد زيتي عنوشنه)ش) 

شلصخيرشت   1(050 ري ض  تجزئة 

شململكة شملغربية

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (1 بت ريخ  بتم رة  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 0857.

9(1I

BENKHALI COMPTA

شركة دريم بوت
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

حل شركة

BENKHALI COMPTA

 HAY REBAT AV REBAT RUE 3 N

، 93200، MDIQ MAROC

شركة دريم بوت شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد)في طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شلرب ط 

ش رع شلرب ط زنقة و رقم 5 شملضيق - 

00)و9 شملضيق شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

77و)).

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تقرر   (0(( أبريل   05 في  شملؤرخ 

ذشت مسؤولية محدودة  حل شركة 

دريم  شركة  شلوحيد  شلشريك  ذشت 

درهم   100.000 بوت مبلغ رأسم له  

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شلرب ط 

شملضيق   5 رقم  و  ش رع شلرب ط زنقة 

 : شملضيق شملغرب نتيجة    00)و9   -

عدم تحقيق شالهدشف.

و حدد مقر شلتصفية ب حي شلرب ط 

ش رع شلرب ط زنقة و رقم 5 شملضيق - 

00)و9 شملضيق شملغرب. 

و عين:

ب دوييت  لوبين  شلسيد)ة) 

تزنيت   85000 تزنيت  وعنوشنه)ش) 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : حي شلرب ط ش رع 

شلرب ط زنقة و رقم 5 شملضيق

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   19 بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1057.

9((I

ABENN AUDIT & CONSEIL

 ROTOPRINT MAROC

PRINTING
إعالن متعدد شلقرشرشت

ABENN AUDIT & CONSEIL

مجمع بسمة 1 ج ه1ب لدور شألر�سي 

شقة و ، 0000)، شلدشر شلبيض ء 

شملغرب

 ROTOPRINT MAROC

PRINTING »شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: كلم 15 

طريق شلجديدة شملغرب  - 0000) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

و)81)و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 1و دجنبر 1)0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

على  ينص  شلذ4   :1 رقم  قرشر 

م يلي: رفع رأس شمل   عن طريق دمج 

من حس ب ت شالئتم ن شلج رية  جزء 

مش ركتهم  مع  يتن سب  بم   للشرك ء 

شلح لية ، يليه  مب شرة تخفيض رأس 

شمل   الستيع ب شلخس ئر شلس بقة 

قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

مالءمة شلنظ م شألس �سي للشركة من 

أجل عكس رأس م   شلشركة شلجديد

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

بند رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

رفع رأس شمل   تليه  مب شرة شنخف ض 

رأس شمل  

بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

مالءمة شلنظ م شألس �سي للشركة 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (0 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم و6))1.

Iو)9

BRAZZAVILLE

)BRAZZAVILLE( برازافيل
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

BRAZZAVILLE

6) ش رع شلزرقطوني شلط بق شلث ني 

شلرقم 6 ، 70و0)، شلدشر شلبيض ء 

شملغرب

برشزشفيل )BRAZZAVILLE) شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 6) ش رع 

شلزرقطوني شلط بق شلث ني شلرقم 6 - 

0560) شلدشرشلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5(0767

 (( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( م رس 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.(BRAZZAVILLE( برشزشفيل

شلبيع،   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلشرشء، شإلستيرشد، شلتصدير وشصالح 

كل م  يتعلق بمنتوج شلقهوة وشآلالت 

شلت بعة له .

6) ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 

 -  6 شلزرقطوني شلط بق شلث ني شلرقم 

0560) شلدشرشلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 500  : حسني  شملصطفى  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : شلي زغي  شسم عيل  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
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شلسيد شملصطفى حسني عنوشنه)ش) 

8 ب عملية شوالد عزوز شلعلي  شلط بق 

0))0) شلدشرشلبيض ء  شلسفلي شاللفة 

شملغرب.

شلي زغي  شسم عيل  شلسيد 

شملسيرة  شلسكني  شملجمع  عنوشنه)ش) 

شلط بق   1 مجموعة ج  وو16  شلرقم 

و))7)  بوعزة  دشر  شلدروة  شلث ني 

شلدشرشلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد شملصطفى حسني عنوشنه)ش) 

8 ب عملية شوالد عزوز شلعلي  شلط بق 

0))0) شلدشرشلبيض ء  شلسفلي شاللفة 

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (0 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1915)8.

9((I

مكتب أخي ر خديجة

ATELIER ARCHI AZZ
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

مكتب أخي ر خديجة

ش رع شلجيش شمللكي شق مة شيم ن 

ط بق ) رقم 7 تطوشن ، 000و9، 

تطوشن شملغرب

ATELIER ARCHI AZZ شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

عال  شلف �سي شق مة ي سمين شلوالية 

يلوك -أ- رقم ) تطوشن - 000و9 

تطوشن شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

55)1و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   11

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ATELIER ARCHI AZZ
مهندس   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

معم ر4.
ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
عال  شلف �سي شق مة ي سمين شلوالية 
000و9   - تطوشن   ( رقم  -أ-  يلوك 

تطوشن شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد زكرشن شدريس : 0)و حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
0وو  شلسيدة ربيعة أوالد شلغ ز4 : 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيدة يسرى زكرشن : 0وو حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد زكرشن شدريس : 0)و بقيمة 

100 درهم.
0وو  شلسيدة ربيعة أوالد شلغ ز4 : 

بقيمة 100 درهم.
شلسيدة يسرى زكرشن : 0وو بقيمة 

100 درهم.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شدريس  زكرشن  شلسيد 
ش رع شالطلس مرتيل   16 ك بو نيكرو 

91500 تطوشن شملغرب.
شلغ ز4  أوالد  ربيعة  شلسيدة 
ش رع   16 نيكرو  ك بو  عنوشنه)ش) 
تطوشن   91500 مرتيل  شالطلس 

شملغرب.
عنوشنه)ش)  زكرشن  يسرى  شلسيدة 
ش رع شالطلس مرتيل   16 ك بو نيكرو 

91500 تطوشن شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شدريس  زكرشن  شلسيد 
ش رع شالطلس مرتيل   16 ك بو نيكرو 

91500 تطوشن شملغرب
شلغ ز4  أوالد  ربيعة  شلسيدة 
ش رع   16 نيكرو  ك بو  عنوشنه)ش) 
شالطلس مرتيل 91500 تطوشن شملغرب
عنوشنه)ش)  زكرشن  يسرى  شلسيدة 

ش رع شالطلس مرتيل   16 ك بو نيكرو 
91500 تطوشن شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1065.
9(5I

IB PARTNERS

INAPCO
إعالن متعدد شلقرشرشت

IB PARTNERS
و1 إق مة ڤيجي ش رع الكورنيش ، 

50)0)، شلدشر شلبيض ء شملغرب
INAPCO »شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: 56 ش رع 
موال4 يوسف شلط بق شلث لث شقة 
رقم )1 جميلة و زنقة 10 رقم )) 

8800) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
.((0085

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 9) م رس ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم شلقرشر شألو : شلذ4 ينص 
شلع م  شلجمع  ص دق  م يلي:  على 
على عملية تفويت جميع شلحصص 
زينب  شلسيدة  طرف  من  شململوكة 
بنيس إلى شركة ليلي هولدينغ وعلى 
شلحصص  جميع  تفويت  عملية 
شململوكة من طرف شلسيد شنس علج 

إلى شركة دوأجس هولدينغ 
قرشر رقم شلقرشر شلث ني: شلذ4 ينص 
ص دق شلجمع شلع م على  على م يلي: 
ملدة  مسيرش  علج  أنس  شلسيد  تعيين 

غير محدودة
قرشر رقم شلقرشر شلث لث: شلذ4 ينص 
شألس �سي  شلنظ م  تحيين  م يلي:  على 

للشركة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 
توزيع رشسم   شلشركة ب لتس و4 بين 
شركة ليلي هولدينغ وشركة دوأجس 

هولدينغ 

على  ينص  شلذ4  و):  رقم  بند 
م يلي: تعيين شلسيد أنس علج مسيرش 
ملدة غير محدودة إلى ج نب شلسيدة 

زينب بنيس
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 15 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 71)1)8.

9(6I

aice compta

JOUALIA ISKANE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
JOUALIA ISKANE شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة 

كلميمة إق مة لو لوفغ رقم شإلق مة 
و65 شلط بق ) شلشقة 11 - 0000) 

شلبيض ء شملغرب 
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5(0871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   1(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. JOUALIA ISKANE
شلتطوير   : بإيج ز  غرض شلشركة 

شلعق ر4 .
زنقة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شإلق مة  لوفغ رقم  لو  إق مة  كلميمة 
 (0000  -  11 شلشقة   ( شلط بق  و65 

شلبيض ء شملغرب .
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أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 : ط بيش  عبدشللطيف  شلسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
ط بيش  عبدشللطيف  شلسيد 
فرنس    75000 فرنس   عنوشنه)ش) 

فرنس .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
ط بيش  عبدشللطيف  شلسيد 
فرنس    75000 فرنس   عنوشنه)ش) 

فرنس 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (1 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1819)8.
9(7I

مكتب أخي ر خديجة

HYGICARE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

مكتب أخي ر خديجة
ش رع شلجيش شمللكي شق مة شيم ن 
ط بق ) رقم 7 تطوشن ، 000و9، 

تطوشن شملغرب
HYGICARE شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع عبد 
شلحم ن شلدشخل ش رع 9) رقم 18 

تطوشن - 000و9 تطوشن شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

57)1و
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   01
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.HYGICARE

بيع  : شرشء  غرض شلشركة بإيج ز 

منتج ت  وتوزيع  وتصدير  شستيرشد 

شلنظ فة شملهنية وشلجم عية.

عنوشن شملقر شالجتم عي : ش رع عبد 

 18 رقم   (9 ش رع  شلدشخل  شلحم ن 

تطوشن - 000و9 تطوشن شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   50  : شلسيد عن ن عص م 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   50  : شلسيد شيتعال شبرهيم 

بقيمة 100 درهم للحصة . 

بقيمة   50  : شلسيد عن ن عص م 

100 درهم.

بقيمة   50  : شلسيد شيتعال شبرهيم 

100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  عص م  عن ن  شلسيد 

زنقة  شكوح  أرض  شلبهرور4  سيد 

شلخزشن 000و9 تطوشن شملغرب.

عنوشنه)ش)  شبرشهيم  شيتعال  شلسيد 

000و9  تطوشن   90 حي شلوق ية رقم 

تطوشن شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  عص م  عن ن  شلسيد 

زنقة  شكوح  أرض  شلبهرور4  سيد 

شلخزشن 000و9 تطوشن شملغرب

عنوشنه)ش)  شبرشهيم  شيتعال  شلسيد 

000و9  تطوشن   90 حي شلوق ية رقم 

تطوشن شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (0 بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1067.

9(8I

مكتب أخي ر خديجة

CAFETERIA DALLA
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

مكتب أخي ر خديجة

ش رع شلجيش شمللكي شق مة شيم ن 

ط بق ) رقم 7 تطوشن ، 000و9، 

تطوشن شملغرب

CAFETERIA DALLA شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة)في طور 

شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

شلجيش شمللكي شق مة شلهن ء ط بق 

شالر�سي تطوشن 000و9 تطوشن 

شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(6085

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تقرر حل   (0(( أبريل   06 شملؤرخ في 

شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 

مبلغ رأسم له    CAFETERIA DALLA

مقره   وعنوشن  درهم   10.000

شإلجتم عي ش رع شلجيش شمللكي شق مة 

000و9  ط بق شالر�سي تطوشن  شلهن ء 

تطوشن شملغرب نتيجة   : عجز شمل لي.

ش رع  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 
 1( رقم  شلهن ء  شق مة  شمللكي  شلجيش 

ط بق شالر�سي تطوشن 000و9 تطوشن 

شملغرب. 

و عين:

شلبوزويقي  أس مة  شلسيد)ة) 

وعنوشنه)ش) ش رع شلجيش شمللكي شق مة 
شلهن ء رقم )1 000و9 تطوشن شملغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (0 بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 8)10.

9(9I

STE YOMODA SERVICES SARL

شركة يومودا
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

STE YOMODA SERVICES SARL

 Quartier el wahda n864 ،

000و7، شلدشخلة شملغرب

شركة يومودش شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي 

شلوحدة رقم )86 شلدشخلة 000و7 

شلدشخلة شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5وو1)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   (1

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

يومودش .

شركة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
أخرى  وخدم ت  شلحفالت  تموين 

للمطعمة.

حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

000و7  شلدشخلة   86( رقم  شلوحدة 

شلدشخلة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 500  : بهي  أيت  محمد  شلسيد 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

شلسيد يوسف دق ق : 500 حصة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد محمد أيت بهي عنوشنه)ش) 

000و7   155 حي وشد4 شلشي ف رقم 

شلدشخلة شملغرب.
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شلسيد يوسف دق ق عنوشنه)ش) حي 
شلدشخلة  000و7   86( رقم  شلوحدة 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد محمد أيت بهي عنوشنه)ش) 
000و7   155 حي وشد4 شلشي ف رقم 

شلدشخلة شملغرب
شلسيد يوسف دق ق عنوشنه)ش) حي 
شلدشخلة  000و7   86( رقم  شلوحدة 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (1 بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 957/2022.
950I

Advance Center

Parapharmacie Jean Jaurès
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
 Parapharmacie Jean Jaurès

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي اللة 
ي قوت وش رع شلعرع ر شقة رقم 

-9 شلط بق شلرشبع شقة 17 - 15)0) 
شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و7و7و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   09
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.Parapharmacie Jean Jaurès

شبه   1  : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شلصيدلة وشألجهزة شلطبية

شملنتج ت  وتوزيع  شستيرشد   (-
مستحضرشت   ، أغذية  شلعضوية: 

تجميل ، مكمالت غذشئية
-و مركز شلعن ية شلتجميلية.

اللة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
رقم  شقة  شلعرع ر  وش رع  ي قوت 
 (0(15 -  17 شلط بق شلرشبع شقة   9-

شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيدة صوفي  بنشقرون : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
بنشقرون  صوفي   شلسيدة 
ش رع   1 شلكبير  شلفندق  عنوشنه)ش) 
ف س  0000و  ج  م  شلشفش وني 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
بنشقرون  صوفي   شلسيدة 
ش رع   1 شلكبير  شلفندق  عنوشنه)ش) 
شلشفش وني م ج 0000و ف س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم 8)108.
951I

aice compta

LB LAVERIE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
LB LAVERIE شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة 

كلميمة إق مة لو لوفغ رقم شإلق مة 
و65 شلط بق ) شلشقة 11 - 0000) 

شلبيض ء شملغرب 

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5(0865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   11

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 LB  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. LAVERIE

شملغسلة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شألوتوم تيكية.

زنقة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شإلق مة  لوفغ رقم  لو  إق مة  كلميمة 

 (0000  -  11 شلشقة   ( شلط بق  و65 

شلبيض ء شملغرب .

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 100  : شلحري�سي  حمزة  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد حمزة شلحري�سي عنوشنه)ش) 

تجزئة حمزة ) رقم 5 سيد4 معروف 

0)05) شلبيض ء شملغرب .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد حمزة شلحري�سي عنوشنه)ش) 

تجزئة حمزة ) رقم 5 سيد4 معروف 

0)05) شلبيض ء شملغرب 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (1 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1815)8.

95(I

FCTB -SARL

 TRANSPORT DE
 MARCHANDISES ET

MESSAGERIE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FCTB -SARL
 Av.Hassan II Rue Abderrahman

 Ibn Zidan N°19 ، 92000،
Larache maroc

 TRANSPORT DE
 MARCHANDISES ET

MESSAGERIE شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 1و إق مة 
شيرشز عم رة 1 ش رع محمد عبده م أ 

75 طنجة  - 90000 طنجة شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و)65)1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   19
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
متبوعة  شلشركة  تسمية 
بمختصر  شإلقتض ء  عند 
 TRANSPORT  : تسميته  
 DE MARCHANDISES ET

.MESSAGERIE
نقل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شلبض ئع شلوطني وشلدولي وشإلرس لي ت

 Transport de marchandises
nationale et internationale

.et messagerie 
عنوشن شملقر شالجتم عي : 1و إق مة 
شيرشز عم رة 1 ش رع محمد عبده م أ 

75 طنجة  - 90000 طنجة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 900  : شلرغيف  عزيزة  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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شلسيد محمد عزيز شلرغيف : 100 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة عزيزة شلرغيف عنوشنه)ش) 
ش رع محمد شلس دس إق مة فلورنس 
 90000 طنجة  و1  شقة   ( ط بق  أ 

طنجة شملغرب.
شلرغيف  عزيز  مجمد  شلسيد 
ك م   عم رة  برك ن  زنقة  عنوشنه)ش) 
 90000 طنجة   (8 رقم   ( شلط بق 

طنجة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيدة عزيزة شلرغيف عنوشنه)ش) 
ش رع محمد شلس دس إق مة فلورنس 
 90000 طنجة  و1  شقة   ( ط بق  أ 

طنجة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم )50و.
Iو95

aice compta

DIGIT ALL SERV
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
DIGIT ALL SERV شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة 

كلميمة إق مة لو لوفغ رقم شإلق مة 
و65 شلط بق ) شلشقة 11 - 0000) 

شلبيض ء شملغرب 
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5(0867
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   08
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 DIGIT  : شإلقتض ء بمختصر تسميته  

. ALL SERV

برمجة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلح سوب.
زنقة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شإلق مة  لوفغ رقم  لو  إق مة  كلميمة 

 (0000  -  11 شلشقة   ( شلط بق  و65 

شلبيض ء شملغرب .

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

0)و حصة   : شلسيد ي سر لحن في 

بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد أس مه بنيس فضو  : 0وو 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

0وو   : بوعب ن  يوسف  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

 9 عنوشنه)ش)  لحن في  ي سر  شلسيد 
 1 شقة  شلسفلي  شلط بق  شفني  زنقة 

 (0(90 عم رة إ4 شلصخور شلسودشء 

شلبيض ء شملغرب .
فضو   بنيس  أس مه  شلسيد 

شلورش   (6 بلوك  و1  عنوشنه)ش) 

 (5000 خريبكة  ف  ش  م  شملغربي 

خريبكة شملغرب .

شلسيد يوسف بوعب ن عنوشنه)ش) 
ط بق   8 رقم   8 زنقة  شلحرية  تجزئة 

شلبيض ء   (06(0 مومن  سيد4   1

شملغرب .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

 9 عنوشنه)ش)  لحن في  ي سر  شلسيد 
 1 شقة  شلسفلي  شلط بق  شفني  زنقة 

 (0(90 عم رة إ4 شلصخور شلسودشء 

شلبيض ء شملغرب 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (1 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )181)8.

95(I

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ

 STE GARAGE LMAALAM
SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ
ز نقة تو نس عم  رة 16 شلشقة ) 

مكن  س ، 50000، مكن  س شملغر ب
 STE GARAGE LMAALAM SARL
AU شركة ذشت مسؤولية محدودة 

ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي  )5 مكرر 

ش  ر ع عال  شلف  �سي برج موالى عمر 
مكن  س - 50000 مكن  س شملغر ب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.5(789
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
شملؤرخ في )) دجنبر 1)0) تم تحويل 
شملقر شالجتم عي شلح لي للشركة من » 
)5 مكرر ش  ر ع عال  شلف  �سي برج 
مكن    50000  - موالى عمر مكن  س 
و  »ءشق  مة ع  ئشة  إلى  س شملغر ب« 
متجر رقم و ش  ر ع شلسعديين شلبس  
تين مكن  س - 50000 مكن  س شملغر 

ب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
ين ير   1( بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 7و1.
955I

EXAUDICO

ACTION INVEST
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

EXAUDICO
 rue du marché Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA MAROC
ACTION INVEST شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 1و1 ش رع 
أنف ، إق مة شزور، شلط بق 11, رقم 
11B - 20000 شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5(07(1

 (( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ACTION INVEST
شلترويج   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلعق ر4
شملبنية  شملب ني  جميع  وبيع  حي زة 
خال   من  وتطويره   شملبنية  وغير 
جميع شألعم   وتشييد جميع شملب ني..

1و1   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 ,11 شلط بق  إق مة شزور،  ش رع أنف ، 
شلبيض ء  شلدشر   11B - (0000 رقم 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
حصة   1  : بوط لب  شلسيد سعد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 RIKA INVEST : 999 شلشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  بوط لب  سعد  شلسيد 
شلسالم  حي  أسردون  عين  زنقة   (0

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
شلشركة RIKA INVEST عنوشنه)ش) 
1و1 ش رع أنف ، إق مة شزور، شلط بق 
شلدشر شلبيض ء   11B (0000 11, رقم 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  بوط لب  سعد  شلسيد 
شلسالم  حي  أسردون  عين  زنقة   (0

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (0 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )178)8.
956I
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fidusalim

ELEGIN IMMOBILIERE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

fidusalim
 lot samip bd mohammed 9

 zefzaf sidi moumen ، 20400،
casablanca maroc

ELEGIN IMMOBILIERE شركة 
ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع اللة 
أسم ء مج 6 رقم و5و شلط بق ) - 

00)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.5(91(5

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تعيين   (0(( أبريل   1( شملؤرخ في 
شلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

لعدشر4 شمين كمسير آخر
تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (1 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 085))8.
957I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

INNOTIC SARL AU
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 9(0

 N°1 CYM RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

INNOTIC SARL AU شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد)في طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

شلحور، قط ع 10 بلوك ج رقم 6 حي 
شلري ض - 10000 شلرب ط  شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.95(91
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر حل   (0(( 1و م رس  شملؤرخ في 

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
 INNOTIC SARL شلوحيد  شلشريك 
درهم   100.000 رأسم له   مبلغ   AU
ش رع  شإلجتم عي  مقره   وعنوشن 
6 حي  10 بلوك ج رقم  شلحور، قط ع 
شملغرب  شلرب ط    10000  - شلري ض 
نتيجة   : شلتصفية شلحبية شملسبقة.

ش رع  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 
6 حي  10 بلوك ج رقم  شلحور، قط ع 

شلري ض - 10000 شلرب ط  شملغرب. 
و عين:

شكرمو وعنوشنه)ش)  علي   شلسيد)ة) 
10 بلوك ج رقم  ش رع شلحور، قط ع 
6 حي شلري ض 10000 شلرب ط  شملغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   19 بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم 0و9و)1.
958I

distra conseils

B.F.H TRAVAUX
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

distra conseils
رقم ) بلوك 1) شلط بق شلث ني شلحي 
شلحسني ، 0000)، مرشكش شملغرب
B.F.H TRAVAUX شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 16) 
تجزئة شملس ر شقة ) شلط بق شلث ني 
مرشكش - 0000) مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

وو7))1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  1و 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 B.F.H  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.TRAVAUX
غرض شلشركة بإيج ز : -أعم   أو 

تشييد متنوعة.
-تج رة.

-تشييد شملب ني.
عنوشن شملقر شالجتم عي : رقم 16) 
شلث ني  شلط بق   ( تجزئة شملس ر شقة 

مرشكش - 0000) مرشكش شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 500  : وع بد  شالله  عبد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد عبد شلرحيم بنفت ح : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد عبد شالله وع بد عنوشنه)ش) 
مرشكش  شغوشطيم  شومزوشر  شيت  دوشر 

0000) مرشكش شملغرب.
بنفت ح  شلرحيم  عبد  شلسيد 
 19 رقم  شلزيتون  تجزئة  عنوشنه)ش) 
مرشكش   (0000 مرشكش  شسكجور 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد عبد شالله وع بد عنوشنه)ش) 
مرشكش  شغوشطيم  شومزوشر  شيت  دوشر 

0000) مرشكش شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (( بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 0) أبريل ))0).
959I

FIDU AHLAM

SIHATRAV
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FIDU AHLAM
 452LOT SALAM 1 HAY
 DAKHLA BOUJNIBA

 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

SIHATRAV شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلرقم 

5و) تجزئة شلفتح خريبكة - 5000) 

خريبكة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   18

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.SIHATRAV

شالشغ     : غرض شلشركة بإيج ز 

شملختلفة.

شلرقم   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 (5000  - 5و) تجزئة شلفتح خريبكة 

خريبكة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : معروف  سعيد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : معروف  سعيد  شلسيد 

بقيمة 100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  معروف  شلسيد سعيد 

 (6000 تونزة شوالد ف رس شبن شحمد 

شبن شحمد شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  معروف  شلسيد سعيد 

 (6000 تونزة شوالد ف رس شبن شحمد 

شبن شحمد شملغرب.
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ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   19 شالبتدشئية بخريبكة بت ريخ 

))0) تحت رقم و17.
960I

AIRPLO SARL

إيربلو ش.م.م
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

AIRPLO SARL
 AMERCHICHE TALOUJT II N°66
 DAOUDIATE - MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

إيربلو ش.م.م شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر أوالد 
جال  أوالد حسون مرشكش - 0000) 

مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1و6))1
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   0(
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
إيربلو   : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

ش.م.م.
أشغ     : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلكهرب ء وشلسب كة.
عنوشن شملقر شالجتم عي : دوشر أوالد 
جال  أوالد حسون مرشكش - 0000) 

مرشكش شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
شلشركة:  رأسم    مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم ك لت لي:
 500  : أبوشلغوشلم  فهد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد رشيد عرك ب : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد فهد أبوشلغوشلم عنوشنه)ش) 

شملسيرة )ب رقم 7)5 مرشكش 0000) 

مرشكش شملغرب.

عنوشنه)ش)  عرك ب  رشيد  شلسيد 

سيبع  وو1  رقم  شملش ور4  درب 

مرشكش 0000) مرشكش شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد فهد أبوشلغوشلم عنوشنه)ش) 

شملسيرة )ب رقم 7)5 مرشكش 0000) 

مرشكش شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   15 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم ))8)و1.

961I

FIDUCIA-MID

 STE AUTO SERVICE
GAMOUSSI  SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
توسيع نش ط شلشركة 

FIDUCIA-MID
رقم 98 شلط بق شالو  طريق مكن س 

ميمال  ميدلت ، 50و)5، ميدلت 

ميدلت

  STE AUTO SERVICE GAMOUSSI

SARL AU شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شالجتم عي 71 زنقة 

شلزهرشء شيت شلربع - 50و)5 ميدلت 

شملغرب.

توسيع نش ط شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(671

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تمت   (0(( م رس   (8 في  شملؤرخ 

نش ط  إلى  شلت لية  شألنشطة  إض فة 

شلشركة شلح لي :

إصالح ميك نيكي للسي رشت.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

أبريل   1( بت ريخ  بميدلت  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 106.

96(I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 ISTITUTION AL WISSAL
 PR L›INVEST EDUCATIF ET

 CULTUREL WIPEC
SARL AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

حل شركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 9(0

 N°1 CYM RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

 ISTITUTION AL WISSAL
 PR L›INVEST EDUCATIF ET

 CULTUREL WIPEC * SARL AU
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد)في طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم )و6 
ش رع موال4 علي شلشريف شملسيرة 

1 - 0)0)1 تم رة شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و77)10.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر حل   (0(( 1و م رس  شملؤرخ في 
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
 ISTITUTION AL شلوحيد  شلشريك 
 WISSAL PR L’INVEST EDUCATIF
 ET CULTUREL WIPEC * SARL
درهم   10.000 رأسم له   مبلغ   AU
)و6  رقم  شإلجتم عي  وعنوشن مقره  
شملسيرة  شلشريف  علي  موال4  ش رع 
 : تم رة شملغرب نتيجة     1(0(0  -  1

شلتصفية شلحبية شملسبقة.
و حدد مقر شلتصفية ب رقم )و6 
ش رع موال4 علي شلشريف شملسيرة 1 - 

0)0)1 تم رة شملغرب.. 
و عين:

شلدويصر  شحمد   شلسيد)ة) 
 7 رقم   (9 شملجموعة  وعنوشنه)ش) 
بويت ت ح 4 م 10000 شلرب ط شملغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   19 بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1و9و)1.

Iو96

fidusalim

ELGIN IMMOBILIERE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

fidusalim

 lot samip bd mohammed 9

 zefzaf sidi moumen ، 20400،

casablanca maroc

ELGIN IMMOBILIERE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع اللة 

أسم ء مج 6 رقم و5و شلط بق ) - 

00)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.5(91(5

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(( م رس   09 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
شمينة لعدشر4  )ة)  تفويت شلسيد 

أصل  من  شجتم عية  حصة  0وو 

670 حصة لف ئدة شلسيد )ة) ف طمة 

لعدشر4 بت ريخ 09 م رس ))0).

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

 (( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم 818566.

96(I

FNMCOMPTA

VAN EXPRESS
إعالن متعدد شلقرشرشت

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN (1

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

VAN EXPRESS »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد«
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وعنوشن مقره  شالجتم عي: 1) ش رع 
شبن مرحل , إق مة شلسع دة شلط بق 
) رقم 05 - طنجة - 90000 طنجة 

شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
.11(159

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في و1 أبريل ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
على  ينص  شلذ4   :1 رقم  قرشر 
شلغو   فؤشد  شلسيد  تفويت  م يلي: 
أصل  من  شجتم عية  حصة   500
جم    شلسيد  لف ئدة  حصة   1000
شيم ء  شلسيدة  وتفويت  شلوسيني 
نقر4 500 حصة شجتم عية من أصل 
جم    شلسيد  لف ئدة  1000حصة 
شلوسيني نتيجة لدشلك يصبح شلسيد 
جم   شلوسيني شمل لك شلوحيد لجميح 

شلحصص شإلجتم عية 
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
شملسؤو   يصبح  شلوسيني  جم   

شلوحيد في شلشركة
قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 

تغير شلشكل شلق نوني للشركة
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 

تحيين شلنظ م شألس �سي
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 
شملسؤو   يصبح  شلوسيني  جم   

شلوحيد في شلشركة
بند رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 
شلسيد جم   شلوسيني شمل لك شلوحيد 
لجميع شلحصص قدره  1000 حصة
على  ينص  شلذ4   :15 رقم  بند 
شلسيد جم   شلوسيني يصبح  م يلي: 

شملسؤو  شلوحيد في شلشركة
بند رقم 18: شلذ4 ينص على م يلي: 
شملتعلقة  جميع شألعم   وشملستندشت 
ب لشركة بتوقيع شملدير شلوحيد شلسيد 

شلوسيني جم  
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   19 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 9))و.
965I

DARAA AUDIT

SGPI MAROC
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

DARAA AUDIT

 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،

0000)، شلدشر شلبيض ء شملغرب

SGPI MAROC شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة 

شلحرية رقم 10 شلط بق و شقة 5 - - 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5(08(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل  و1 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 SGPI  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.MAROC

منعش   -  : غرض شلشركة بإيج ز 
عق ر4

شلتطوير  عملي ت  تحقيق   -

سيم   وال   ، أشك له   بك فة  شلعق ر4 

عملي ت شلتقسيم وشلتشييد لنفسه  

ك فة  وتأجير  شلبيع  إع دة  بهدف  أو 

أو  شلسكنية  لالستخدشم ت  شملب ني 

شملهنية أو شلتج رية أو شلصن عية..

زنقة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 -  - 5 و شقة  10 شلط بق  شلحرية رقم 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

)وو حصة   : شلسيد أحمد سليم 

بقيمة 100 درهم للحصة .

ووو حصة   : شلسيد ي سين سليم 
بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد يوسف سليم : ووو حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  سليم  أحمد  شلسيد 
تجزئة منضرون  زنقة 17 رقم 5) عين 
شلشق 0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

عنوشنه)ش)  سليم  ي سين  شلسيد 
تجزئة منضرون  زنقة 17 رقم 5) عين 
شلشق 0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

عنوشنه)ش)  سليم  يوسف  شلسيد 
تجزئة منضرون  زنقة 17 رقم 5) عين 
شلشق 0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  سليم  أحمد  شلسيد 
تجزئة منضرون  زنقة 17 رقم 5) عين 

شلشق 0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب
عنوشنه)ش)  سليم  ي سين  شلسيد 
تجزئة منضرون  زنقة 17 رقم 5) عين 

شلشق 0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب
عنوشنه)ش)  سليم  يوسف  شلسيد 
تجزئة منضرون  زنقة 17 رقم 5) عين 

شلشق 0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (1 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )و0))8.
966I

CABINET KHACHIM

IMOBILIETRAV
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT MABROUKA BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
IMOBILIETRAV شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي بقعة 

رقم 115 شقة رقم ) ط بق شلث ني 
شملنطقة شلصن عية - 000)1 

شلقنيطرة شملغرب.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و805و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تحويل   (0(( ين ير  و0  شملؤرخ في 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
ط بق   ( شقة رقم   115 »بقعة رقم 
 1(000  - شلصن عية  شملنطقة  شلث ني 
و  إلى »مكتب رقم  شلقنيطرة شملغرب« 
)10) بقعة حدشدة -  إق مة هبة رقم 

000)1 شلقنيطرة شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 0و م رس 

))0) تحت رقم 85و1.

967I

EVEIL CONSEIL

SAIJOU TRAVAUX
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

EVEIL CONSEIL
 LOT ASSAWAB 06 BD

 FOUARAT HAY MOHAMMADI
 ، 20250، CASABLANCA

MAROC
SAIJOU TRAVAUX شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد)في طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي و) تجزئة 

شلح مدية حي شلقدس سيد4 
شلبرنو�سي شلدشر شلبيض ء - 50)0) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
وو)))و.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر حل   (0(1 يونيو   (1 شملؤرخ في 
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
 SAIJOU TRAVAUX شلشريك شلوحيد
مبلغ رأسم له  10.000 درهم وعنوشن 
مقره  شإلجتم عي و) تجزئة شلح مدية 
شلدشر  شلبرنو�سي  شلقدس سيد4  حي 
شلبيض ء  شلدشر   (0(50  - شلبيض ء 
فرص  غي ب   : نتيجة    شملغرب 

شلشغل.
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و)  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 

تجزئة شلح مدية حي شلقدس سيد4 

 (0(50  - شلبيض ء  شلدشر  شلبرنو�سي 

شلدشر شلبيض ء شملغرب. 

و عين:

شجوب  سعيد   شلسيد)ة) 

بيبي  سيد4  درشيد  دوشر  وعنوشنه)ش) 

أك دير   87100 ب ه   شيت  ششتوكة 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

و1  بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

دجنبر 1)0) تحت رقم 0)8081.

968I

MSEFER & ASSOCIES

LAHSA
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

MSEFER & ASSOCIES

ش رع شبن سين  ، 80و0)،    88

شلدشر شلبيض ء شملغرب

LAHSA  شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 55) ب 

ش رع غ ند4 1 ب شلط بق 1 شلدشر 

شلبيض ء و001) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

8915و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   ((

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.LAHSA
مركز   •  : بإيج ز  شلشركة  غرض 
ب لجم    وشلعن ية  ب لجم    للعن ية 

ويشمل:
شلتخسيس،   ، شلتغذية   ، شلتدريب 
معهد   ، دشئم  بشكل  شلشعر  إزشلة 
شلعن ية   ، شلتقنية  ع لي  تجميل 
 Derm  ، ب لقدم  شلعن ية   ، ب لبشرة 
شللي قة   ، شلكهرب ئي  شلتحفيز   ،  light
شللي قة   ،  Acqua gym  ، شلكهرب ئية 
إع دة   ، ب لتبريد  شلعالج   ، شلري ضية 

تشكيل شلجسم ، شلتدليك ؛ .
• أدشء شإلجرشءشت شلجم لية.

فنية  منص ت  توفير  أو  تأجير   •
تتكون  شلصحية  شلرع ية  ألخص ئيي 
شلالزمة  وشمل دية  شلبشرية  شملوشرد  من 

ملم رسة نش طهم. لتعرف:
وشملوشد  شملعدشت  توفير  أو  تأجير   -
شلطبية أو شبه شلطبية أو شلتجميلية ؛
أم كن مفروشة  توفير  أو  إيج ر   -
موظفي  قبل  من  شلخدم ت  ؛تقديم 
شملدربين  شلب طن  مق ولي  أو  شلشركة 

لهذش شلغرض.
• أدشء جميع شلخدم ت شالستش رية 
مج    في  وشلخدم ت  وشلنص ئح 
شتص الت شملهنيين شلصحيين وشلتدريب 

شلطبي وشبه شلطبي وشلتجميل.
تمثيل أ4 عالمة تج رية وطنية   •
أو دولية تتعلق ب ملنتج ت شملذكورة أ.

ب   (55  : عنوشن شملقر شالجتم عي 
شلدشر   1 شلط بق  ب   1 غ ند4  ش رع 
شلبيض ء  شلدشر  و001)  شلبيض ء 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
آ4  إم  دبليو  شلق بضة  شلشركة 
يمثله   مبسطة  مس همة  شركة   ،
ص حب  أس مة  شلسيد  رئيسه  
د4  بونت  دو  سكوير   8 عنوشنه)ش) 
BOULOGNE-  9(100 سيفيس 

BILLANCOURT فرنس .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد أس مة ص حب عنوشنه)ش) 8 
سكوير دو بونت د4 سيفيس 100)9 
 BOULOGNE-BILLANCOURT

فرنس 
شلسيدة سه م ص حب عنوشنه)ش) 
 CLAMART France 92100

CLAMART  فرنس 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 0( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )81990.

969I

هروس موثق

»  GHAZOUA REGENCY «
إعالن متعدد شلقرشرشت

هروس موثق
 RESIDENCE BADR ((0

 BOULEVARD MOHAMED
 V GUELIZ MARRAKECH.
 220 RESIDENCE BADR

 BOULEVARD MOHAMED V
 GUELIZ MARRAKECH.، 40000،

marrakech maroc
  »  GHAZOUA REGENCY «

»شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: )1 ش رع 
شلنخيل شلجديدة 000)) شلجديدة 

شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
.18871

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 07 دجنبر 1)0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
 « إلى شسم   شلشركة من  تغيير شسم 
 SARL » «.شلى   SCI GHAZOUA

  »GHAZOUA REGENCY
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
مدنية  شركة  من  شلشركة  تحويل 
شملسؤولية  ذشت  شركة  إلى  عق رية 

شملحدودة.

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 
شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

بند رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
مدنية  شركة  من  شلشركة  تحويل 
شملسؤولية  ذشت  شركة  إلى  عق رية 

شملحدودة.
بند رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
 « إلى شسم   شلشركة من  تغيير شسم 
 SARL » «.شلى   SCI GHAZOUA

  »GHAZOUA REGENCY
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لجديدة بت ريخ )1 دجنبر 

1)0) تحت رقم و6)7).
970I

PROD OFFSHORE

PROD OFFSHORE
إعالن متعدد شلقرشرشت

PROD OFFSHORE
شلخ مس  محمد  ش رع   1(5
 ،90000  ،  (8 شقة  شلرشبع  شلط بق 

Tanger Maroc
»شركة   PROD OFFSHORE
ذشت  شملحدودة  شملسؤولية  ذشت 

شلشريك شلوحيد«
تجزئة  وعنوشن مقره  شالجتم عي: 
شألو   شلط بق   Cو منطقة   ((B
طنجة   -  - شملنطقة شلصن عية شلحرة 

شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
.119(95

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 05 م رس ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

تعيين مسير جديد للشركة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
بويسيفون  ع د   شلسيد  تعيين 

كمسير ث ني جديد للشركة
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم و91)5).
971I
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socomif sarl

SAKRO VERT SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

socomif sarl
5و  عم رة  شلحص لي  محمد  زنقة 
شلقنيطرة   ،1(005  ،  ( رقم  شقة 

شملغرب
SAKRO VERT SARL شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
 59 شإلجتم عي  مقره   وعنوشن 
شق مة موال4 عبد شلعزيز زنقة موال4 
 1(000 شلقنيطرة   ( عبد شلعزيزرقم 

شلقنيطرة شملغرب
شملسؤولية  ذشت  شركة  تأسيس 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و6500
 18 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. SAKRO VERT SARL
مق و    : بإيج ز  شلشركة  غرض 

إدشرة شملزرعة.
 59  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شق مة موال4 عبد شلعزيز زنقة موال4 
 1(000 شلقنيطرة   ( عبد شلعزيزرقم 

شلقنيطرة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد عبد شلصمد مروشني : 0)) 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد أن س فورص : 50) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 (70  : شلسيد محمد أبو شلحس ن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 ((0  : شلدالك  عص م  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد عبد شلصمد مروشني : 0)) 
بقيمة 100 درهم.

شلسيد أن س فورص : 50) بقيمة 
100 درهم.

 (70  : شلسيد محمد أبو شلحس ن 
بقيمة 100 درهم.

 ((0  : شلدالك  عص م  شلسيد 
بقيمة 100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

مروشني  شلصمد  عبد  شلسيد 
رقم   ( ب  شلعربي  شملغرب  عنوشنه)ش) 

86) 000)1 شلقنيطرة شملغرب.
عنوشنه)ش)  فورص  أن س  شلسيد 
دوشر تع ونية ت جوجت سيد4 بوزيد 

11111 شيش وة شملغرب.
شلحس ن  أبو  محمد  شلسيد 
16سيد4 بلق س  0وزنقة  عنوشنه)ش) 

11111 ت رودشنت شملغرب.
عنوشنه)ش)  شلدالك  شلسيد عص م 
 11111 دوشر شوالد عبو سيد4 بورج  

ت رودشنت شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلحس ن  أبو  محمد  شلسيد 
16سيد4 بلق س  0وزنقة  عنوشنه)ش) 

11111 ت رودشنت شملغرب
عنوشنه)ش)  فورص  أن س  شلسيد 
دوشر تع ونية ت جوجت سيد4 بوزيد 

11111 شيش وة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 19 أبريل 

))0) تحت رقم و9110.
97(I

مكتب شملتني للمح سبة وشلتدبير

RANCHO GONZALEZ
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

مكتب شملتني للمح سبة وشلتدبير
س حة نف رش و شق مة س ن 

فرشنسيسكو - ط ) رقم 9 ، 0)900، 
طنجة شملغرب

RANCHO GONZALEZ شركة 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي س حة 

شبرشهيم رودشني ش رع ال سين  إق مة 
بيتهوفن II ٬شلط بق و رقم )8 - . 

طنجة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
9و)6)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   1(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.RANCHO GONZALEZ
يهدف   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
أس س  إلى جميع عملي ت شالنتع ش 
إط ر  في  يدخل  شلد4  شلعق ر4 
بشأن  شلن فذة  وشلقوشنين  شلنصوص 

هذش شلنش ط.
شرشء وبيع أ4 عق رشت مبنية أو يتم 
بن ؤه  بغرض شالستخدشمه  للسكني 
شو لغرض منهي شو تج ر4 شو صن عي شو 
إيج رشته  شو إع دة بيعه  كلًي  أو جزئي .

شلشرشء  عملي ت  جميع  أيًض  
وشلبيع وشلتوزيع وشلتسويق وشالستيرشد 
شلخ م  شملوشد  لجميع  وشلتصدير، 
وشلسلع وشملوشد وشمللحق ت من جميع 
شألنوشع شلتي قد تكون مرتبطة بشكل 
مب شر أو غير مب شر ب لنش ط شملذكور 

أعاله.
شملع مالت  جميع  أعم،  وبشكل 
شلصن عية وشلتج رية وشمل لية وشملدنية 
مرتبطة  تكون  قد  شلتي  وشلعق رية، 
بشكل مب شر أو غير مب شر ب ألنشطة 
نش ط  بأ4  أو  أعاله،  إليه   شملش ر 
مش به أو ذ4 صلة من شملحتمل أن 

يعزز تطوير شلشركة..
س حة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شبرشهيم رودشني ش رع ال سين  إق مة 
 .  -  8( رقم  و  ٬شلط بق   II بيتهوفن 

طنجة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد عبدشلعزيز خط ر4 : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
خط ر4  عبدشلعزيز  شلسيد 
عم رة  شلسالم  دشر  إق مة  عنوشنه)ش) 
شلرب ط   . -1وشلسوي�سي  شقة   ( ب 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
 Francisco GONZALEZ شلسيد 
عنوشنه)ش) ش رع شلرو�سي   NARVAEZ
إق مة سليمة رقم )6 . طنجة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   18 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم و)9)5).

Iو97

redallah sarl

FLUFFY TRANS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

redallah sarl
) زنقة سوري  شلشقة 15 ش رع 

شلحسن شلث ني شملدينة شلجديدة ، 
0000و، ف س شملغرب

FLUFFY TRANS شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع عبد 
شلكريم شلخط بي عم رة بن مو�سى 
شلغوشش شلط بق شلث ني - 0000و 

ف س شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1وو)7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (8
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
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ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.FLUFFY TRANS

نقل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلبض ئع لف ئدة شلغير

ب ئع شلحبوب ب لجملة.

عنوشن شملقر شالجتم عي : ش رع عبد 

مو�سى  بن  عم رة  شلخط بي  شلكريم 

0000و   - شلث ني  شلط بق  شلغوشش 

ف س شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

500 حصة   : شلسيد محمد وه بي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة   : شلسيد نجيب وه بي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  وه بي  محمد  شلسيد 

شلحسين شلتواللي ملعب   7 شلزنقة  1و 

شلخيل 0000و ف س شملغرب.

عنوشنه)ش)  وه بي  نجيب  شلسيد 

شلحسين شلتواللي ملعب   7 شلزنقة  1و 

شلخيل 0000و ف س شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  وه بي  نجيب  شلسيد 

شلحسين شلتواللي ملعب   7 شلزنقة  1و 

شلخيل 0000و ف س شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (0 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 9)1).

97(I

Sté MDCJET SARL

STE MDCJET SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

Sté MDCJET SARL
)) ش رع عال  شلف �سي ، 000)و، 

شلحسيمة شملغرب
STE MDCJET SARL شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 85 زنقة 

شالسكندرية شلط بق شلث لث حي 
مرموشة - 000)و شلحسيمة شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
511و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(1 غشت   ((
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.MDCJET SARL
غرض شلشركة بإيج ز : كرشء جيت 

سكي وألع ب شلبحر.
زنقة   85  : عنوشن شملقر شالجتم عي 
حي  شلث لث  شلط بق  شالسكندرية 
مرموشة - 000)و شلحسيمة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 90.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 
درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد مرشد شلعزوز4 : 00و حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

00و   : شله د4  بن  ي سين  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

00و   : شله د4  بن  شنس  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شلعزوز4  مرشد  شلسيد 
مرموشة  حي  شالسكندرية  زنقة   85

000)و شلحسيمة شملغرب.

شلسيد ي سين بن شله د4 عنوشنه)ش) 

 18 شلشقة   ( تجزئة شلخزشمة شلعم رة 

000)و شلحسيمة شملغرب.

شلسيد شنس بن شله د4 عنوشنه)ش) 

 18 شلشقة   ( تجزئة شلخزشمة شلعم رة 

000)و شلحسيمة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شلعزوز4  مرشد  شلسيد 

مرموشة  حي  شالسكندرية  زنقة   85

000)و شلحسيمة شملغرب

شلسيد ي سين بن شله د4 عنوشنه)ش) 

 18 شلشقة   ( تجزئة شلخزشمة شلعم رة 

000)و شلحسيمة شملغرب

شلسيد شنس بن شله د4 عنوشنه)ش) 

 18 شلشقة   ( تجزئة شلخزشمة شلعم رة 

000)و شلحسيمة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 01 بت ريخ  ب لحسيمة  شالبتدشئية 

أكتوبر 1)0) تحت رقم 666.

975I

COMTA SAF FIDUCIAIRE

RHITAPACK
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

COMTA SAF FIDUCIAIRE

شتشقة و1 شلعم رة و) شلط بق ) 

 APPT 13 زنقة شلزرقطوني ف س

 IMM 23 RUE ZERKTOUNI،

MAROCشملغرب FES0000و، ف س

RHITAPACK شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي طريق رشس 

شمل ء دشئرة رشس شمل ء جم عة عين 

شلشقف عم لة موال4 يعقوب ف س - 

0000و ف س شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و6850.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(( أبريل  و1  في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

شلسرغيني  )ة)  شلسيد  تفويت 

حصة شجتم عية من   190 لخدي�سي 

)ة)  حصة لف ئدة شلسيد   190 أصل 

سمية شلت ز4 بت ريخ )1 أبريل ))0).

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

أبريل   18 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 069).

976I

FLASH ECONOMIE

FEELING COMMERCIAL

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

حل شركة

FEELING COMMERCIAL

 شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

ICE : 002176337000046

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

9و109

حل شركة

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

 (0(1 شتنبر   (7 بت ريخ  شملؤرخ 

 (0(1 أكتوبر   01 بت ريخ  وشملسجل 

ب لجديدة قرر حل شلشركة-

-حدد مقر شلتصفية في شلجديدة 

شلط بق شألر�سي )0 زنقة رودريكيز حي 

شلبرتغ  

 DE LA HAYE تعيين شلسيدة-    

Donatienne

 كمصفية للشركة

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (5 بت ريخ  ب لجديدة  شالبتدشئية 

أكتوبر 1)0) تحت رقم 7050)

977I
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LMT AUDITING

 ETUDE ET REALISATION
 DES IRRIGATIONS ET DES

SERRES - ERI-SER
إعالن متعدد شلقرشرشت

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
 ETUDE ET REALISATION DES
 IRRIGATIONS ET DES SERRES
ERI-SER - »شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: )) كلم 1 
طريق ت رودشنت - 0000 شيت ملو  

شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
و117.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 05 أبريل ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
على  ينص  شلذ4   :1 رقم  قرشر 
شجتم عيتين  حصتين  تفويت  م يلي: 
كهبة من طرف شلسيد زهير صف ر إلى 
زوجته شلسيدة بهيجة زكر4 وتفويت 
حصتين شجتم عيتين كهبة من طرف 
شلسيد وديع صف ر إلى زوجته شلسيدة 

سلوى دشر4
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
شلى  للشركة  شلق نوني  شلشكل  تغيير 

شركة مس همة
قرشر رقم و: شلذ4 ينص على م يلي: 
وشلسيد  صف ر  زهير  شلسيد  شستف لة 
كمسيرين  مه مهم   من  صف ر  وديع 

للشركة
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
تعيين شلسيد زهير صف ر وشلسيد وديع 
صف ر وشلسيد شس مة صف ر ك عض ء 

شملجلس شالدشر4 للشركة
قرشر رقم 5: شلذ4 ينص على م يلي: 
كرئيس  صف ر  زهير  شلسيد  تعيين 
وشلسيد  ع م  ومدير  شالدشرة  ملجلس 

وديع صف ر كمدير ع م مس عد
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

بند رقم 0: شلذ4 ينص على م يلي: 
تمت شع دة كت بة شلق نون شالس �سي 
شملنظم  شلق نون  مع  ليتالئم  للشركة 

للشرك ت شملس همة
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   19 بت ريخ  ب نزك ن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم و)7.
978I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE DASTINI BEBE
MARKET

إعالن متعدد شلقرشرشت

 SOCIETE DASTINI BEBE
MARKET

شركة ذشت مسؤولية محدودة
ICE : 002639262000006

شملؤرخ  شلحصص  لتفويت  -تبع  
وشملسجل   (0(1 نونبر   (( بت ريخ 
بت ريخ 0و نونبر 1)0) ب لدشر شلبيض ء 
للسيد   Hayati AVCI تفويت شلسيد 
حصة  00و  مجموع  شلسق ط  رض  
درهم للوشحد   100 شجتم عية بقيمة 
في  يمتلكه   00و  شلى   1 من  مرقمة 
 DASTINI DEB MARKET شركة 
وتبع  لقرشر شلشرك ء   MAROC -sarl
1)0) يش ر  08 دجنبر  شملؤرخ بت ريخ 

ويوشفق على هذش شلتفويت
و تبع  لجمع شلشرك ء أشير ووشفق 
حصة للسيد رض    (00 على تفويت 
شلسق ط للسيدة ف طمة هكو وللسيد 
لعقد  ,تبع   شلودغير4  يس  محمد 
دجنبر   09 عرفي مؤرخ بف س بت ريخ 
دجنبر   1( بت ريخ  وشملسجل   (0(1

1)0) ب لدشر شلبيض ء
تبع  للجمع شلع م شملؤرخ بت ريخ   -
شلبيض ء  ب لدشر   (0(1 دجنبر   08
من  للشركة  شالجتم عي  شملقر  تحويل 
شلشقة  شلسلط ن  مرس  ش رع   (6
 (16 شلى  شلدشر شلبيض ء   1 شلط بق  و 

ش رع غ ند4 شلدشر شلبيض ء
-تحديث شلنظ م شألس �سي للشركة 
,تعيين شلسيد رض  شلسق ط كمسير 
وشلسيد محمد يس شلودغير4 كمسير 
وقبو   شملشترك  ب لتوقيع  مش رك 

شستق لة شلسيد

Hayati AVCI من مه مه كمسير   

وحيد 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 01 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم 997)81 .

979I

AA CONSULTING S.A.R.L

CABINET PROTIPS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

AA CONSULTING S.A.R.L

)1 ، ش رع ب ريس شلط بق شلث ني رقم 

)) ، 0000)، شلدشر شلبيض ء شملغرب

CABINET PROTIPS شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 5، ش رع 

يوسف شبن ت شفين شلط بق ) شلشقة 

و - 90000 طنجة شملغرب

مسؤولية  ذشت  شركة  تأسيس 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1((575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(1 دجنبر   (8

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.CABINET PROTIPS

غرض شلشركة بإيج ز : شالستش رة 

في شلتسيير.

5، ش رع   : عنوشن شملقر شالجتم عي 

يوسف شبن ت شفين شلط بق ) شلشقة 

و - 90000 طنجة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 REMI JULIEN MARTY : شلسيد 

100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

 REMI JULIEN MARTY شلسيد 
روسينو   طريق   ،150 عنوشنه)ش) 

80و1و روكسيير فرنس .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

 REMI JULIEN MARTY شلسيد 
روسينو   طريق   ،150 عنوشنه)ش) 

80و1و روكسيير فرنس 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

فبرشير   15 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 51001).

980I

excofi

TIRSAL ENGINEERING
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

excofi

شلشق و عم رة لحب بي ش رع شلجوالن 

ليدو ف س ، 1000و، ف س شملغرب

TIRSAL ENGINEERING شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 7و تجزئة 

موال4 مهد4 شق مة شلصقلية طريق 

شموزشر شلط بق شألر�سي شلشقة و  - 

0000و ف س شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9وو)7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   08

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
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ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 TIRSAL :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.ENGINEERING
مكتب   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شالستش رشت   // شلدرشس ت وشألبح ث 

شالدشرية /شلتج رة .
عنوشن شملقر شالجتم عي : 7و تجزئة 
موال4 مهد4 شق مة شلصقلية طريق 
 - و   شلشقة  شألر�سي  شلط بق  شموزشر 

0000و ف س شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : محمد  خوتي  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  محمد  خوتي  شلسيد 
59و  تجزئة شلتض من شلسكنية رقم 
شألندلس عين شلشقف موال4 يعقوب 

0000و ف س شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  محمد  خوتي  شلسيد 
59و  تجزئة شلتض من شلسكنية رقم 
شألندلس عين شلشقف موال4 يعقوب 

0000و ف س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1889.
981I

fiduciare de taraitement et analyse comptable

ABRAJ MAGHREB EL ARABI
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

 fiduciare de taraitement et
analyse comptable

 CASABLANCA ، 20000،
casablanca maroc

 ABRAJ MAGHREB EL ARABI
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي و0 زنقة 

أيت أورير بوركون - 0000) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7)68و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   0(

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 ABRAJ :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.MAGHREB EL ARABI

إنع ش   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلعق ر.
زنقة  و0   : عنوشن شملقر شالجتم عي 

شلدشر   (0000  - بوركون  أورير  أيت 

شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 500  : شلزشيد4  حميد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : شلفض لي  شلحسن  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شلزشيد4  حميد  شلسيد 

زشم  وشد4  شلضوء  دشر   ( شلزنقة   07

0000) وشد4 زشم شملغرب.

شلسيد شلحسن شلفض لي عنوشنه)ش) 
زنقة ن صح شلدين درج س شقة   07

شلبيض ء  شلدشر   (0000 شملع ريف   (

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شلزشيد4  حميد  شلسيد 

زشم  وشد4  شلضوء  دشر   ( شلزنقة   07

0000) وشد4 زشم شملغرب

شلسيد شلحسن شلفض لي عنوشنه)ش) 

زنقة ن صح شلدين درج س شقة   07

شلبيض ء  شلدشر   (0000 شملع ريف   (

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 18 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم و81801.

98(I

STE FSMC SARL AU

STE AMIGOS DEL CAMINO

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

STE FSMC SARL AU

 AV HASSAN II MIDELT 08 08

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،

MIDELT maroc

 STE AMIGOS DEL CAMINO

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة شبي 

رقرشق رقم 15 ميمال  ميدلت - 

.MAROC 50و)5 ميدلت

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(((9

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

شملؤرخ في و0 م رس ))0) تم تحويل 

من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 

ميمال    15 رقم  رقرشق  شبي  »زنقة 

 »MAROC 50و)5 ميدلت   - ميدلت 

شيتزشر  جم عة  شوفال  شيت  »دوشر  إلى 

.»MAROC  ميدلت - 50و)5 ميدلت

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   15 بت ريخ  بميدلت  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 225/2022.

Iو98

رمز4 لالستش رشت

I WANT
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
حل شركة

رمز4 لالستش رشت
ش رع )) نونبر عم رة حمد4 ولد 

شلرشيد شلط بق رقم 01 شقة رقم 01 
شلعيون ، 70000، شلعيون شملغرب
I WANT شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد)في 
طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي 
شلوحدة زنقة شلصونبر ر.د.س.ن.ر 

)6 شملر�سى شلعيون. - 70000 شلعيون 
شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

7و1)و.
شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر   (0(( م رس   17 في  شملؤرخ 
ذشت مسؤولية محدودة  حل شركة 
I WANT مبلغ  ذشت شلشريك شلوحيد 
وعنوشن  درهم   100.000 رأسم له  
زنقة  شلوحدة  حي  شإلجتم عي  مقره  
شملر�سى   6( ر.د.س.ن.ر  شلصونبر 
شملغرب  شلعيون   70000  - شلعيون. 

نتيجة   : توقف نش ط شلشركة..
حي  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 
ر.د.س.ن.ر  شلصونبر  زنقة  شلوحدة 
)6 شملر�سى شلعيون. - 70000 شلعيون 

شملغرب. 
و عين:

جدير4  محمد   شلسيد)ة) 
حي شلوحدة تجزئة شالمل  وعنوشنه)ش) 
 70000 شلعيون  شملر�سى   1(0 رقم 
شلعيون شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   07 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 938/2022.

98(I
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شءتم نية عبد شلرحيم

NOJOM CASH
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

شءتم نية عبد شلرحيم
زنقة أبو شلعالء شملعر4 حي شلوحدة 
رقم 9 ، 15000، شلخميس ت شملغرب

NOJOM CASH شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلط بق 
شلسفلي شلرقم 5)8 ش رع شلنصر حي 
شلرش د تيفلت - 00)15 شلخميس ت 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1((7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   05
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.NOJOM CASH
تحويل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شألموش  .
شلط بق   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
ش رع شلنصر حي   8(5 شلسفلي شلرقم 
شلخميس ت   15(00  - شلرش د تيفلت 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
500 حصة   : شلسيد مح ت بهلو  

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد وليد لحويدك : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  بهلو   مح ت  شلسيد 
تيفلت   10( شلرقم   01 شلنهضة  حي 

00)15 شلخميس ت شملغرب.
عنوشنه)ش)  لحويدك  وليد  شلسيد 

رقم   ( حي شألمل زنقة كلميمة سك م 
00)15 شلخميس ت  )5 مكرر تيفلت 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  لحويدك  وليد  شلسيد 
رقم   ( حي شألمل زنقة كلميمة سك م 
00)15 شلخميس ت  )5 مكرر تيفلت 

شملغرب
عنوشنه)ش)  بهلو   مح ت  شلسيد 
تيفلت   10( شلرقم   01 شلنهضة  حي 

00)15 شلخميس ت شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (1 بت ريخ  بتيفلت  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 895.
985I

رمز4 لالستش رشت

STE SAHARA EVEREST
إعالن متعدد شلقرشرشت

رمز4 لالستش رشت
ش رع )) نونبر عم رة حمد4 ولد 

شلرشيد شلط بق رقم 01 شقة رقم 01 
شلعيون ، 70000، شلعيون شملغرب

STE SAHARA EVEREST »شركة 
ذشت شملسؤولية شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: ش رع 
حدرموت زنقة ولي شلعهد عم رة 

شلبك 4 شلط بق شلث ني شلشقة رقم و0 
شلعيون. - 70000 شلعيون شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

و915.
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في و1 نونبر 017)
تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

على  ينص  شلذ4   :01 رقم  قرشر 
م يلي: تعيين مسير للشركة 

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 
شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

على  ينص  شلذ4   :16 رقم  بند 
م يلي: نسيير شلشركة

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1008/2022.
986I

GECAFISC

CHAINAPPS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL (6
 QUORRI ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC
CHAINAPPS شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي 
بوركون زنقة ركرشكة شق مة 

الكورنيش شلشقة 1 شلط بق شالر�سي 
عم رة ) - 0)00) شلدشرشلبيض ء 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5و10)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  0و 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.CHAINAPPS
غرض شلشركة بإيج ز : شالستش رة 

وشلتدقيق شملعلوم تية.
حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
بوركون زنقة ركرشكة شق مة الكورنيش 
 -  ( شلط بق شالر�سي عم رة   1 شلشقة 

0)00) شلدشرشلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
- شلسيد عبد شلرحيم عكور : 100 

بقيمة 100 درهم.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عكور  شلرحيم  عبد  شلسيد 
شلشف ء  عين  زنقة   10 عنوشنه)ش) 

 (0050 بوركون  شلسفلي  ط 

شلدشرشلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عكور  شلرحيم  عبد  شلسيد 
شلشف ء  عين  زنقة   10 عنوشنه)ش) 

 (0050 بوركون  شلسفلي  ط 

شلدشرشلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية ب لدشر شلبيض ء بت ريخ - تحت 
رقم -.

987I

رمز4 لالستش رشت

HOTEL OMAIMA 1
مجموعة ذشت شلنفع شالقتص د4

تأسيس شركة

رمز4 لالستش رشت

ش رع )) نونبر عم رة حمد4 ولد 

شلرشيد شلط بق رقم 01 شقة رقم 01 

شلعيون ، 70000، شلعيون شملغرب

HOTEL OMAIMA 1 مجموعة 

ذشت شلنفع شالقتص د4

وعنوشن مقره  شإلجتم عي طريق 

شملر�سى كلم 01 شلعيون - 70000 

شلعيون شملغرب

تأسيس مجموعة ذشت شلنفع 

شالقتص د4 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

(1001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   ((

شلنفع  ذشت  ملجموعة  شألس �سي 

شالقتص د4 ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  مجموعة   : شلشركة  شكل 

شلنفع شالقتص د4.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.HOTEL OMAIMA 1

شرك ت   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

إدشرة شملط عم  إدشرة بيوت شلضي فة. 

وشملق هي.
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مم رسة أنشطة شلتب د  شليدو4.

تطوير وإدشرة موقع شملخيم..

طريق   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 70000  - شلعيون   01 كلم  شملر�سى 

شلعيون شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة ف طمة ب ني عنوشنه)ش) حي 

شالدشر4 زنقة شلسوشك فيال ب ني رقم 

و0 شلعيون 70000 شلعيون شملغرب.

ب ني عنوشنه)ش)  ب ب   شلسيد أحمد 

ب ني  شلسوشك فيال  حي شالدشر4 زنقة 

شلعيون   70000 شلعيون  و0  رقم 

شملغرب.

حي  شلسيد محمد ب ني عنوشنه)ش) 

شالدشر4 زنقة شلسوشك فيال ب ني رقم 

و0 شلعيون 70000 شلعيون شملغرب.

حي  شلسيد فيصل ب ني عنوشنه)ش) 

شالدشر4 زنقة شلسوشك فيال ب ني رقم 

و0 شلعيون 70000 شلعيون شملغرب.

شلسيدة شلغ لية ب ني عنوشنه)ش) حي 

شالدشر4 زنقة شلسوشك فيال ب ني رقم 

و0 شلعيون 70000 شلعيون شملغرب.

حي  عنوشنه)ش)  ب ني  شية  شلسيدة 

شالدشر4 زنقة شلسوشك فيال ب ني رقم 

و0 شلعيون 70000 شلعيون شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

حي  شلسيد محمد ب ني عنوشنه)ش) 

شالدشر4 زنقة شلسوشك فيال ب ني رقم 

و0 شلعيون 70000 شلعيون شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   05 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 907/2022.

988I

IB PARTNERS

LEYLI HOLDING SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رفع رأسم   شلشركة

IB PARTNERS
و1 إق مة ڤيجي ش رع الكورنيش ، 

50)0)، شلدشر شلبيض ء شملغرب
LEYLI HOLDING SARL شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة 

أطلس عم ره 5) شلدور ) رقم 16 
مع رف  شلدشر شلبيض ء - 50)0) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.
رفع رأسم   شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و1)7و5.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم   (0(( م رس   (9 في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
»750.000 درهم« أ4 من »100.000 
عن  درهم«   850.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 5))1)8.
989I

رمز4 لالستش رشت

ELMADANI FOOD
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
إنش ء فرع ت بع للشركة

رمز4 لالستش رشت
ش رع )) نونبر عم رة حمد4 ولد 

شلرشيد شلط بق رقم 01 شقة رقم 01 
شلعيون ، 70000، شلعيون شملغرب
ELMADANI FOOD شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع مكة 
رقم 159 شلعيون - 70000 شلعيون 

شملغرب .
إنش ء فرع ت بع للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
9)01و .

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
شملؤرخ في )1 أبريل ))0) تقرر إنش ء 
شلتسمية  تحت  للشركة  ت بع  فرع 
وشلك ئن   ELMADANI FOOD
ش رع  شلرشيد  موال4  حي  ب لعنوشن 
شلزرقطوني رقم 0) شلعيون. - 70000 
طرف  من  وشملسير  شملغرب  شلعيون 

شلسيد)ة) شملدني شمو�سى .
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1080/2022.
990I

ديوشن شلخدم ت

A.Y.O.M SERVICE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

ديوشن شلخدم ت
ش رع محمد شلخ مس رقم )9 سيد4 

ق سم ، 16000، سيد4 ق سم 
شملغرب

A.Y.O.M SERVICE شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر شوالد 

بوبكر جم عة سلف ت - 16000 
سيد4 ق سم شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
(91(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   06
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.A.Y.O.M SERVICE
نقل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
شو  مختلفة  شملستخدمين-ششغ   

بن ي ت- مستلزم ت شملكتب.

دوشر   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شوالد بوبكر جم عة سلف ت - 16000 

سيد4 ق سم شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : بنهال   توفيق  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  بنهال   توفيق  شلسيد 

سلف ت  جم عة  بوبكر  شوالد  دوشر 

16000 سيد4 ق سم شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  بنهال   توفيق  شلسيد 

سلف ت  جم عة  بوبكر  شوالد  دوشر 

16000 سيد4 ق سم شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 19 شالبتدشئية بسيد4 ق سم بت ريخ 

أبريل ))0) تحت رقم 98.

991I

IB PARTNERS

2AGS HOLDING
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
رفع رأسم   شلشركة

IB PARTNERS

و1 إق مة ڤيجي ش رع الكورنيش ، 

50)0)، شلدشر شلبيض ء شملغرب

AGS HOLDING) شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة 

أطلس عم ره 5) شلدور ) رقم 16 

مع رف  شلدشر شلبيض ء - 50)0) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.

رفع رأسم   شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

1)71و5.
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شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تم   (0(( م رس   (9 في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
»750.000 درهم« أ4 من »100.000 
عن  درهم«   850.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )))1)8.
99(I

HOUSSAM EDDINE

بن دجبلي طرافو اكبالتاسيون
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

HOUSSAM EDDINE
 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN IMM2 1
 ERE ETAGE N 1 PRET DE
 PHARMACIE BAB TOUT ،
93000، TETOUAN MAROC
بن دجبلي طرشفو شكبالت سيون 

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 
شنوش  رقم 16 شلط بق شالر�سي رقمو 

تطوشن - 000و9 تطوشن شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
71)1و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   16
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
بن   : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

دجبلي طرشفو شكبالت سيون.
أعم     : بإيج ز  شلشركة  غرض 

متنوعة وعملي ت شلغ ب ت.

ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلط بق شالر�سي رقمو   16 شنوش  رقم 

تطوشن - 000و9 تطوشن شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : حميد  بنجبلي  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  حميد  بنجبلي  شلسيد 
000و9  ش رع دهيرة زنقة نور رقم9 

تطوشن شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  حميد  بنجبلي  شلسيد 
000و9  رقم  نور  زنقة  دهيرة  ش رع 

تطوشن شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (( بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1086.
Iو99

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

BREAD BROTHERS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
BREAD BROTHERS شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلط بق 
شألر�سي و - 151 عم رة )) لتيرشس 
بنسليم ن - 000و1  بنسليم ن 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

75(7
 07 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( م رس 
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. BREAD BROTHERS
إدشرة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
وال سيم    ، وتشغيل جميع شلشرك ت 
وشلحلوي ت  وشملعجن ت  شملخبوزشت 
وغرفة  كريم  وشآليس  وشلشوكوالتة 
شلس ندويتش ت  وشعدشد  شلش 4 
وشلبيتزش شلصغيرة وشملشروب ت ألخذه  

بعيًدش أو تن وله  في عين شملك ن.
 ، شط ئر  ومتجر   ، مخبزة   -
 ، سريعة  ومبيع ت   ، ومعجن ت 

ومبيع ت في عين شملك ن،
وجميع  شلخبز  وبيع  تصنيع   -
منتج ت شملخبزشت وشملعجن ت. صن عة 
وبيع منتج ت شلكيك ومستحضرشت 
شلطهي شلق ئمة على شلعجين شملحشو 
كريم  وشآليس  وشملعجن ت  وشملخبوز 

وشلشوكوالتة..
شلط بق   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
لتيرشس   (( عم رة   151  - و  شألر�سي 
بنسليم ن  000و1    - بنسليم ن 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 500  : شلوشحد دليل  شلسيد عبد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500  : شلسيد كم   دليل 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
دليل  شلوشحد  عبد  شلسيد 
عنوشنه)ش) حي شلوف ء عم رة 0)1 شقة 
و شملحمدية 8810) شملحمدية شملغرب.
عنوشنه)ش)  دليل  كم    شلسيد 
 1 شلط بق  عم رة ب  شلتسنيم  شق مة 
شلشق  شلدوحة عين  ش رع   ( شلشقة 

000)) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

دليل  شلوشحد  عبد  شلسيد 

عنوشنه)ش) حي شلوف ء عم رة 0)1 شقة 

و شملحمدية 8810) شملحمدية شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (( بت ريخ  سليم ن  ببن  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 5)).

99(I

comptoir expertise du maroc

G G ATLAS SARL

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

comptoir expertise du maroc

 RIAD ESSALAM GH 1

 IMMEUBLE N° 1 ETAGE

 N°1 APPARTEMENT N°

 04 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC

G G ATLAS SARL شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة)في طور 

شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلحي 

شلصن عي شملنطقة ف بوزنيقة - 

100و1 بوزنيقة شملغرب.

حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و00).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تقرر حل   (0(( 16 م رس  شملؤرخ في 

شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 

رأسم له   مبلغ   G G ATLAS SARL

مقره   وعنوشن  درهم   100.000

شإلجتم عي شلحي شلصن عي شملنطقة ف 

شملغرب  بوزنيقة  100و1   - بوزنيقة 

شمل لية  شملوشرد  في  نقص   : نتيجة   

وشملن فسة .

شلحي  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 

 - بوزنيقة  ف  شملنطقة  شلصن عي 

100و1 بوزنيقة شملغرب. 
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و عين:
  David Jean-François شلسيد)ة) 
ش طئ  وعنوشنه)ش)   GREGORIS
)07و1  شلصنوبر بلوك د شملنصورية 
بوزنيقة شملغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 15 بت ريخ  سليم ن  ببن  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم )1).
995I

شءتم نية عبد شلرحيم

VITE-FAIT NOUR
إعالن متعدد شلقرشرشت

شءتم نية عبد شلرحيم
زنقة أبو شلعالء شملعر4 حي شلوحدة 
رقم 9 ، 15000، شلخميس ت شملغرب
VITE-FAIT NOUR »شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: شلرقم 

وو1 زنقة شلقدس ودشدية ي سمينة 
شلخميس ت - 15000 شلخميس ت 

شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
.(91(7

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 18 أبريل ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
على  ينص  شلذ4   :01 رقم  قرشر 
شلشركة  حصص  جميع  بيع  م يلي: 
درهم   100 بقيمة  حصة   1000(
من طرف شلسيدة حضرشن  للحصة) 
سميرة لف ئدة شلسيد شلعثم ني أحمد

على  ينص  شلذ4   :0( رقم  قرشر 
حضرشن  شلسيدة  إستق لة  م يلي: 
وتعييد  شلشركة  تسيير  من  سميرة 
شلسيد شلعثم ني أحمد كمسير وحيد 

في شلشركة
على  ينص  شلذ4  و0:  رقم  قرشر 
تعيين شلسيد شلعثم ني أحمد  م يلي: 

كمسير وحيد في شلشركة

على  ينص  شلذ4   :0( رقم  قرشر 
م يلي: إع دة تحيين شلق نون شألس �سي 

للشركة 
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
على  ينص  شلذ4   :06 رقم  بند 
شلسيد شلعثم ني أحمد يمتلك  م يلي: 

جميع حصص شلشركة شأللف
على  ينص  شلذ4   :1( رقم  بند 
تعيين شلسيد شلعثم ني أحمد  م يلي: 

كمسير جديد في شلشركة
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (1 بت ريخ  ب لخميس ت  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 168.
996I

STE MAZAGAN COMPTAFISC

 STE FABRI BUILDING SARL
AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

قفل شلتصفية

STE MAZAGAN COMPTAFISC
 LOT AL QUODS EL JADIDA 1و(

، 24000، EL JADIDA MAROC
 STE FABRI BUILDING SARL AU
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي : 10 

زنقة شلحرية شلط بق و رقم 5 شلدشر 
شلبيض ء - 0000) شلدشر شلبيض ء 

شململكة شملغربية.
قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
171و1).

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر حل   (0(( أبريل   11 شملؤرخ في 
 STE FABRI BUILDING SARL
محدودة  مسؤولية  ذشت  شركة   AU
ذشت شلشريك شلوحيد مبلغ رأسم له  
مقره   وعنوشن  درهم   100.000
شلط بق  شلحرية  زنقة   10 شإلجتم عي 
 (0000  - شلبيض ء  شلدشر   5 رقم  و 
شلدشر شلبيض ء شململكة شملغربية نتيجة 

اللتوقف عن شلنش ط.
و عين:

شلسيد)ة) ع د  شعكر4 وعنوشنه)ش) 
106 زنقة )1 مترس شلط بق ) شقة و 
بورغون شلدشر شلبيض ء 0000) شلدشر 
شلبيض ء شململكة شملغربية كمصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
زنقة   10 وفي   (0(( أبريل   11 بت ريخ 
شلحرية شلط بق و رقم 5 شلدشر شلبيض ء 
شململكة  شلبيض ء  شلدشر   (0000  -

شملغربية.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (1 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 101))8.

997I

ديوشن موثق

hakima dream حكيمة دريم
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

مالءمة شلنظ م شألس �سي للشركة

ديوشن موثق
ش رع شلجيش شمللكي تجزئة وليلي 

مك تب شلفتح شلط بق ) شلشقة 9 ، 
0000و، ف س شملغرب

hakima dream حكيمة دريم 
»شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: متجر 5 
مجمع حكيمة 1 ش رع شلخير كلم 5 
طريق صفرو - 0000و ف س شملغرب.
»مالءمة شلنظ م شألس �سي للشركة«
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

81و58.
بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 16 دجنبر 1)0)
شألس �سي  شلنظ م  مالءمة  تقرر 
بيع  للشركة مع مقتضي ت شلق نون: 
طرف  من  شجتم عية  حصة   150
شلسيد شلشرشيبي أمين لف ئدة شلسيد 
برشدة بدر مع شستف لة شلسيد شلشرشيبي 

شمين من شلتسيير 
و تحويل شملقر شالجتم عي للشركة 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
أبريل   19 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم و09).

998I

fiduconsejo

JAMYL INNOVAMODE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

fiduconsejo

 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93000،

tetouan maroc

JAMYL INNOVAMODE شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي محل حي 

ديزة ش رع شلعط وية زنقة )0 مرتيل 

- 000و9 مرتيل شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

(9(17

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(1 أبريل   19

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 JAMYL :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.INNOVAMODE

تصنيع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

مالبس

خي طة وبيع شملالبس.

: محل حي  عنوشن شملقر شالجتم عي 

ديزة ش رع شلعط وية زنقة )0 مرتيل - 

000و9 مرتيل شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلسيدة ف طمة حموشة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة ف طمة حموشة عنوشنه)ش) 

و) مكرر حي شلديزة ش رع زن تة زنقة 

05 مرتيل 000و9 مرتيل شملغرب.
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وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيدة ف طمة حموشة عنوشنه)ش) 
و) مكرر حي شلديزة ش رع زن تة زنقة 

05 مرتيل 000و9 مرتيل شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م 4   1( بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

1)0) تحت رقم 9)10.
999I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

AIT BEN PROMOTION
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BENSAID SARL
تجزئة رشحة شلب   عم رة 11س ش رع 
وشد ت نسيفت ، 11000، سال شملغرب
AIT BEN PROMOTION شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي بلوك ج 

رقم )8 شلط بق شلث لث ديور شلحومر 
حي يعقوب شملنصور - 0)101 

شلرب ط شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

159679
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   06
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 AIT  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. BEN PROMOTION
منعش   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

عق ر4.
بلوك ج   : عنوشن شملقر شالجتم عي 
)8 شلط بق شلث لث ديور شلحومر  رقم 
حي يعقوب شملنصور - 0)101 شلرب ط 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 (50.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد سعيد شيت سيمو : 50).1 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 : بنمونة  شلحميد  عبد  شلسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.(50

للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد سعيد شيت سيمو عنوشنه)ش) 
شالخضر  شلبس ط  تجزئة   0( رقم 
شلس دس  ش رع محمد   11.500 كلم 

شلسوي�سي 10170 شلرب ط شملغرب.
بنمونة  شلحميد  عبد  شلسيد 
وشلزرق ء  شليسرى  تجزئة  عنوشنه)ش) 
 11160 شملهدية  طريق   1 جيم  فيال 

سال شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد سعيد شيت سيمو عنوشنه)ش) 
شالخضر  شلبس ط  تجزئة   0( رقم 
شلس دس  ش رع محمد   11.500 كلم 

شلسوي�سي 10170 شلرب ط شملغرب
بنمونة  شلحميد  عبد  شلسيد 
وشلزرق ء  شليسرى  تجزئة  عنوشنه)ش) 
 11160 شملهدية  طريق   1 جيم  فيال 

سال شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (( بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم )90).
1000I

fudcom

ESSALHI LITAALIM SIYA9A
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

fudcom
 BD HASSAN II N°202. 1ER
 ETAGE BUREAU N°1 BENI

 MELLAL BD HASSAN II N°202.
 1ER ETAGE BUREAU N°1 BENI
 MELLAL، 23000، BENI MELLAL

MAROC
 ESSALHI LITAALIM SIYA9A

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر شوالد 

خلخ   شلفقيه بن ص لح شهل شملربع - 

و))و) شلفقيه بن ص لح شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7و50

 15 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( م رس 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ESSALHI LITAALIM SIYA9A

مدرسة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

لتعليم شلسي قة .

عنوشن شملقر شالجتم عي : دوشر شوالد 

خلخ   شلفقيه بن ص لح شهل شملربع - 

و))و) شلفقيه بن ص لح شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلسيد شلحسن شلص لحي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 

 1000  : شلسيد شلحسن شلص لحي 

بقيمة 100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلص لحي  شلحسن  شلسيد 

شلبرشدية  شحمد  شوالد  دوشر  عنوشنه)ش) 

شلفقيه بن  و))و)  شلفقيه بن ص لح 

ص لح شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلص لحي  شلحسن  شلسيد 

شلبرشدية  شحمد  شوالد  دوشر  عنوشنه)ش) 

شلفقيه بن  و))و)  شلفقيه بن ص لح 

ص لح شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

ص لح  بن  ب لفقيه  شالبتدشئية 

رقم  تحت   (0(( أبريل   05 بت ريخ 

.110/2022

1001I

FINAUDIT

IMMOBILIE DOHAGHLI

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

IMMOBILIE DOHAGHLI شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي )1 ش رع 

محمد شلفدوز4 حي شملستشفي ت 

أنف  شلدشرشلبيض ء - 0000) 

شلدشرشلبيض ء شملغرب.

تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.(68185

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(( م رس   0( في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

ف ضل  أنور  )ة)  شلسيد  تفويت 

من  شجتم عية  حصة   (00 شلعالمي 

)ة)  حصة لف ئدة شلسيد   (00 أصل 

كوثر ف ضل شلعالمي بت ريخ )0 م رس 

.(0((

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

 (1 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 0)18)8.

100(I
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Valoris Partners

 ANGLE ENGINEERING
GROUP

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

Valoris Partners
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
 ANGLE ENGINEERING GROUP

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شلط بق 
شألر�سي رقم و70 زنقة طرشبلس حي 
خوشدرية جدشد - 5010) خريبكة 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7589
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (8
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 
.ANGLE ENGINEERING GROUP

 : بإيج ز  شلشركة  غرض 
جميع  وموشكبة  *درشس ت،هندسة، 
وشلكهرب ئية  شملدنية  شلهندسة  أعم   
وشإللكتروني ت  وشمليك نيكية 

وشالتص الت وأنظمة شملعلوم ت ؛
 ، )شلطرق  شلصي نة  *أعم   
شلصرف صحي ، مي ه شرب ، شلكهرب ء 
، أجهزة شله تف ، شملس ح ت شلخضرشء 

... شلخ)؛
وأعم    شلع مة  *شلتركيب ت 

شلتخطيط ؛
شلعملي ت  جميع  ع م  *وبشكل 
أو  ق نونية  ك نت  نوع سوشء  أ4  من 
شقتص دية أو م لية أو منقولة أو غير 
منقولة تتعلق ب لغرض شملذكور أعاله 
مم ثلة  أخرى  أغرشض  نفس  بأ4  أو 
أو ذشت صلة، بصفة أن تؤيد بشكل 

شلذ4  شلهدف  غيرمب شر  أو  مب شر 
تسعى شلشركة إلى تحقيقه أو شمتدشده 

أو تطويره.
شلط بق   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
زنقة طرشبلس حي  و70  شألر�سي رقم 
خريبكة   (5010  - جدشد  خوشدرية 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد ي سين بق ر4 : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيدة شيم ء بق ر4 : 900 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  بق ر4  ي سين  شلسيد 
 (5010 شلري ض  حي  و  بلوك  و70 

خريبكة شملغرب.
عنوشنه)ش)  بق ر4  شيم ء  شلسيدة 
و70 زنقة طرشبلس حي خوشدرية جدشد 

5010) خريبكة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  بق ر4  شيم ء  شلسيدة 
و70 زنقة طرشبلس حي خوشدرية جدشد 

5010) خريبكة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 شالبتدشئية بخريبكة بت ريخ 

))0) تحت رقم 176/2022.
Iو100

P.N.LUX

P.N.LUX
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

P.N.LUX
 DAR SALAM N 172 SAADA

 MARRAKECH ، 40000،
marrakech maroc

P.N.LUX شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 88 شملسيرة 
1ـ س رقم 9) ط بق5 - 0)01) 

مرشكش مغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1((801

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   08

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.P.N.LUX

بيع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وصن عة موشد شلتنضيف.

 88  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شملسيرة 1ـ س رقم 9) ط بق5 - 0)01) 

مرشكش مغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  بلولي  خليل  شلسيد 

 (0160 سع دة   17( دشر سالم رقم 

مرشكش مغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  بلولي  خليل  شلسيد 

 (0160 سع دة   17( دشر سالم رقم 

مرشكش مغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شلتج رية بمرشكش بت ريخ - تحت رقم 

.-

100(I

ACDEN

إ م ج 2 إنجينيريينغ ش.م
إعالن متعدد شلقرشرشت

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC
إ م ج ) إنجينيريينغ ش.م »شركة 

شملس همة«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: ك زش 

نيرشور ب رك ، 1100 ، ش رع شلقدس 
، حي سيد4 معروف - 0190) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب..
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
.(1(5(9

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في )) دجنبر 1)0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
 22/12/2021 ليوم  شإلدشرة  مجلس 
 Gasser شحيط علم  ب ستق لة شلسيد
كمتصرف  مه مه  من   Helmut
 Klemens Leopolod وشخت ر شلسيد 
لجوشز  وشلح مل   ،  Keferbock
ليحل محل   P7((5(58 شلسفرعدد 

شلعضو شملستقيل 
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
على  ينص  شلذ4   :00 رقم  بند 

م يلي: 00
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 18 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 99و1)8.
1005I

bio vie bleu

BIO VIE BLEU
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

bio vie bleu
 UNITE MOHAMED SAFOU

 NR 176 BIS HAY Y.B.T
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
BIO VIE BLEU شركة ذشت 
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شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 88 شملسيرة 

1ـس رقم 9) شلط بق 5 - 0)01) 
مرشكش مغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و79))1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   08
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 BIO  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.VIE BLEU
بيع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 
وشملوشد  شلتجميل  موشد  وصن عة 

شلطبيعية.
 88  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 -  5 شلط بق   (9 رقم  1ـس  شملسيرة 

0)01) مرشكش مغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 (0.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  مس و4  سهيل  شلسيد 
 176 رقم  س فو  محمد  مجموعة 
مكرر حي يوسف بن ت شفين 0010) 

مرشكش مغرب.
شلسيدة فدوى شلسب عي عنوشنه)ش) 
شبوشب مرشكش منطقة 0) عم رة 101 

شقة 11 0)01) مرشكش مغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيدة سهيل مس و4 عنوشنه)ش) 
 176 رقم  س فو  محمد  مجموعة 
مكرر حي يوسف بن ت شفين 0010) 

مرشكش مغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شلتج رية بمرشكش بت ريخ - تحت رقم 

.-
1006I

nador conseil sarl au

COMAFIX
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

COMAFIX شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

موسكو رقم )0 شلط بق شلث ني 

شقة رقم ) شلعر4 شلشيخ - 000)6 

شلن ضور شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و98و)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (9

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.COMAFIX

- شستيرشد   : غرض شلشركة بإيج ز 

وتصدير شملوشد شلغذشئية .

شنوشع  جميع  وتصدير  شستيرشد   -

شلبض ئع..

ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شلث ني  شلط بق   0( رقم  موسكو 

 6(000  - شلعر4 شلشيخ   ( شقة رقم 

شلن ضور شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد شلجياللي ندير : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد شلجياللي مرشد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  ندير  شلجياللي  شلسيد 
 6(000 حي شوالد برشهيم شق مة شيمن 

شلن ظور شملغرب.
عنوشنه)ش)  مرشد  شلجياللي  شلسيد 
شملسن و4  تجزئة  شلعط وية  زنقة   10
شلحسيمة 000)6 شلحسيمة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  ندير  شلجياللي  شلسيد 
 6(000 حي شوالد برشهيم شق مة شيمن 

شلن ظور شملغرب
عنوشنه)ش)  مرشد  شلجياللي  شلسيد 
شملسن و4  تجزئة  شلعط وية  زنقة   10

شلحسيمة 000)6 شلحسيمة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم 591.
1007I

جيسط كومبط  ش.ذ.م.م.ش.و

S2B ETUDES
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

جيسط كومبط  ش.ذ.م.م.ش.و
ش رع شلحسن شألو ، إق مة ب ب 

شلعقلة د، شلط بق شألر�سي، تطوشن 
تطوشن، 000و9، تطوشن شملغرب

S(B ETUDES شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 67 ش رع 
شفرشن شلط بق ) شقة 5 تطوشن 
تطوشن 000و9 تطوشن شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
وو)1و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 S(B  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ETUDES

غرض شلشركة بإيج ز : درشس ت

مس عدة تقنية.

67 ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 

تطوشن   5 شقة   ( شلط بق  شفرشن 

تطوشن 000و9 تطوشن شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : ب لح ج  صخر  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

 8 شلسيد صخر ب لح ج عنوشنه)ش) 

شقة  وستوكهولم  نوشكشوط  ش رع 

شلرب ط   10080 شلرب ط  محيط   7

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

 8 شلسيد صخر ب لح ج عنوشنه)ش) 

ش رع نوشكشوط وستوكهولم شقة 7 

محيط شلرب ط 10080 شلرب ط شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   15 بت ريخ  بتطوشن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 9و10.

1008I

fidusquar

عبد الرحمان نديد
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

fidusquar

بس تين شاللفى شملجموعة ) شلعم رة 

6شلشقة و شاللفى شلدشر شلبيض ء ، 

0))0)، شلدشر شلبيض ء شملغرب

عبد شلرحم ن نديد شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 10 زنقة 

شرشردة درب لوبيال بوركون - و005) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب
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تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7)85و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   1(

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

عبد   : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

شلرحم ن نديد.

إستيرشد   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وتصدير جميع موشد شلتنظيف.

زنقة   10  : عنوشن شملقر شالجتم عي 

شرشردة درب لوبيال بوركون - و005) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد عبد شلرحم ن نديد : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

نديد  شلرحم ن  عبد  شلسيد 

عنوشنه)ش) شلوف ق ) زنقة 0) رقم 69 

شاللفى )0)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

نديد  شلرحم ن  عبد  شلسيد 

عنوشنه)ش) شلوف ق ) زنقة 0) رقم 69 

شاللفى )0)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

0و  بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم -.

1009I

SOGIT INGENIERIE

SOGIT INGENIERIE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

SOGIT INGENIERIE
75 محج شنف  زشوية ش رع كلوس 

 B108 ، د4 بروف نس ط بق 9 شقة
70و0)، شلدشر شلبيض ء شملغرب

SOGIT INGENIERIE شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 75 محج 
شنف  زشوية ش رع كلوس د4 بروف نس 
ط بق 9 شقة B108 شلدشر شلبيض ء 

70و0) شلدشر شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5507و5

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   15
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 SOGIT :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.INGENIERIE
تقديم   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

خدم ت,مكتب درشسة وشلبحث.
75 محج   : عنوشن شملقر شالجتم عي 
شنف  زشوية ش رع كلوس د4 بروف نس 
شلبيض ء  شلدشر   B108 شقة   9 ط بق 

70و0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 (00.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 (.000  : مهد4  قزم ن  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 (000  : مهد4  قزم ن  شلسيد 

بقيمة 100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  مهد4  قزم ن  شلسيد 
 ( شقة   8 زنقة روكرو4 درج س ط 
بيلريف بلفدير شلبيض ء 00و0) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  مهد4  قزم ن  شلسيد 
 ( شقة   8 زنقة روكرو4 درج س ط 
بيلريف بلفدير شلبيض ء 00و0) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 09 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم )81598.
1010I

STE ANGLE DE GESTION SARL

PMD RENT CAR
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

STE ANGLE DE GESTION SARL
ش رع أحمد شلحريز4 تجزئة 

شلتمسم ني رقم 6 شق مة ب ريس- أ 
تطوشن ، 000و9، تطوشن شملغرب
PMD RENT CAR شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
شلبحر ش رع دشر شلبيض ء رقم 91 
مضيق تجزئة شلبحر ش رع دشر 

شلبيض ء رقم 91 مضيق 00)و9 
تطوشن مغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.(6789

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( فبرشير   07 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
تفويت شلسيد )ة) شس مة شلحمد4 
 100 حصة شجتم عية من أصل   (5
حصة لف ئدة شلسيد )ة) ط رق بوبرد 

بت ريخ 07 فبرشير ))0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
م رس   15 شالبتدشئية بتطوشن بت ريخ 

))0) تحت رقم ..
1011I

FIDIMPO

MACIMY LOG
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FIDIMPO

 AIN SEBAA CASABLANCA ،

20253، CASABLANCA MAROC

MACIMY LOG شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 10 ش رع 

شلحرية ، شلط بق و شلشقة رقم 

5 ، شلدشر شلبيض ء - 0)01) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب 

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7699و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   0(

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. MACIMY LOG

شلنقل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلوطني وشلدولي للبض ئع..

10 ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 

 ،  5 شلشقة رقم  و  شلط بق   ، شلحرية 

شلدشر شلبيض ء - 0)01) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب .

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : م شو  هللا  عبد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
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م شو عنوشنه)ش)  شلسيد عبد هللا 
عين   91 رقم   ( تجزئة شلسالم زنقة 

شلدشر  و5)0)  شلبيض ء  شلدشر  شلسبع 

شلبيض ء شملغرب .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

م شو عنوشنه)ش)  شلسيد عبد هللا 
عين   91 رقم   ( تجزئة شلسالم زنقة 

شلدشر  و5)0)  شلبيض ء  شلدشر  شلسبع 

شلبيض ء شملغرب 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم و81885.

101(I

AROBASE CONSULTING شروب س كونسيلتينغ

CAP MISSION »كاب ميسيو«
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

 AROBASE شروب س كونسيلتينغ

CONSULTING

ش رع يعقوب شملنصور زنقة شلجنيد 

شق م ت شلبيض ء شلعم رة K شلط بق 

شلخ مس شلشقة )5 شملع ريف ، 

70و0)، شلدشر شلبيض ء شملغرب

CAP MISSION »ك ب ميسيو« 

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي )وو ش رع 

شبرشهيم شلرودشني رقم 6 شملع ريف - 

70و0) شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

(97615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (01( فبرشير  و0 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 CAP  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

MISSION »ك ب ميسيو«.
شستغال    : غرض شلشركة بإيج ز 
مؤسسة للدعم وشلتكوين ، ومس عدة 
طريق  عن  شلتكوين  مؤسس ت 
خدم ت شلدعم شالستش رية أو شدم ج 

شلبرشمج شملعلوم تية.
عنوشن شملقر شالجتم عي : )وو ش رع 
 - شملع ريف   6 شلرودشني رقم  شبرشهيم 

70و0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 50.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد علي ن ش ن ش : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  ن ش  ن ش  علي  شلسيد 
طنجة   90000 شلق �سي  س حة   1

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  ن ش  ن ش  علي  شلسيد 
طنجة   90000 شلق �سي  س حة   1

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
و0  بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس )01) تحت رقم 7))6و.
Iو101

EXPACT PARTNERS

ENERGYDIS SARL AU
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème (01
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc
ENERGYDIS SARL AU شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع عبد 
شلكريم شلخط بي ، عم رة بن مو�سى 

شلجوشش ، شلدور شلث ني. - 0000و 

ف س شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

71611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( ين ير   1(

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ENERGYDIS SARL AU

شلبيع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وشالستيرشد  وشلتجزئة  ب لجملة 

وشلتصدير..

عنوشن شملقر شالجتم عي : ش رع عبد 

عم رة بن مو�سى   ، شلخط بي  شلكريم 

0000و   - شلث ني.  شلدور   ، شلجوشش 

ف س شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : بوكرن  محمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  بوكرن  محمد  شلسيد 

)9و ز س تجزئة شلحديقة شقة 6 وشد 

ف س. 0000و ف س شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  بوكرن  محمد  شلسيد 

)9و ز س تجزئة شلحديقة شقة 6 وشد 

ف س. 0000و ف س شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس   01 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم و110.

101(I

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

DLIM SAMAK
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

ش رع شلعركوب رقم 01-))77 

صندوق شلبريد رقم 6)1، 000و7، 

شلدشخلة شملغرب

DLIM SAMAK شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي 

شلحسني رقم 5)9 - 000و7 شلدشخلة 

شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و118)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 DLIM  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

. SAMAK

تج رة   -  : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شألسم ك ب لجملة.

- تسويق جميع منتج ت شملأكوالت 

ومع لجته   وتجميده   شلبحرية 

وتصديره  

- نقل شلبض ئع لحس ب شلغير..

حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

5)9 - 000و7 شلدشخلة  شلحسني رقم 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
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: شلبدالو4  شلسالم  عبد   شلسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلبدالو4  شلسالم  عبد  شلسيد 
 9(5 رقم  شلحسني  شلحي  عنوشنه)ش) 

000و7 شلدشخلة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلبدالو4  شلسالم  عبد  شلسيد 
 9(5 رقم  شلحسني  شلحي  عنوشنه)ش) 

000و7 شلدشخلة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
1و  بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

م رس ))0) تحت رقم 576/2022.
1015I

شلن ظور للحس ب ت

SARAMERTEX
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تغيير نش ط شلشركة

شلن ظور للحس ب ت
ش رع شالمير سيد4 محمد شلحي 
شالدشر4 سيتي شملحمدية بلوك د 
شلط بق شلث ني رقم 5 ، 000)6، 

شلن ظور شملغرب
SARAMERTEX شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شالجتم عي زنقة 1 
بلوك أ أوالد بوطيب شلن ظور 000)6 

شلن ظور شملغرب.
تغيير نش ط شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
5و106.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تم تغيير   (0(( فبرشير   17 شملؤرخ في 
نش ط شلشركة من »- أعم   متنوعة 

أو شلبن ء
- بيع شملالبس شلج هزة ب لتقسيط

» إلى »- أعم   متنوعة أو شلبن ء
- بيع موشد شلبن ء

- بيع شالجهزة وشالدوشت شملكتبية«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ )) م رس 

))0) تحت رقم 76) .

1016I

ipb maroc

SITESPA MAROC SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

ipb maroc

 Bd Mohamed Zerktouni

 6ème étage Appt 11 ، 20060،

casablanca maroc

SITESPA MAROC SARL شركة 
ذشت شملسؤولية شملحدودة)في طور 

شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

محمد شلزرقطوني رقم )19 شق مة 

بغدشد شلط بق شلس دس رقم11 - 

0060) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.8088(5

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تقرر حل   (0(1 نونبر   (( شملؤرخ في 

شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 

مبلغ    SITESPA MAROC SARL
وعنوشن  درهم   100.000 رأسم له  

محمد  ش رع  شإلجتم عي  مقره  

بغدشد  شق مة   19( رقم  شلزرقطوني 

 (0060  - رقم11  شلس دس  شلط بق 

شلدشر شلبيض ء شملغرب نتيجة   : قرشر 

مجلس شالدشرة.

ش رع  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 

شق مة   19( رقم  شلزرقطوني  محمد 

رقم11  شلس دس  شلط بق  بغدشد 

شملغرب 0060) شلدشر شلبيض ء شملغرب. 

و عين:

 AZIZ CHABIB شلسيد)ة) 

شلدشر   (0060 شملغرب  وعنوشنه)ش) 

شلبيض ء شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 18 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

ين ير ))0) تحت رقم 007).
1017I

Nador digital factory

ناظور ديجيتال فاكتوري
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

Nador digital factory
ش رع شملسيرة شلن ظور، 000)6، 

شلن ظور شملغرب
ن ظور ديجيت   ف كتور4 شركة 
ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 
شملسيرة رقم110 شلط بق) شملنز  
رقم8 شلن ظور 000)6 شلن ظور 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   1(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
ن ظور   : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

ديجيت   ف كتور4.
 : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شالستش رشت شملق والتية، شلتوطين .
ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شملسيرة رقم110 شلط بق) شملنز  رقم8 

شلن ظور 000)6 شلن ظور شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 80.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
 800  : شملنتصر  محمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شملنتصر  محمد  شلسيد 

شلن ظور 000)6 شلن ظور شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شملنتصر  محمد  شلسيد 

شلن ظور 000)6 شلن ظور شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   0( شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم -.

1018I

YF CONSULTING SERVICES

LILAL TRAV
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N(

 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC

LILAL TRAV شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة)في طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي كرشجين 

بتجزئة شلحوزية بلوك ف رقم 

75 شلحوزية شلقنيطرة - 000)1 

شلقنيطرة شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.58601

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تقرر حل   (0(( 01 م رس  شملؤرخ في 

شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 

رأسم له   مبلغ   LILAL TRAV

مقره   وعنوشن  درهم   100.000

شلحوزية  بتجزئة  كرشجين  شإلجتم عي 

شلحوزية شلقنيطرة   75 بلوك ف رقم 

- 000)1 شلقنيطرة شملغرب نتيجة   : 

صعوبة في شلتمويل.

و حدد مقر شلتصفية ب كرشجين 

رقم  ف  بلوك  شلحوزية  بتجزئة 

 1(000  - شلقنيطرة  شلحوزية   75

شلقنيطرة شملغرب. 
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و عين:
شلسيد)ة) منى ميموني وعنوشنه)ش) 
56 حي شلسالم ف   فلور4 شلقنيطرة 
كمصفي  شملغرب  شلقنيطرة   1(000

)ة) للشركة.
وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 
محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 
شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 
حي شلسالم   56  : شملتعلقة ب لتصفية 

ف   فلور4 شلقنيطرة.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 8) م رس 

))0) تحت رقم 90879.
1019I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

IMDIAZ IMAMI
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Bur. 09 2ème étage Plataux
 Bureau Hatim n°02 rue Melilia
VN SAFI، 46000، SAFI MAROC

IMDIAZ IMAMI شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر 
شحدجمي شلط بق شلسفلي فم شود4 
بني مال  - 000و) بني مال  شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1(607
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   (8
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.IMDIAZ IMAMI
غرض شلشركة بإيج ز : -شللشغ   

شملختلفة.
-نقل شلبض ئع.

-شستيرشد وتصدير..

دوشر   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شود4  فم  شلسفلي  شلط بق  شحدجمي 

بني مال  - 000و) بني مال  شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
500 حصة   : شلسيد رشيد شم مي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد شلي زيد شم مي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شم مي  رشيد  شلسيد 

شسب ني  000و) بني مال  شملغرب.
عنوشنه)ش)  شم مي  شلي زيد  شلسيد 

شسب ني  000و) بني مال  شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شم مي  رشيد  شلسيد 

شسب ني  000و) بني مال  شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ببني مال  بت ريخ )0 أبريل 

))0) تحت رقم 0وو.
10(0I

IL PITRA BEDLING SARL

STE HILASM TRAV SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

IL PITRA BEDLING SARL
 Lot marzouga erfoud ، 52200،

Arfoud Maroc
STE HILASM TRAV SARL شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي قصر شوالد 
بوزي ن ع ص ز شرفود شرفود 00))5 

شرفود شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9و158
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. HILASM TRAV SARL

شالشغ     : غرض شلشركة بإيج ز 

شلع مة وشلتج رة .

عنوشن شملقر شالجتم عي : قصر شوالد 

 5((00 بوزي ن ع ص ز شرفود شرفود 

شرفود شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 500  : شلعزيز هياللي  شلسيد عبد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : مومن  شسم عيل  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

هياللي  شلعزيز  عبد  شلسيد 

عنوشنه)ش) قصر شوالد بوزي ن ع ص ز 

شرفود 00))5 شرفود شملغرب.

شلسيد شسم عيل مومن عنوشنه)ش) 

ش رع موال4 شسم عيل شرفود 00))5 

شرفود شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

هياللي  شلعزيز  عبد  شلسيد 

عنوشنه)ش) قصر شوالد بوزي ن ع ص ز 

شرفود 00))5 شرفود شملغرب

شلسيد شسم عيل مومن عنوشنه)ش) 

ش رع موال4 شسم عيل شرفود 00))5 

شرفود شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لرشيدية بت ريخ )0 أبريل 

))0) تحت رقم 151.

10(1I

CAB ADVICE

AZIZ MOHAMED TRANS
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

CAB ADVICE

ش رع محمد شلخ مس عم رة رقم 

8)1 شلط بق شألو  شقة رقم ) ، 

16000، سيد4 ق سم شملغرب

 AZIZ MOHAMED TRANS

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي توطين 

عم رة رقم 8)1 شقة رقم ) شلط بق 

شألو  ش رع محمد شلخ مس - 16000 

سيد4 ق سم شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7و91)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل  و1 

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 AZIZ  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.MOHAMED TRANS

نقل   -  : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلسلع

- نقل شلعم  .

توطين   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شلط بق   ( 8)1 شقة رقم  عم رة رقم 

شألو  ش رع محمد شلخ مس - 16000 

سيد4 ق سم شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد عزيز محمد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
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وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  محمد  عزيز  شلسيد 
تجزئة طريق طنجة رقم 9)) 16000 

سيد4 ق سم شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  محمد  عزيز  شلسيد 
تجزئة طريق طنجة رقم 9)) 16000 

سيد4 ق سم شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 11 شالبتدشئية بسيد4 ق سم بت ريخ 

أبريل ))0) تحت رقم 91.
10((I

cabinet abda conseil et management

SAFISKILLS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

قفل شلتصفية

 cabinet abda conseil et
management

رقم 9و)شلط بق شالو  طريق سيد4 
وشصل شلحي شلصن عي ، 6000)، 

شسفي شسفي
SAFISKILLS شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي : رقم 17 
زنقة 0) حي شلعريصة سيد4 وشصل 

- 6000) شسفي شملغرب.
قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و))8.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
))0) تقرر حل  )1 فبرشير  شملؤرخ في 
شركة ذشت شملسؤولية   SAFISKILLS
 100.000 رأسم له   مبلغ  شملحدودة 
درهم وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 
سيد4  شلعريصة  حي   (0 زنقة   17
وشصل - 6000) شسفي شملغرب نتيجة 

اللتوقف شلدشئم لنش ط شلشركة.
و عين:

بوسويف  يوسف   شلسيد)ة) 
وعنوشنه)ش) 6) زنقة 15 حي شلعريصة 
)ة)  كمصفي  شملغرب  شسفي   (6000

للشركة.

و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 

 17 وفي رقم   (0(( فبرشير   1( بت ريخ 

0) حي شلعريصة سيد4 وشصل  زنقة 

- 6000) شسفي شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس   09 بت ريخ  بآسفي  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم ))).

Iو)10

شلن ظور للحس ب ت

DRINKS NAD

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رفع رأسم   شلشركة

شلن ظور للحس ب ت

ش رع شالمير سيد4 محمد شلحي 

شالدشر4 سيتي شملحمدية بلوك د 

شلط بق شلث ني رقم 5 ، 000)6، 

شلن ظور شملغرب

DRINKS NAD شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

شلعمرشن رقم 966) سلوشن شلن ظور 

000)6 شلن ظور شملغرب.

رفع رأسم   شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و)و16.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تم   (0(( فبرشير   1( في  شملؤرخ 

قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 

من  أ4  درهم«   1.900.000«

 (.000.000« إلى  درهم«   100.000«

مق صة  إجرشء   : طريق  عن  درهم« 

شملقدشر  شملحددة  شلشركة  ديون  مع 

وشملستحقة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ و0 م رس 

))0) تحت رقم 57و.

10((I

شركة فيدوسو

GLT ENERGY
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

شركة فيدوسو

)10 ش رع شملوحدين شلحسيمة ، 

000)و، شلحسيمة شملغرب

GLT ENERGY شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي مركز 

شس كن كت مة شلحسيمة - )0و)و 

شلحسيمة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   11

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 GLT  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ENERGY

محطة   -  : غرض شلشركة بإيج ز 

خدمة شلسي رشت

- مقهى

- بيع شلتبغ ب لتجزئة.

مركز   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

)0و)و   - شلحسيمة  كت مة  شس كن 

شلحسيمة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شملس تي  محمد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شملس تي  محمد  شلسيد 

طنجة   1( رقم  و  زنقة  و  حي شلخير 

90000 طنجة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شملس تي  محمد  شلسيد 

طنجة   1( رقم  و  زنقة  و  حي شلخير 

90000 طنجة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 1( بت ريخ  بت رجيست  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 10.

10(5I

 Groupe Management de Compétence(            

S.A.R.L (A-U

CLINIQUE IBERIA

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

إض فة تسمية تج رية أو شع ر 

 Groupe Management de(

Compétence S.A.R.L (A-U

5، ش رع شلحرير4، شلط بق شلث لت، 

رقم )و ، 90000، طنجة شملغرب

CLINIQUE IBERIA »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: 79، ش رع 

ولي شلعهد، شلط بق شالر�سي - - طنجة 

شملغرب.

»إض فة تسمية تج رية أو شع ر«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

55و105.

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

تقرر   (0(( أبريل   0( في  شملؤرخ 

إض فة شع ر تج ر4 للشركة وهو:

 CENTRE CARDIO

 VASCULAIRE IBN ROCHD

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

أبريل  و1  بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 00وو.

10(6I
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cabinet jdaini

REMADIALYSE SOUSS

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

قفل شلتصفية

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

REMADIALYSE SOUSS شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي : 6و 

تجزئة توفيق شلسعيدية - 600و6 

شلسعيدية شملغرب.

قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و)55.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تقرر حل   (0(( و0 م رس  شملؤرخ في 

شركة   REMADIALYSE SOUSS

ذشت مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

 100.000 رأسم له   مبلغ  شلوحيد 

6و  شإلجتم عي  درهم وعنوشن مقره  

600و6   - شلسعيدية  توفيق  تجزئة 

القف    نتيجة  شملغرب  شلسعيدية 

شلشركة.

و عين:

بورعدة  خ لد   شلسيد)ة) 

فرنس    91700 فرنس   وعنوشنه)ش) 

فرنس  كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 

6و  وفي   (0(( م رس  و0  بت ريخ 

600و6   - شلسعيدية  توفيق  تجزئة 

شلسعيدية شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   18 بت ريخ  ببرك ن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 203/2022.

10(7I

IMEXFID

 AUTO ECOLE ABOU
SALMA

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

IMEXFID

 RTE MOHMED 6 GH 5 APPT 15

 RESIDENCE ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC

 AUTO ECOLE ABOU SALMA

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ري ض 

شلبرنو�سي GH08I01 عم رة رقم 01 

شلسفلي ش رع محمد زفزشف شن �سي - 

0و06) شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9769و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(1 يوليوز   09

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 AUTO :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.ECOLE ABOU SALMA

سي رة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلتعليم.
ري ض   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 01 عم رة رقم   GH08I01 شلبرنو�سي 

 - شلسفلي ش رع محمد زفزشف شن �سي 

0و06) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلسيد شمليلود4 شلرض ني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلرض ني  شمليلود4  شلسيد 
عنوشنه)ش) سيد4 مومن شق مة شلخير 
 (06(0 شلبيض ء   1( رقم   08 عم رة 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلرض ني  شمليلود4  شلسيد 
عنوشنه)ش) سيد4 مومن شق مة شلخير 
 (06(0 شلبيض ء   1( رقم   08 عم رة 

شلدشر شلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )088)8.
10(8I

RAFIYOUB

RAFIYOUB
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

RAFIYOUB
ش رع مسعود4 و5 رقم 1) حي 

شلسع دة 5 ف س ، 0000و، ف س 
شملغرب

RAFIYOUB شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 
مسعود4 و5 رقم 1) حي شلسع دة 5 

ف س - 0000و ف س شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
7(011

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( فبرشير   ((
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.RAFIYOUB

أدشء   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

مع مالت شإلرشدشت أو شلدفع.

ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

مسعود4 و5 رقم 1) حي شلسع دة 5 

ف س - 0000و ف س شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شليوبي  شدريس  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شليوبي  شدريس  شلسيد 

حي   (1 رقم  و5  مسعود4  ش رع 

ف س  0000و  ف س   5 شلسع دة 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شليوبي  شدريس  شلسيد 

حي   (1 رقم  و5  مسعود4  ش رع 

شلسع دة 5 ف س 0000و ف س شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

م رس   (( بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 5و15.

10(9I

cabinet jdaini

AGRO SIDI MENSOUR
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

رفع رأسم   شلشركة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

AGRO SIDI MENSOUR شركة 

ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر 

سيد4 منصوردشئرة فزوشن شحفير 

فزوشن - 050و6 شحفير شملغرب.

رفع رأسم   شلشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.1781
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بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم   (0(( م رس   15 في  شملؤرخ 
قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 
من  أ4  درهم«   (.000.000«
»1.000.000 درهم« إلى »5.000.000 
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  ببرك ن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 192/2022.
0Iو10

STE REVCOMPTA

TWINS MKS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

STE REVCOMPTA
عم رة رقم 08 شلط بق شالو  شلشقة 

)0 ش رع شكرش شملدينة شلجديدة 
مكن س ، 50000، مكن س شملغرب

TWINS MKS شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

 IM C وعنوشن مقره  شإلجتم عي
 MAG 45 PRG BASMA MEKNES

50000 - مكن س شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

55961
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (1
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 TWINS :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.MKS
 : بإيج ز  شلشركة  غرض 
 PUBLICITE ET MARKETING

ELECTRONIQUE
 TRAVAUX DIVERS OU

.CONSTRUCTION
 IM C  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 MAG (5 PRG BASMA MEKNES

50000 - مكن س شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 50  : غرغر4  شلحق  عبد  شلسيد 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 50  : شلشعشوعي  شس مة  شلسيد 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

غرغر4  شلحق  عبد  شلسيد 
عنوشنه)ش) رقم 71)) تجزئة شلبس تين 
مكن س   50000 شلبس تين مكن س   7

شملغرب.
شلشعشوعي  شس مة  شلسيد 
عنوشنه)ش) زنقة 6 رقم ) حي شطلس 1 

مكن س 50000 مكن س شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
غرغر4  شلحق  عبد  شلسيد 
عنوشنه)ش) رقم 71)) تجزئة شلبس تين 
مكن س   50000 شلبس تين مكن س   7

شملغرب
شلشعشوعي  شس مة  شلسيد 
عنوشنه)ش) زنقة 6 رقم ) حي شطلس 1 

مكن س 50000 مكن س شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 69)1.
1Iو10

STE REVCOMPTA

GTC KA
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

STE REVCOMPTA
عم رة رقم 08 شلط بق شالو  شلشقة 

)0 ش رع شكرش شملدينة شلجديدة 
مكن س ، 50000، مكن س شملغرب
GTC KA شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 

58 شلط بق )0 تجزئة شلوف ء )/1 
مكن س - 50000 مكن س شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و5596

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (1
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 GTC  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.KA
 TRAVAUX : غرض شلشركة بإيج ز

DIVERS OU CONSTRUCTION
NEGOCE

.IMPORT-EXPORT
 58 رقم   : عنوشن شملقر شالجتم عي 
شلط بق )0 تجزئة شلوف ء 2/1 مكن س 

- 50000 مكن س شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد خ لد شسليم ني : 50 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 50  : معمر  شلغ ني  عبد  شلسيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلسيد خ لد شسليم ني عنوشنه)ش) 
رقم 58 شلط بق )0 تجزئة شلوف ء 2/1 

مكن س 50000 مكن س شملغرب.
شلسيد عبد شلغ ني معمر عنوشنه)ش) 
شلصب ح  عرب  فزن   شلقصيبة  قصر 

000)5 شلرششيدية شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد خ لد شسليم ني عنوشنه)ش) 
رقم 58 شلط بق )0 تجزئة شلوف ء 2/1 

مكن س 50000 مكن س شملغرب
شلسيد عبد شلغ ني معمر عنوشنه)ش) 
شلصب ح  عرب  فزن   شلقصيبة  قصر 

000)5 شلرششيدية شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   15 بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 70)1.
I)و10

FIDUCIAIRE AMER FISC

STE CFAL PRIVE SARL D’AU
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC

 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،

NADOR MAROC

 STE CFAL PRIVE SARL D’AU

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد)في طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

شالنبع ث رقم 11 زشيو - 000)6 

شلن ظور شملغرب.

حل شركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و)09).

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تقرر حل   (0(( أبريل   0( شملؤرخ في 

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

 STE CFAL PRIVE شلشريك شلوحيد 

 10.000 SARL D’AU مبلغ رأسم له  

درهم وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

 6(000  - زشيو   11 رقم  شالنبع ث 

عدم   : نتيجة    شملغرب  شلن ظور 

شلقي م ب ية مع مالت تج رية.

ش رع  ب  شلتصفية  مقر  حدد  و 

 6(000  - زشيو   11 رقم  شالنبع ث 

شلن ظور شملغرب. 

و عين:

لغزشو4  ميمون  شلسيد)ة) 

وعنوشنه)ش) حي شلحسنية زشيو 900)6 

شلن ظور شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   06 شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم 7و5.

Iوو10
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YF CONSULTING SERVICES

PX BOOLER ROOM
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N(
 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
PX BOOLER ROOM شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 59 إق مة 
موال4 عبد شلعزيز ش رع موال4 عبد 
شلعزيز رقم ) شلقنيطرة. - 000)1 

شلقنيطرة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
6(879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   01
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 PX  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.BOOLER ROOM
أشغ     : بإيج ز  شلشركة  غرض 
 ، وشلصب غة وأشغ   مختلفة  شلبن ء 

شلتج رة ب لتقسيط في موشد شلبن ء..
عنوشن شملقر شالجتم عي : 59 إق مة 
موال4 عبد شلعزيز ش رع موال4 عبد 
 1(000  - شلقنيطرة.   ( رقم  شلعزيز 

شلقنيطرة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : كريم  شلدوش4  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  كريم  شلدوش4  شلسيد 
بيح  شملرش  قي دة  هللا  عبد  شوالد  دوشر 
ق سم  سيد4   160(0 شمللحة  جرف 

شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  كريم  شلدوش4  شلسيد 
بيح  شملرش  قي دة  هللا  عبد  شوالد  دوشر 
ق سم  سيد4   160(0 شمللحة  جرف 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
شالبتدشئية ب لقنيطرة بت ريخ 07 أبريل 

))0) تحت رقم 90986.

I)و10

IMEXFID

ALWAN4U
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

IMEXFID
 RTE MOHMED 6 GH 5 APPT 15
 RESIDENCE ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC
ALWAN(U شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 55 شلضحى 

1 شلط بق شلسفلي محل تجزئة 
شلحمد عين شلسبع - 50)0) شلدشر 

شلبيض ء شملغرب.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
60677و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
شملؤرخ في 01 فبرشير ))0) تم تحويل 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
1 شلط بق شلسفلي محل  »55 شلضحى 
 (0(50  - تجزئة شلحمد عين شلسبع 
»شلضحى  إلى  شملغرب«  شلبيض ء  شلدشر 
م1   (1 شلط بق شلسفلي محل رقم   1
 (0(50  - تجزئة شلحمد عين شلسبع 

شلدشر شلبيض ء شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
1و  بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

م رس ))0) تحت رقم 0)8197.

5Iو10

STE SOTRA FYTO

STE SOTRA FYTO
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

STE SOTRA FYTO
ش رع موال4 رشيد درب حم د 

شوعد4 شلط بق شلسلفي رقم 06 ، 
00)87، بيوكرى شملغرب

STE SOTRA FYTO شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 
موال4 رشيد درب حم د شلط بق 

شلسفلي رقم 06 - 00)87 بيوكرى 
شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
(5895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   09
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.SOTRA FYTO
غرض   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلشركة في شملغرب وفي شلخ رج هو : 
• بيع شملعدشت شلفالحية .

شلر4  معدشت  وبيع  شرشء   •
وشآلالت وشلتسميد ومنتج ت شلتعبئة 

وشلتغليف شلبالستيكية.
وبيع شالستيرشد وشلتصدير  • شرشء 
شلتعبئة  وتوريد  شملوشد  جميع  وتأجير 

وشلتغليف.
• تج رة بيع وشرشء جميع شملنتج ت 

شلزرشعية وشدشرة شملزشرع وتربيته 
وتصدير  وشستيرشد  وبيع  شرشء   •
شلنب تية  شلصحة  منتج ت  جميع 

وشلبذور.

• تسويق مبيدشت بذور شلتق وى.

• تسويق شألن بيب )شفط ، سقي ، 

مع لجة ، تفريغ ، إلخ)

مضخ ت  تصليح  وبيع  شرشء   •

شلزرشعية  شألدوشت  م رك ت  بجميع 

وشلبستنة.

شلنظ فة  منتج ت  وبيع  شرشء   •

شلع مة.

• شستغال  شلعق رشت شلزرشعية.

• بيع موشد شلبن ء. مبنى ع م.

شلتج رة  ؛  مختلفة  أعم     •

شلع مة

أو  شملب شر  وشلبيع  شلتف وض   •

ب لعمولة ،

• شلخدم ت وشلهندسة شملدنية ،

شملس ح ت  وتشغيل  تخطيط   •

شلخضرشء وشلبستنة.

• شلبستنة

• شرشء وبيع وشلتف وض على جميع 

شملنتج ت شملتعلقة ب لحض نة.

• شالستيرشد وشلتصدير وشلتج رة

شملرتبط  شملستمر  شلتعليم   •

ب لزرشعة.

• شملرشفقة للحصو  على شلشه دة.

• منتج ت شلزهور شملقطوفة وأزه ر 

شلحدشئق وأشج ر شلزينة وشلشجيرشت 

وأشج ر شلف كهة شلحرجية.

• تصميم وتخطيط وبن ء شلحدشئق 

وشملس ح ت شلخضرشء.

وشلنب ت ت  شلزهور  تسويق   •

وشلحبوب  وشملص بيح  شلحية 

ومنتج ت شلصحة شلنب تية وشألسمدة 

وشلهرمون ت وشلتك ثر وشلرك ئز شملختلفة 

وشمليك نيكية  شلتقنية  وشملعدشت 

وجميع  شلبست ني  لالستخدشم 

مستلزم ت شلبستنة.

• ت جر منتج ت شلصحة شلنب تية.

• ت جر معدشت زرشعية.

• أعم   شلحدشئق.

وإزشلة   ، إزشلة شألعش ب شلض رة   •

وشلتطهير   ، وإب دة شلفئرشن   ، شلفرش ة 

من شلحشرشت ، وشلتطهير ، ومع لجة 

في  أو  شملب ني  على  تتم  وشلتي   ، شملي ه 

شألم كن شلع مة شلخضرشء.
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شلنظ فة  خدم ت  جميع   •

وشلصي نة شلع مة.

• أعم   هندسة مدنية متنوعة.

شلنب ت ت  أنوشع  جميع  زرشعة   •

وشملروج وشألشج ر وشلنخيل….

تسويق  شلبض ئع.  نقل  مق و    •

)فوشكه  شلزرشعية  شملنتج ت 

وخضروشت ... شلخ).

• شلف كهة وشألسم ك.

• إيج ر أ4 ملكية زرشعية أو غيره .

شلعمولة وشلسمسرة وشلوس طة   •

وتحقيق  وشلدرشسة  وشلتمثيل 

في  مص لح  أو  ممتلك ت  وشكتس ب 

جميع شلشرك ت وشملؤسس ت

شلعملي ت  جميع   ، ع م  وبشكل 

شملرتبطة بشكل مب شر أو غير مب شر 

بنش طه  لتعزيز نمو شلشركة وتطوره  

.

ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شلط بق  حم د  درب  رشيد  موال4 

بيوكرى   87(00  -  06 رقم  شلسفلي 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شمحدشر  لحسن  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شمحدشر  لحسن  شلسيد 

شيت  ششتوكة  شلصف ء  شلسهب  دوشر 

ب ه  00)87 بيوكرى شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شمحدشر  لحسن  شلسيد 

شيت  ششتوكة  شلصف ء  شلسهب  دوشر 

ب ه  00)87 بيوكرى شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   1( بت ريخ  ب نزك ن  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 706/2022.

6Iو10

KHOUYI BADIA

 STE LA ROCHE BARYALA
SARL AU

إعالن متعدد شلقرشرشت

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

شملغرب
 STE LA ROCHE BARYALA

SARL AU  »شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة ذشت شلشريك شلوحيد«
وعنوشن مقره  شالجتم عي: شملحل 

رقم 161 تجزئة مرج ن شيت وال  - 
50000 مكن س شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
.5(651

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في 15 م رس ))0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
على  ينص  شلذ4   :1 رقم  قرشر 
م يلي: - شملوشفقة على تحويل حصص 
)1000) حصة للسيد شله شمي بريلة 
للبط قة  شلح مل  شلجنسية  شملغربي 
في  وشملقيم   VA9)5وو رقم  شلوطنية 
 6 شلشقة   161 رقم  مرج ن  تجزئة 
شلط بق شلث لث شيت وال  عين عرمة 
شلحيوني  شلسيد  لص لح  مكن س 
شلح مل  شلجنسية.  شملغربي  مصطفى 
شملقيم   CD8005و للبط قة شلوطنية 
في رقم 79و شقة ) تجزئة زيتونة كلم 
توزيع   - شملدينة شلجديدة مكن س.    6
شلسيد  تعيين   - شمل  .   لرأس  جديد 
مقيم  مغربي  مصطفى  شلحيوني 
زيتونة  تجزئة   ( شقة  79و  رقم  في: 
مكن س  شلجديدة  شملدينة   6 كلم 
رقم   شلوطنية  للبط قة  ح مل   ،
غير  لفترة  جديد  5وCD800كمسير 
شله شمي  وشستق لة شلسيد  محدودة. 

بريلة من منصبه كمدير.
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
شلذ4 ينص  16-و6-7-1:  بند رقم 
تحويل  على  شملوشفقة   - م يلي:  على 
للسيد  حصة   (1000( حصص 
شلجنسية  شملغربي  بريلة  شله شمي 
رقم  شلوطنية  للبط قة  شلح مل 

وشملقيم في تجزئة مرج ن   VA9)5وو
شلث لث  شلط بق   6 شلشقة   161 رقم 
شيت وال  عين عرمة مكن س لص لح 
شملغربي  مصطفى  شلحيوني  شلسيد 
شلوطنية  للبط قة  شلح مل  شلجنسية. 
79و  رقم  في  شملقيم   CD8005و
شملدينة   6 تجزئة زيتونة كلم   ( شقة 
جديد  توزيع   - مكن س.   شلجديدة 
- تعيين شلسيد شلحيوني  لرأس شمل  .  
79و  رقم  مصطفى مغربي مقيم في: 
شملدينة   6 تجزئة زيتونة كلم   ( شقة 
للبط قة  ح مل   ، مكن س  شلجديدة 
5وCD800كمسير  رقم   شلوطنية 
وشستق لة  جديد لفترة غير محدودة. 
منصبه  من  بريلة  شله شمي  شلسيد 

كمدير.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل  و1  بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 8و)1.
7Iو10

موثقة

بن ربيعة للحبوب وأوالده
شركة شملس همة

توسيع نش ط شلشركة 

موثقة
6و ممر شلث ز4 - درج أوه - شلط بق 
شألو  ، 0080)، شلدشر شلبيض ء 

شملغرب
بن ربيعة للحبوب وأوالده شركة 

شملس همة
وعنوشن مقره  شالجتم عي 58 زنقة 
شبن بطوطة، رقم 8)، شلط بق و - 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.
توسيع نش ط شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
و8)16و.

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( م رس  1و  في  شملؤرخ 
نش ط  إلى  شلت لية  شألنشطة  إض فة 

شلشركة شلح لي :
 شستغال  شألرش�سي شلزرشعية.

- زرشعة شلحبوب.
- سوق شلبستنة وشلبقولي ت.

- تربية وتسمين شألبق ر وشألغن م.
- جميع شألنشطة شلزرشعية.

وشلبقولي ت  شلحبوب  زرشعة   -

ومشتق ته .

- زرشعة منتج ت حدشئق شلسوق.

شألنشطة  ك فة  إستغال    -

شلزرشعية.

شألس �سي  شلنض م  تعديل   -

للشركة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

 (0 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1875)8.

8Iو10

STE MAKTAB AL KHADAMAT

TREFLE CARD
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 80BD ABDELKRIM KHATABI

 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

23000، BENI MELLAL MAROC

TREFLE CARD شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

شلكوثر رقم 9) شلط بق شلث لث - 

و0)و) شلفقيه بن ص لح شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5و50

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   10

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.TREFLE CARD

: مق و  في  غرض شلشركة بإيج ز 

حرشسة شملنشآت شلعمومية وشلخ صة.

تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 - شلث لث  شلط بق   (9 رقم  شلكوثر 

و0)و) شلفقيه بن ص لح شملغرب.
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أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد عقى شلع طفي : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد حسن ش هين : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شلع طفي  عقى  شلسيد 
شوالد حمدشن ش رع شبن خلدون شلرقم 

50) 000و) بني مال  شملغرب.
عنوشنه)ش)  ش هين  حسن  شلسيد 
000و)  9و  رقم   ( حي شمديولة زنقة 

بني مال  شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شلع طفي  عقى  شلسيد 
شوالد حمدشن ش رع شبن خلدون شلرقم 

50) 000و) بني مال  شملغرب
عنوشنه)ش)  ش هين  حسن  شلسيد 
000و)  9و  رقم   ( حي شمديولة زنقة 

بني مال  شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
بت ريخ  بن ص لح  ب لفقيه  شالبتدشئية 

05 أبريل ))0) تحت رقم 109.
9Iو10

SERVICES BASE D’AMITIE

YACHEMOUN
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

SERVICES BASE D›AMITIE
 61AV LALLA YACOUT ANGLE

 MAANI 2 EME ETG N° 62
 CASABLANCA 61AV LALLA
 YACOUT ANGLE MAANI 2

 EME ETG N° 62 CASABLANCA،
20400، CASABLANCA MAROC

YACHEMOUN شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 65 
ش رع الكورنيش سلم ش شلط بق 
شلث ني شقة ب 56 - 0000) 

شلدشرشلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

5(0671

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   19

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.YACHEMOUN

: شلعملي ت  غرض شلشركة بإيج ز 

شلعق رية.

 65 رقم   : عنوشن شملقر شالجتم عي 

ش رع الكورنيش سلم ش شلط بق شلث ني 

شلدشرشلبيض ء   (0000  -  56 شقة ب 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   50  : شلسيد ي سين بنيس 

بقيمة 5.000 درهم للحصة .

حصة  5و   : بنيس  كريم  شلسيد 

بقيمة 500.و درهم للحصة .

حصة   15  : شلسيدة مونية برشدة 

بقيمة 1.500 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  بنيس  ي سين  شلسيد 

 (0180 شلدشرشلبيض ء  شلدي ب  عين 

شلدشرشلبيض ء شملغرب.

عنوشنه)ش)  بنيس  كريم  شلسيد 

 (0180 شلدشرشلبيض ء  شلدي ب  عين 

شلدشرشلبيض ء شملغرب.

عنوشنه)ش)  برشدة  مونية  شلسيدة 

 (0180 شلدشرشلبيض ء  شلدي ب  عين 

شلدشرشلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  بنيس  كريم  شلسيد 
 (0180 شلدشرشلبيض ء  شلدي ب  عين 

شلدشرشلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (0 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )177)8.
10(0I

MOORE CASABLANCA

كريتيفاسيون
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

كريتيف سيون شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي زنقة 

سمية إق مة شهرزشد و ط بق 5 رقم 
)) شلنخيل شلدشر شلبيض ء 0000) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
و067)5

 06 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

كريتيف سيون.
توفير   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

خدم ت شألعم  
شملس همة وشالستثم ر

مش ركة شلشركة في شلحس ب ، في 
في   ، شملك ن أو في إدشرة شألورشق شمل لية 
في  أو  شمل لية  شألورشق  على  شملع مالت 

نط ق شلسيطرة

درشسة تحليل شلخبرشت شلتدريبية 

ودعم شلشرك ت وشملؤسس ت

شالستيرشد وشلتصدير وشملبيع ت عبر 

شإلنترنت

وشستيرشد  وبيع  شرشء  نش ط  أ4 

وتصدير جميع شلسلع وتسويق وتوزيع 

هذه شلسلع وأ4 أنشطة مرتبطة به .

في  شلجملة  أو  شلتجزئة  تج رة 

شملنتج ت شملستوردة أو شملصنعة

شلعملي ت  جميع   ، أعم  وبشكل 

أو  شلتج رية  أو  شلصن عية  شمل لية 

شملدنية أو شملنقولة أو غير شملنقولة شلتي 

قد تكون مرتبطة بشكل مب شر أو غير 

مب شر بغرض شلشركة أو أ4 غرض 

مش به أو ذ4 صلة ، من شملحتمل أن 

تعزز تطويره  أو توسيعه ..

زنقة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

5 رقم  و ط بق  سمية إق مة شهرزشد 

 (0000 شلبيض ء  شلدشر  شلنخيل   ((

شلدشر شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 : شلسيدة ص فية ت ز4 بن طوز4 

100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة ص فية شلت ز4 بن طوز4 

حي  ش رع شملسيرة خضرشء  عنوشنه)ش) 

رشسين 0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيدة ص فية شلت ز4 بن طوز4 

حي  ش رع شملسيرة خضرشء  عنوشنه)ش) 

رشسين 0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (0 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1775)8.

10(1I
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A( CONSULTING

LATUS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

A2 CONSULTING
 TETOUAN ، 93040، TETOUAN

MAROC
LATUS شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

وشد بهية زنقة 1 شق مة غرن طة رقم 
1)/9و تطوشن - 000و9 تطوشن 

شملغرب.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.1(65(1

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
شملؤرخ في )) م رس ))0) تم تحويل 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
»ش رع وشد بهية زنقة 1 شق مة غرن طة 
000و9 تطوشن   - رقم 41/39 تطوشن 
شملغرب« إلى »محل تج ر4 شر�سي رقم 
شلنرجس ش رع شبي   ( حي شلبرشنص   1
90090 طنجة   - 59 طنجة  زرع رقم 

شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 517و.
10((I

معتز سطور س ر 

معتز سطور سارل
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

Moataz Store Sarl
ير شلغ ز4 1 شلقطعة و766 ، 

90000، طنجة شملغرب
معتز سطور س ر  شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي بير شلغ ز4 
1 شلقطعة و766 - 90000 طنجة 

شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

75و6)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   11

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

معتز   : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

سطور س ر .

شصالح   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وشلت بليت  وشلحوشسيب  شلهوشتف 

وشلديكودشج  شلفالش  خدمة  مع 

وشلديبلوك ج 

بيع شكسسورشت شألجهزة شلنق لة.

عنوشن شملقر شالجتم عي : بير شلغ ز4 

طنجة   90000  - و766  شلقطعة   1

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  شلصيد  محمد  شلسيد 

 (8 رفم   6 زنقة   1 جميلة  تجزئة 

90000 طنجة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شلصيد  محمد  شلسيد 

 (8 رفم   6 زنقة   1 جميلة  تجزئة 

90000 طنجة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   18 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 75و6)1)))0.

Iو)10

A( CONSULTING

LATUS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

توسيع نش ط شلشركة 

A2 CONSULTING
 TETOUAN ، 93040، TETOUAN

MAROC
LATUS شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شالجتم عي محل 
تج ر4 شر�سي رقم 1 حي شلبرشنص 
) شلنرجس ش رع شبي زرع رقم 59 

طنجة - 90090 طنجة شملغرب.
توسيع نش ط شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.1(65(1

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( م رس   (( في  شملؤرخ 
نش ط  إلى  شلت لية  شألنشطة  إض فة 

شلشركة شلح لي :
 ، وشلتوشز4   ، شلهوشء  بضغط 

وموشزنة شإلط رشت .
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
أبريل   (0 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 517و.
10((I

FISCALITY CONSULTING CENTER

NEXTCENTURY MA
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
NEXTCENTURY MA شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي مكتب رقم 
ب )1 ، تجزئة فجوة ، ش رع شلحسن 
) ، طريق شلصويرة ، كيليز - 0000) 

مرشكش شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1((6(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   05

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. NEXTCENTURY MA

وك لة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

عق رية.

مكتب   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

ش رع   ، فجوة  تجزئة   ،  1( ب  رقم 

شلحسن ) ، طريق شلصويرة ، كيليز - 

0000) مرشكش شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شملهد4 عققوش  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد شملهد4 عققوش عنوشنه)ش) 

00و))  ولت نة  شمليل  شالدشر4  شلحي 

دمن ت شزيال  شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد شملهد4 عققوش عنوشنه)ش) 

00و))  ولت نة  شمليل  شالدشر4  شلحي 

دمن ت شزيال  شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   15 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم و)8)و1.

10(5I
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SELECT CONSEIL

R.ASSET

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

حل شركة

SELECT CONSEIL

ش رع عبد شملومن عم رة1)) شلط بق 

شلرشبع رقم16 ، 60و0)، شلبيض ء 

شملغرب

R.ASSET شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة)في طور شلتصفية)

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 1) زنقة 

رشسين شلشقة و1 ف   فلور4 - 

0100) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.((1((9

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تقرر حل   (0(( 16 م رس  شملؤرخ في 

شملحدودة  شملسؤولية  ذشت  شركة 

 100.000 رأسم له   مبلغ   R.ASSET

 (1 شإلجتم عي  درهم وعنوشن مقره  

 - و1 ف   فلور4  زنقة رشسين شلشقة 

شلدشر شلبيض ء شملغرب نتيجة   (0100

  : عدم قدرة شلشركة في شالستمرشر في 

هدش شملج  .

1) زنقة  و حدد مقر شلتصفية ب 

 - فلور4  ف    و1  شلشقة  رشسين 

0100) شلدشر شلبيض ء شملغرب. 

و عين:

شلسيد)ة) ريم شلغرشس وعنوشنه)ش) 

ف    و1  شلشقة  رشسين  زنقة   (1

فلور4 0100) شلدشر شلبيض ء شملغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 

شملتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (0 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )187)8.

10(6I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

AYAT SPA
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

 HAY TARGA -MARRAKECH 870

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

AYAT SPA شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 99) 

شسكجور صكوم  مرشكش مرشكش 

0000) مرشكش شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1((5(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  0و 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 AYAT  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.SPA

غرض شلشركة بإيج ز : -1مؤسسة 

للعن ية ب لجم  

-)حم م ومنتجع صحي.

عنوشن شملقر شالجتم عي : رقم 99) 

مرشكش  مرشكش  صكوم   شسكجور 

0000) مرشكش شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيدة ميلو حسن ء : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : سفي ن  شلخروع  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  حسن ء  ميلو  شلسيدة 
 (5 فيال   (1 شطر  مرشكش  شبوشب 

مرشكش 0000) مرشكش شملغرب.
شلسيد شلخروع سفي ن عنوشنه)ش) 
 (5 رقم   (1 شطر  مرشكش  شبوشب 

مرشكش 0000) مرشكش شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  حسن ء  ميلو  شلسيدة 
 (5 فيال   (1 شطر  مرشكش  شبوشب 

مرشكش 0000) مرشكش شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   1( بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 009).
10(7I

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

MDC102
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

ش رع شلعركوب رقم 01-))77 
صندوق شلبريد رقم 6)1، 000و7، 

شلدشخلة شملغرب
)MDC10 شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شق مة 

شملنصور ش رع شحمد شلرف عي شلط بق 
شالو  شقة رقم )10 - 000و7 

شلدشخلة شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

01و1)
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   06
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.MDC10(
غرض شلشركة بإيج ز : - شستغال  

وبيع منتج ت شملح جر.

- شستغال  وتصنيع شملح جر ؛

شلرخ م  مقلع  شستغال    -

وشلجرشنيت.

- أعم   متنوعة أو بن ء ؛

- أعم   ولوشزم متنوعة:.

شق مة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شملنصور ش رع شحمد شلرف عي شلط بق 

000و7   -  10( رقم  شقة  شالو  

شلدشخلة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 STE UNIVERSAL FOR شلشركة

 BUSINESS DEVELOPMENT

 100 بقيمة  حصة   CORP : 200

درهم للحصة .

شلسيد محمد س لم شلزشو4 : 00) 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 (00  : شحمين  شلعرو�سي  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 (00  : هللا  بنعبد  كريم  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد شلحسين شمل ح : 00) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

 STE UNIVERSAL FOR شلشركة

 BUSINESS DEVELOPMENT
زنقة   58 رقم  عنوشنه)ش)   CORP

شلحسني  شلحي  شلشق  عين  شريفة 

0000) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

شلزشو4  س لم  محمد  شلسيد 

 101 رقم  بئرشنزرشن  حي  عنوشنه)ش) 

000و7 شلدشخلة شملغرب.

شلسيد شلعرو�سي شحمين عنوشنه)ش) 

حي شملسيرة 01 زنقة جبل بون صر رقم 

)و 000و7 شلدشخلة شملغرب.

شلسيد كريم بنعبد هللا عنوشنه)ش) 

 11 زنقة   11 رقم  شعب بو  تجزئة 

شلبيض ء  شلدشر   (0000 ك لفورني  

شملغرب.
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عنوشنه)ش)  شمل ح  شلحسين  شلسيد 
ش رع شدرشر سطوف حي شغريبالت رقم 

1 وو11 000و7 شلدشخلة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد شلعرو�سي شحمين عنوشنه)ش) 
حي شملسيرة 01 زنقة جبل بون صر رقم 

)و 000و7 شلدشخلة شملغرب
شمين  شلفياللي  محمد  شلسيد 
ريسور  كولف  ك ليفورني   عنوشنه)ش) 
فيال 1)1 شملدينة شلخضرشء بوسكورة 
شلبيض ء  شلدشر   (0000 شملوشصر 

شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 18 بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 666/2022.

10(8I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 R&C LUXURY INVEST
MOROCCO

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 R&C LUXURY INVEST

MOROCCO شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي مكتب رقم 
ب )1 ، تجزئة فجوة ، ش رع شلحسن 
) ، طريق شلصويرة ، كيليز. - 0000) 

مرشكش شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1((695
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   06
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 R&C  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. LUXURY INVEST MOROCCO

وك لة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

عق رية.

مكتب   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

ش رع   ، فجوة  تجزئة   ،  1( ب  رقم 

كيليز.   ، ، طريق شلصويرة   ( شلحسن 

- 0000) مرشكش شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 10.000 شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 50  : كريستين  روس  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 50  : بولين  سيسرون  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيدة روس كريستين عنوشنه)ش) 

شالزده ر   ((( رقم  شلصنوبر  تجزئة 

مرشكش 0000) مرشكش شملغرب.

شلسيدة سيسرون بولين عنوشنه)ش) 

ميير4  00و8و  فيفي ن  ش رع   101

00و8و فرنس  فرنس .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيدة روس كريستين عنوشنه)ش) 

شالزده ر   ((( رقم  شلصنوبر  تجزئة 

مرشكش 0000) مرشكش شملغرب

شلسيدة سيسرون بولين عنوشنه)ش) 

ميير4  00و8و  فيفي ن  ش رع   101

00و8و فرنس  فرنس 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   19 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 918)و1.

10(9I

ALTERNATIVES AUDIT & EXPERTISE

CFMS MA Privé
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

 ALTERNATIVES AUDIT &
EXPERTISE

ش رع شلسالم ط بق 6 رقم )1 ، 
90000، طنجة شملغرب

CFMS MA Privé شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 5 ش رع 

يوسف إبن ت شفين شلط بق ) 
شلشقة رقم و طنجة طنجة 90000 

طنجة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1(6515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (8
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 CFMS :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.MA Privé
 : بإيج ز  شلشركة  غرض 

-شالستش رشت في هندسة شلتدريب
-شلتدريب شألولي وشملستمر في شملهن 

شلصحية
شملنشآت  إدشرة  في  -الستش رشت 

شلصحية.
ش رع   5  : عنوشن شملقر شالجتم عي 
يوسف إبن ت شفين شلط بق ) شلشقة 
طنجة   90000 طنجة طنجة  و  رقم 

شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد محمد كريم شلفالح : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلفالح  كريم  محمد  شلسيد 

ش رع   10( عم رة   9 شقة  عنوشنه)ش) 

10090 شلرب ط  ف   ولد عمير شكدش  

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلفالح  كريم  محمد  شلسيد 

ش رع   10( عم رة   9 شقة  عنوشنه)ش) 

10090 شلرب ط  ف   ولد عمير شكدش  

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (0 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 97)و.

1050I

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

DAKHLA AGRUMES
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

ش رع شلعركوب رقم 01-))77 

صندوق شلبريد رقم 6)1، 000و7، 

شلدشخلة شملغرب

DAKHLA AGRUMES شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي وشد 

شلشي ف زنقة رقم 6)و - 000و7 

شلدشخلة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9)و1)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   19

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:



8167 الجريدة الرسميةعدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0)) 

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. DAKHLA AGRUMES
توزيع   -  : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وبيع جميع شملنتج ت شلغذشئية.
شلغذشئية  شلبق لة  منتج ت   -
وشلفوشكه  شملعلبة  وشلخضروشت 
شلط زجة وشملجففة وشللحوم وشلدج ج 
شلط زجة  وشألسم ك  وشلبيض 

وشملجمدة ؛.
وشد  حي   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
000و7   - 6)و  رقم  زنقة  شلشي ف 

شلدشخلة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : شملحفوظ  ست ر  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شملحفوظ  ست ر  شلسيد 
6)و  رقم  زنقة  شلشي ف  وشد  حي 

000و7 شلدشخلة شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شملحفوظ  ست ر  شلسيد 
6)و  رقم  زنقة  شلشي ف  وشد  حي 

000و7 شلدشخلة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (0 بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 682/2022.
1051I

UPSILON CONSULTING

FRESHBLUE
إعالن متعدد شلقرشرشت

UPSILON CONSULTING
زشوية ش رع عمر شلخي م وش رع عبد 
شلرحيم بوعبيد، شلط بق شلرشبع، 
شقة رقم 0) ، 50)0)، شلدشر 

شلبيض ء شملغرب
FRESHBLUE »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة ذشت شلشريك 
شلوحيد«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: 0و زنقة 
موال4 أحمد شلوكيلي، شقة رقم 8، 
حس ن، شلرب ط - 0)100 شلرب ط 

شملغرب.
»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 
.1(7601

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 
شملؤرخ في )0 غشت 1)0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 
قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 
رفع رأسم   شلشركة بمبلغ قدره 000 
100 درهم أ4 من 000 100 درهم إلى 
تقديم  عن طريق  درهم،   (00  000
حصص نقدية مع شلتن ز  عن حقوق 

شالكتت ب شلتفضيلية
قرشر رقم ): شلذ4 ينص على م يلي: 
من  للشركة،  شلق نوني  شلشكل  تغيير 
ذشت  شملسؤولية  محدودة  شركة 
شلشريك شلوحيد إلى شركة محدودة 

شملسؤولية
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 
بند رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

شلشكل شلق نوني
بند رقم 6: شلذ4 ينص على م يلي: 

شملس هم ت
بند رقم 7: شلذ4 ينص على م يلي: 

رأس شمل  
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم و98و)1.
105(I

RIF CONSEIL SARL

MH RIF TRANS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

MH RIF TRANS شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

شلحسن شالو  رقم 6)) بلوك 

شلسكور4 شلط بق شالو  رقم )1 

شلن ظور - 000)6 شلن ظور شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

و00و).

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(( أبريل   08 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :

)ة) حمزة شتيب ت  تفويت شلسيد 

أصل  من  شجتم عية  حصة   500

)ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة   1.000

أبريل   08 بت ريخ  شحمي ني  مصطفى 

.(0((

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

أبريل   19 شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم 5)6.

Iو105

شألست ذ معتمد أحمد

اكفاي لوازير
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص

شألست ذ معتمد أحمد
زشوية زنقة شبن ع ئشة وزنقة ط رق 

شبن زي د, عم رة شكسيلسيور شلط بق 

شألو  رقم 7 جيليز ، 0000)، مرشكش 

شملغرب

شكف 4 لوشزير شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي مكتب 

9 ش رع شملزدلفة عرصة شلسينكو - 

0000) مرشكش شملغرب.

تفويت حصص
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.11(665

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تمت   (0(( م رس   09 في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
زغلو   هش م  )ة)  شلسيد  تفويت 

100 حصة شجتم عية من أصل 100 

حصة لف ئدة شلسيد )ة) توفيق وريني 

بت ريخ 10 م رس ))0).

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   

م رس   (1 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 17)و.

105(I

CCJF

CAP GRAIN
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

CAP GRAIN شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 0و ، 

تجزئة لعلج شلط بق شلث ني ، زنقة1 

،ش رع بن بركة ، بوركون، - 0000) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

01و0)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   05

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 CAP  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.GRAIN

بيع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلحيوشن ت  وعلف  شملركبة  شألعالف 

ب لجملة، شالستيرشد وشلتصدير .

0و  رقم   : عنوشن شملقر شالجتم عي 

، تجزئة لعلج شلط بق شلث ني ، زنقة1 

 (0000  - ،ش رع بن بركة ، بوركون، 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.
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أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 
شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : معدن  حمزة  شلسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد حمزة معدن عنوشنه)ش) حي 
0و86)  شملحمدية   58 شلصديق رقم 

شملحمدية شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد حمزة معدن عنوشنه)ش) حي 
0و86)  شملحمدية   58 شلصديق رقم 

شملحمدية شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 15 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 0و)1)8.
1055I

BOUSSOLE CONSEIL

 CONSEIL EN DROIT DES
AFFAIRES

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

حل شركة

BOUSSOLE CONSEIL
و, زشوية زنقة بينيل وش رع عبد 
شملومن ، 60و0)، شلدشرشلبيض ء 

شملغرب
 CONSEIL EN DROIT DES

AFFAIRES شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد)في 

طور شلتصفية)
وعنوشن مقره  شإلجتم عي و , زنقة 
عد4 شلحركي )زنقة ك لف ن س بق ) 
زشوية ش رع عبد شملومن - 60و0) 

شلدشر شلبيض ء شملغرب.
حل شركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
6561وو.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
تقرر   (0(( أبريل   0( في  شملؤرخ 
ذشت مسؤولية محدودة  حل شركة 
 CONSEIL شلوحيد  شلشريك  ذشت 

مبلغ   EN DROIT DES AFFAIRES
وعنوشن  درهم   10.000 رأسم له  
عد4  زنقة   , و  شإلجتم عي  مقره  
زشوية  س بق )  ك لف ن  )زنقة  شلحركي 

شلدشر  60و0)   - شملومن  عبد  ش رع 

توقف   : نتيجة    شملغرب  شلبيض ء 

شلنش ط شلتج ر4.
زنقة   , و  و حدد مقر شلتصفية ب 
س بق )  ك لف ن  )زنقة  شلحركي  عد4 
60و0)   - شملومن  عبد  ش رع  زشوية 

شلدشر شلبيض ء شملغرب. 

و عين:

شلتب عي  خليل  شلسيد)ة) 

) شلزنقة  وعنوشنه)ش) حي عين شلشف ء 

شلدشر شلبيض ء   (05(0  (( شلرقم   (0

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند شإلقتض ء شلحدود شملفروضة 

محل  لهم  شملخولة  شلصالحي ت  على 

شملخ برة ومحل تبليغ شلعقود وشلوث ئق 
زنقة عد4   , و   : شملتعلقة ب لتصفية 
زشوية  س بق )  ك لف ن  )زنقة  شلحركي 

ش رع عبد شملومن

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (1 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 080))8.

1056I

SOBAFISC

شركة سرترادينا 

SARTRADINA
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

SOBAFISC

9)1 ش رع شملسيرة شلن ظور، 000)6، 

شلن ظور شملغرب

 SARTRADINA  شركة سرترشدين

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي حي شوالد 

عمر شويحي  رقم )1 زغنغ ن - 

150)6 شلن ظور شملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.11(55

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تم تعيين   (0(( أبريل   05 شملؤرخ في 

شلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

برغوت حميد كمسير وحيد

تبع  لقبو  شستق لة شملسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   15 شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم 605.

1057I

SOBAFISC

 STE شركة ايدغوتزاغين

HYDROTAZAGHINE

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

رفع رأسم   شلشركة

SOBAFISC

9)1 ش رع شملسيرة شلن ظور، 000)6، 

شلن ظور شملغرب

 STE شركة شيدغوتزشغين

HYDROTAZAGHINE شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي دوشر وليت  

تزشغين - دريوش - و5))6 شلن ظور 

شملغرب.

رفع رأسم   شلشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

5و167.

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 

تم   (0(( أبريل   05 في  شملؤرخ 

قدره  بمبلغ  شلشركة  رأسم    رفع 

من  أ4  درهم«   1.(00.000«

 1.500.000« إلى  درهم«   100.000«

مق صة  إجرشء   : طريق  عن  درهم« 

شملقدشر  شملحددة  شلشركة  ديون  مع 

وشملستحقة.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   15 شالبتدشئية ب لن ضور بت ريخ 

))0) تحت رقم 606.

1058I

UPSILON CONSULTING

FRESHBLUE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

UPSILON CONSULTING
وش رع  شلخي م  عمر  ش رع  زشوية 
عبد شلرحيم بوعبيد، شلط بق شلرشبع، 
شلدشر   ،(0(50  ،  (0 رقم  شقة 

شلبيض ء شملغرب
ذشت  شركة   FRESHBLUE
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 0و زنقة 
 ،8 شقة رقم  موال4 أحمد شلوكيلي، 

حس ن - 0)100 شلرب ط شملغرب.
تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.1(7601

شلوحيد  شلشريك  قرشر  بمقت�سى 
شملؤرخ في و0 فبرشير ))0) تم تحويل 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
شلوكيلي،  أحمد  موال4  زنقة  »0و 
شقة رقم 8، حس ن - 0)100 شلرب ط 
شملغرب« إلى »مجموعة شلصنوبر، رقم 
 11000  - و) ش رع حم ن شلفطوشكي 

شلرب ط شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   (( بت ريخ  ب لرب ط  شلتج رية 

))0) تحت رقم 85)و)1.
1059I

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

 OCEAN VAGABOND
DAKHLA

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تفويت حصص

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

ش رع شلعركوب رقم 01-))77 
صندوق شلبريد رقم 6)1، 000و7، 

شلدشخلة شملغرب
 OCEAN VAGABOND DAKHLA

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 
شلعركوب رقم 01-0)7 - 000و7 
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شلدشخلة شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.(151

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( م رس  0و  في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
 OCEAN تفويت شلسيد )ة) شركة
 VAGABOND HOLDING 9.000
 9.000 أصل  من  شجتم عية  حصة 
شركة  )ة)  شلسيد  لف ئدة  حصة 
م رس  0و  بت ريخ   DAKHLA KIDS

.(0((
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
 (0 بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 681/2022.

1060I

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

 OCEAN VAGABOND
DAKHLA

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت 
شملسؤولية شملحدودة

ش رع شلعركوب رقم 01-))77 
صندوق شلبريد رقم 6)1، 000و7، 

شلدشخلة شملغرب
 OCEAN VAGABOND DAKHLA

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 
شلعركوب رقم 01-0)7 - 000و7 

شلدشخلة شملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.(151

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تعيين   (0(( م رس  0و  شملؤرخ في 
شلسيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
شليعقوبي اللة نوفيسة كمسير وحيد

تبع  لقبو  شستق لة شملسير.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (0 بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 681/2022.

1061I

FIDUCIAIRE GOUMRI

WAILAM PNEUS SERVICES

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

قفل شلتصفية

FIDUCIAIRE GOUMRI

7و زنقة شلوحدة ، 0و01)، 

شلدشرشلبيض ء شملغرب

 WAILAM PNEUS SERVICES

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي : شق مة 

بيلير م س و عم رة 8 رقم )و عين 

حرودة - - شملحمدية شملغرب.

قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

.(((19

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تقرر حل   (0(( )0 م رس  شملؤرخ في 

 WAILAM PNEUS SERVICES

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة مبلغ 

وعنوشن  درهم   100.000 رأسم له  

س  م  بيلير  شق مة  شإلجتم عي  مقره  

 -  - عين حرودة  )و  رقم   8 عم رة  و 

شملحمدية شملغرب نتيجة لتوقف عن 

مزشولة شلنش ط.

و عين:

شلسيد)ة) شلي س مني ر وعنوشنه)ش) 

 6 رقم   1 ط بق   ( بيلير م س  شق مة 

شملحمدية   - حرودة  عين  س  عم رة 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 

شق مة  وفي   (0(( م رس   0( بت ريخ 

عين  )و  رقم   8 عم رة  و  بيلير م س 

حرودة - - شملحمدية شملغرب.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

شالبتدشئية ب ملحمدية بت ريخ 1) أبريل 

))0) تحت رقم )77.

106(I

orient compt

STE CONGRUENT AGENCY
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA MAROC
 STE CONGRUENT AGENCY

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 98 ش رع 
عال  بن عبدهللا شلط بق شلث لث رقم 

1) - 60000 وجدة شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
1و)9و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   (5
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.CONGRUENT AGENCY
غرض شلشركة بإيج ز : مهندسة.

98 ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 
عال  بن عبدهللا شلط بق شلث لث رقم 

1) - 60000 وجدة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : حرك ت  ليلى  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  حرك ت  ليلى  شلسيدة 
17 شلط بق  زنقة وشد شم شلربيع عم رة 

11 شكدش  10080 شلرب ط شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  حرك ت  ليلى  شلسيدة 

17 شلط بق  زنقة وشد شم شلربيع عم رة 

11 شكدش  10080 شلرب ط شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   19 بت ريخ  بوجدة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 9)5.

Iو106

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

Aero Agri Morocco

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

شئتم نية فيدشك ، شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

ش رع شلعركوب رقم 01-))77 

صندوق شلبريد رقم 6)1، 000و7، 

شلدشخلة شملغرب

Aero Agri Morocco شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ش رع 

شلعركوب رقم 01-))77 - 000و7 

شلدشخلة شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

(1(99

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   1(

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 Aero  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.Agri Morocco

 -  : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلصحة  أو  شلزرشعية  شملع لج ت 

وغيره   شلصحية  شلوق ية  أو  شلنب تية 

من عملي ت شالنتش ر على شألرض أو 

شلتشتت في شلغالف شلجو4 ؛



عدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0))الجريدة الرسمية   8170

ش رع   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
000و7   -  01-77(( رقم  شلعركوب 

شلدشخلة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
150 حصة   : شلسيد ري ن سويكن 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 AERO DYNALI شلشركة 
 GHOST CORPORATION : 700

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 BIQUET SERGE شلسيد 
 100 حصة بقيمة   ROBERT : 150

درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
 AERO DYNALI شلشركة 
 GHOST CORPORATION
01- رقم  شلعركوب  ش رع  عنوشنه)ش) 

))77 000و7 شلدشخلة شملغرب.
 BIQUET SERGE شلسيد 
 -  1090 بلجيك   عنوشنه)ش)   ROBERT

بلجيك .
عنوشنه)ش)  سويكن  ري ن  شلسيد 

بلجيك  1090 - بلجيك .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيدة ف طمة سويكن عنوشنه)ش) 

بلجيك  1090 - بلجيك 
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 18 بت ريخ  شلدهب  بوشد4  شالبتدشئية 

أبريل ))0) تحت رقم 665/2022.
106(I

ك فجيد

RH MAGHREB
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

قفل شلتصفية

ك فجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
شاللفة، 0))0)، شلدشر شلبيض ء 

شملغرب
RH MAGHREB شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي : 10زنفة 

شلشرشردة شلط بق شلسفلي بوركون - 
0))0) شلبيض ء شملغرب.

قفل شلتصفية
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1)67و).
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تقرر   (0(( م رس  و0  في  شملؤرخ 
ذشت  شركة   RH MAGHREB حل 
رأسم له   مبلغ  شملحدودة  شملسؤولية 
مقره   وعنوشن  درهم   100.000
10زنفة شلشرشردة شلط بق  شإلجتم عي 
شلبيض ء   (0((0  - بوركون  شلسفلي 

شملغرب نتيجة الالزمة شالقتص دية.
و عين:

شلرحموني  يوسف  شلسيد)ة) 
وعنوشنه)ش) تجزئة ي سين رقم 6 شاللفة 
00)0) شلبيض ء شملغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
10زنفة  وفي   (0(( م رس  و0  بت ريخ 
 - شلط بق شلسفلي بوركون  شلشرشردة 

0))0) شلبيض ء شملغرب.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )1و1)8.
1065I

AL-AQSA FOR TRADE AND SERVECES S.A.R.L

 AL AQSA FOR TRADE AND
SERVECES SARL

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

 AL-AQSA FOR TRADE AND
SERVECES S.A.R.L

شلط بق شألو  رقم )) ش رع بن رشد 
 rue IBN (( حي ب ريو حدو شلحسيمة
 ROCHD HAY BARIO HADDOU

 AL HOCEIMA، 32000، AL
HOCEIMA شملغرب

 AL AQSA FOR TRADE AND
SERVECES SARL شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي شقة 

شلط بق شألو  رقم )) زنقة شبن رشد 
حي ب ريو حدو شلحسيمة - 000)و 

شلحسيمة شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

689و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

 AL AQSA FOR TRADE AND

.SERVECES SARL

تج رة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلكتب وشلروشي ت وشألدوشت شملدرسية 

من  متنوعة  خدم ت  تقديم  مع 

وشلتق رير  شلبحوث  وكت بة  طب عة 

شلفوشتير  وشستخالص  شلوث ئق  وشتى 

وحجز شملوشعيد وغيره  وبيع شألجهزة 

شملعلوم تية وشاللكترونية.

شقة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
)) زنقة شبن رشد  شلط بق شألو  رقم 

000)و   - شلحسيمة  حدو  ب ريو  حي 

شلحسيمة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

0.000و  شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 80  : شلجوهر4  سعيدة  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيد عبدشالاله مك فئ : 85 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

5و1   : مك فئ  عبدشالاله  شلسيدة 

بقيمة 100 درهم.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شلجوهر4  سعيدة  شلسيدة 
شلفت ة  دشر  شنغوال  زنقة  عنوشنه)ش) 

شلحسيمة 000)و شلحسيمة شملغرب.

شلسيد عبدشالاله مك فئ عنوشنه)ش) 
ب ريو  ش رع بني بوشيدير حي   (8 رقم 

شلحسيمة  000)و  شلحسيمة  حدو 

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 
وموشطن مسير4 شلشركة:

شلجوهر4  سعيدة  شلسيد 
شلفت ة  دشر  شنغوال  زنقة  عنوشنه)ش) 

شلحسيمة 000)و شلحسيمة شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (( بت ريخ  ب لحسيمة  شالبتدشئية 

م رس ))0) تحت رقم 87.
1066I

سل سوليسيون

الفاج ياسين
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

قفل شلتصفية
سل سوليسيون

ش رع شالدريسية زنقة ط رق زي د 
رقم )6 شلط بق 1 ، 90000، طنجة 

شملغرب
الف ج ي سين شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي : حي شلدير 
شكزن ية تجزئة 87 - 90000 طنجة 

شملغرب.
قفل شلتصفية

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
.(60(7

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
1)0) تقرر حل  1و دجنبر  شملؤرخ في 
الف ج ي سين شركة ذشت شملسؤولية 
 100.000 رأسم له   مبلغ  شملحدودة 
شإلجتم عي حي  درهم وعنوشن مقره  
 90000  -  87 تجزئة  شكزن ية  شلدير 
طنجة شملغرب نتيجة لال يوجد نش ط.

و عين:
زين وعنوشنه)ش)  مليكة   شلسيد)ة) 
طنجة   90000 شكزن ية  شلدير  حي 

شملغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
بت ريخ 1و دجنبر 1)0) وفي حي شلدير 
طنجة   90000  -  87 تجزئة  شكزن ية 

شملغرب.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (0 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 7)0و5).
1067I
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سل سوليسيون

بيتي بوا
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تفويت حصص
سل سوليسيون

ش رع شالدريسية زنقة ط رق زي د 
رقم )6 شلط بق 1 ، 90000، طنجة 

شملغرب
بيتي بوش شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
شلبس تين ش رع شلبلح رقم 189 - 

90000 طنجة شملغرب.
تفويت حصص

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.1(((57

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تمت   (0(( أبريل   0( في  شملؤرخ 

شملص دقة على :
تفويت شلسيد )ة) رضوشن شلبي ر4 
500 حصة شجتم عية من أصل 500 
حصة لف ئدة شلسيد )ة) منى شملطلب 

بت ريخ )0 أبريل ))0).
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم   
أبريل   (0 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم )01و5).
1068I

موثق

باب فتوح 6619
عقد تسيير حر ألصل تج ر4 )شألشخ ص 

شلطبيعيون)
عقد تسيير حر ألصل تج ر4

ب ب فتوح 6619
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلسيد)ة)  أعطى   (0(( أبريل   05
آسي ،شملومني  شملومني  مع ذ،  شملومني 
شلخري�سي  خولة،  عبدشملجيد،شملومني 
)ة)  شلح مل  آية  وشملومني  حكيمة 
 E09966و رقم    شلوطنية  للبط قة 
 EE617763 ,EE291012
ب لسجل  شملسجل   ,EE196915
شلتج ر4 ))71و1 ب ملحكمة شلتج رية 
لألصل  شلحر  شلتسيير  حق  بمرشكش 
رقم   ، شلتج ر4 شلك ئن ب ب ب فتوح 
شملغرب  مرشكش   (0000  -  6619

للسيد)ة) عزيز أيت سعيد شلح مل )ة) 
 EE6501و( رقم   شلوطنية  للبط قة 
ين ير   01 من  تبتدئ  سنة   1 ملدة 
 (0(( دجنبر  1و  في  وتنتهي   (0((

مق بل مبلغ شهر4 8.000 درهم.
1069I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

TRANSDOR SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 FIDUCIARE DES
PROFESSIONNELS

 N°2. 5 EME ETAGE RES
 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE
 YOUSSEF BEN TACHFINE88،

900020، TANGER MAROC
TRANSDOR SARL شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 01 ش رع 
ريفيرش شق مة شلفتح - 90000 طنجة 

شملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 
.1(807

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
تم تعيين   (0(( م رس   01 شملؤرخ في 
مسير جديد للشركة شلسيد)ة) دشد4 

جم   كمسير آخر
تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
م رس   16 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 51986).
1070I

 FIDUCIAIRE GENERALE DES AFFAIRES ET

ENTREPRISE

 GREAT PETROLEUM LD
غريت بتروليوم إلد4
إعالن متعدد شلقرشرشت

 FIDUCIAIRE GENERALE DES
AFFAIRES ET ENTREPRISE

 N° 8 IMM 344 LOTISSEMENT
 SANAWBAR HAY IZDIHAR ،
40000، MARRAKECH MAROC
GREAT PETROLEUM LD غريت 

بتروليوم إلد4 »شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة«

وعنوشن مقره  شالجتم عي: شقة 

8 عم رة ))و شلوشزيس ) تجزئة 

شلصنوبر حي شالزده ر مرشكش - 

0006) مرشكش شملغرب.

»إعالن متعدد شلقرشرشت«

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4: 

.108(81

بمقت�سى شلجمع شلع م شالستثن ئي 

شملؤرخ في 18 أكتوبر 1)0)

تم شتخ ذ شلقرشرشت شلت لية: 

قرشر رقم 1: شلذ4 ينص على م يلي: 

لتشمل  شملسير  صالحي ت  توسيع 

شلشرشء وشلحي زة لص لح شلشركة دون 

لكل  شلتحويل  أو  شلبيع  على  شلقدرة 

أصل مشمو  من شلغرض شالجتم عي 

شملحالت،  ك ألرش�سي،  للشركة 

معدشت شلتنقل،  شملعدشت،  شلبن ي ت، 

من  مشمو   أصل  وأ4  شلتجهيزشت 

شلغرض شالجتم عي 

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

شلنظ م شألس �سي شلت لية: 

صالحي ت   :  17 بند  رقم  بند 

 ... م يلي:  على  ينص  شلذ4  شملسير: 

شملسير أو شملسيرون لهم شلرخصة من 

أجل  من  وشلصالحية  شلشرك ء  لدن 

شلشرشء وشلحي زة لص لح شلشركة دون 

لكل  شلتحويل  أو  شلنيع  على  شلقدرة 

أصل مشمو  من شلغرض شالجتم عي 

شملحالت،  ك ألرش�سي،  للشركة 

معدشت شلتنقل،  شملعدشت،  شلبن ي ت، 

من  مشمو   أصل  وأ4  شلتجهيزشت 

شلغرض شالجتم عي ...

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

دجنبر   0( بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

1)0) تحت رقم 05)0و1.

1071I

INVEST - DATA

 PRESTIGE GRAVURE ET

PUB
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

قفل شلتصفية

INVEST - DATA

 Rue Ibnou Rifai ETAGE

 3 GAUCHE MAARIF ’ 10

 CASABLANCA، 23500،

Casablanca Maroc

 PRESTIGE GRAVURE ET PUB

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

 rue 10 : وعنوشن مقره  شإلجتم عي

 zayd ibnou rifaii maarif 10 rue

 zayd ibnou rifaii maarif 20500

.Casablanca MAROC

قفل شلتصفية
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

.((0817

بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 

تقرر حل   (0(( ين ير   (8 شملؤرخ في 

 PRESTIGE GRAVURE ET PUB

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة مبلغ 
وعنوشن  درهم   10.000 رأسم له  

 rue zayd ibnou 10 مقره  شإلجتم عي

 rifaii maarif 10 rue zayd ibnou

 rifaii maarif 20500 Casablanca

نتيجة   إغالق شلتصفية:   MAROC

شلعمومية  شمليزشنية  تظهر  ذلك  ومع 

أحدث فقدشن )1)

إلجم لي  شملق بلة  درهم   9(6.98  

وشلتي  شلدستور،  شملترشكم منذ  شلعجز 

سوف يتحمله  شلشرك ء .

شملطلوب ت  أن  حين  في  وهكذش، 

هو  وشألصل  ألغيت،  شملتدشولة 

وشملطلوب ت أيض  مع موقف شلصفر 

ف رغة  إغالق  تصفية  يعكس  شلذ4 

تم م ..

و عين:

 Fouzia ZAHLOUF شلسيد)ة) 

 Rue ZERHOUNE  55 وعنوشنه)ش) 

 , Casa 20320 Casablanca

MAROC كمصفي )ة) للشركة.
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و قد تم شنعق د شلجمعية شلخت مية 
بت ريخ 15 أبريل ))0) وفي 10 ,ش رع 
زيد بن رف عي مع ريف, شلدشر شلبيض ء 

.Casablanca MAROC (0500 -
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 07 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

فبرشير ))0) تحت رقم و)7).
107(I

HE PARTNERS

 BREAKWATER
INTERNATIONAL AFRICA

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

HE PARTNERS
 Bd Zerktouni 9ème étage, ,(65
 N°92 – Casablanca, Maroc ،

20000، CASABLANCA MAROC
 BREAKWATER

 INTERNATIONAL AFRICA
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي 1) ش رع 
شلزرقطوني شلط بق 7 شلشقة 7و - 

00)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
9915و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   0(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
متبوعة  شلشركة  تسمية 
بمختصر  شإلقتض ء  عند 
 BREAKWATER  : تسميته  

. INTERNATIONAL AFRICA
شلخبرة   -  : بإيج ز  غرض شلشركة 

شلبحرية
شإلستش رة وشلدرشسة في شملج     -

شلبحر4

- شلتكوين شألك ديمي شلبحر4

أنوشع  جميع  وتوريد  إستيرشد   -

شملعدشت شلبحرية وشإلنق ذ

- تثبيت وصي نة شملعدشت شملض دة 

للحرشئق

شإلنق ذ  تثبيت وصي نة معدشت   -

على متن شلسفن 

تثبيت وصي نة معدشت شلرشديو   -

وشإلتص   شلبحر4

- تثبيت وصي نة معدشت شملرفق ت 

وشالكسسوشرشت على متن شلسفن

شملع مالت  ع مة جميع  وبصفة   -

شملتعلقة  وغيره   شلصن عية  شمل لية، 

بصفة مب شرة أو غير مب شرة شملتعلقة 

أن  يمكن  وشلتي  أعاله  ب ألغرشض 

تس هم في تنمية شلشركة.

1) ش رع  عنوشن شملقر شالجتم عي : 

 - 7و  شلشقة   7 شلط بق  شلزرقطوني 

00)0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيدة ريم مرحل : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  مرحل  ريم  شلسيدة 

شلط بق   15( شلرقم  شلرحمة  مدينة 

شلبيض ء  شلدشر   (0000 بوعزة  دشر   1

شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  مرحل  ريم  شلسيدة 

شلط بق   15( شلرقم  شلرحمة  مدينة 

شلبيض ء  شلدشر   (0000 بوعزة  دشر   1

شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 1( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم )9و816.

Iو107

شإلتم نية شملغربية لتصحيح شلحس ب ت وشلتصريح ت 

شلضريبية

شركة نو ر املهدي لال شغال 
املختلفة

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

تأسيس شركة

شإلتم نية شملغربية لتصحيح 
شلحس ب ت وشلتصريح ت شلضريبية

و11 ش رع محمد شلخ مس 
BP2447، 30000، ف س شملغرب

شركة نو ر شملهد4 لال شغ   شملختلفة 
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي رقم 5 زنقة 

6 بلوك E مرجة وشد ف س- ف س - 
0000و ف س شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
7((87

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل  و1 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

نو ر شملهد4 لال شغ   شملختلفة.
جميع   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شالشغ   شملختلفة شلت بعة للبن ء
.

 5 رقم   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
زنقة 6 بلوك E مرجة وشد ف س- ف س 

- 0000و ف س شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
 1.000  : مصطفي  لعبيد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد لعبيد مصطفي عنوشنه)ش) 
رقم 5 زنقة 6 بلوك E مرجة وشد ف س- 

ف س 0000و ف س شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد لعبيد مصطفي عنوشنه)ش) 
رقم 5 زنقة 6 بلوك E مرجة وشد ف س- 

ف س 000و ف س شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   18 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 067).

107(I

SOLIDESIGN  SARL

SOLIDESIGN  SARL
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

SOLIDESIGN  SARL

17) بولف رد شبرشهيم شلرودشني 

شلط بق شالو  رقم و ، و))7)، شلدشر 

شلبيض ء شملغرب

SOLIDESIGN  SARL شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 17) 

بولف رد شبرشهيم شلرودشني شلط بق 

شالو  رقم و - 0و01) شلدشر شلبيض ء 

شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

و055)5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل  و1 

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. SOLIDESIGN  SARL

- تصميم   : غرض شلشركة بإيج ز 

شألث ث وشألشي ء شألخرى.
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- بيع شألث ث وشألشي ء شألخرى.

وشألملنيوم  شلخشب  -أعم   

وشلبالستيكية وشملعدنية ؛

- عمل جميع هيئ ت شلدو  ؛

-أعم   شلبن ء ؛

- تصدير شستيرشد أدشء شلت جر ؛

-تج رة؛.

 (17  : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شلط بق  شلرودشني  شبرشهيم  بولف رد 

و - 0و01) شلدشر شلبيض ء  شالو  رقم 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

500 حصة   : شلسيد رشيد ج لني 

بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة   : منون  شلسيد زكري ء 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد رشيد ج لني عنوشنه)ش) حي 

 97 رقم   ( شلجم عة شلحضرية بلوك 

شلدشر شلبيض ء   ((000 شلحي شلحسني 

شملغرب.

عنوشنه)ش)  منون  زكري ء  شلسيد 

 18 رقم  د  بلوك   6 م  و  شلسالمة 

000و) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد رشيد ج لني عنوشنه)ش) حي 

 97 رقم   ( شلجم عة شلحضرية بلوك 

شلدشر شلبيض ء   ((000 شلحي شلحسني 

شملغرب

عنوشنه)ش)  منون  زكري ء  شلسيد 

 18 رقم  د  بلوك   6 م  و  شلسالمة 

000و) شلدشر شلبيض ء شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (1 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1805)8.

1075I

EXPERTUS

TIFRANE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

EXPERTUS
 97A BD Hassan Seghir n° 88
 Casablanca CASABLANCA،
20000، CASABLANCA Maroc
TIFRANE شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي مركز 

وجم عة سميمو شقليم شلصويرة - 
و05)) شلصويرة شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 
شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
6107

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   11
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.TIFRANE
غرض شلشركة بإيج ز : بيع أجزشء 
وإصالح  صي نة  وشلزيوت،  شلسي رشت 

شلسي رشت..
مركز   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 - شلصويرة  شقليم  سميمو  وجم عة 

و05)) شلصويرة شملغرب.
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيد حسن شملرشبط : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
شلسيد محمد شملرشبط : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
عنوشنه)ش)  شملرشبط  حسن  شلسيد 
شلصويرة  سميمو  وجم عة  مركز 

و05)) شلصويرة شملغرب.

عنوشنه)ش)  شملرشبط  محمد  شلسيد 
 (0000 شلدشرشلبيض ء  شلبركة  حي 

شلدشرشلبيض ء شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
عنوشنه)ش)  شملرشبط  حسن  شلسيد 
شلصويرة  سميمو  وجم عة  مركز 

و05)) شلصويرة شملغرب
عنوشنه)ش)  شملرشبط  محمد  شلسيد 
 (0000 شلدشرشلبيض ء  شلبركة  حي 

شلدشرشلبيض ء شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
0) أبريل  شالبتدشئية ب لصويرة بت ريخ 

))0) تحت رقم 0و1.
1076I

MOHAMED LAAGOUBI

SWEET LIFE CAFE
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED LAAGOUBI
 1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES MAROC
SWEET LIFE CAFE شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي محلين 6-5 
تجزئة شلسالم, شلقطعة 78 ب طريق 
صفرو ف س - 0060و ف س شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5وو)7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس  1و 
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:
ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 
شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.
عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 
 SWEET :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.LIFE CAFE
غرض شلشركة بإيج ز : - مقهى

- مخبزة..

محلين   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

ب   78 شلقطعة  شلسالم,  تجزئة   5-6

ف س  0060و   - ف س  طريق صفرو 

شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد أحمد هدشج : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد أحمد هدشج عنوشنه)ش) رقم 

طريق   ( زنقة برشلونة حي شلوف ء  و 

صفرو 0060و ف س شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد أحمد هدشج عنوشنه)ش) رقم 

طريق   ( زنقة برشلونة حي شلوف ء  و 

صفرو 0060و ف س شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (0 بت ريخ  بف س  شلتج رية 

))0) تحت رقم )و1).

1077I

FIDWAY CONSEIL

ELJAROUATI GROUP
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

FIDWAY CONSEIL

 AVENUE ESSAADIYNE

 RESIDENCE L›OLIVIER 1er

 ETAGE APPT N°2 (EN FACE

 CAFE LA TERRASSE(، 50000،

MEKNES MAROC

ELJAROUATI GROUP شركة ذشت 

مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي محل 
ب لسفلي رقم )15 تجزئة شلبتو  

ويسالن - 50080 مكن س شملغرب
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تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

55909

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   09

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.ELJAROUATI GROUP

شالنع ش   : غرض شلشركة بإيج ز 

شالشغ    في  مق ولة   – شلعق ر4 

شملختلفة.

محل   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
شلبتو   تجزئة   15( رقم  ب لسفلي 

ويسالن - 50080 مكن س شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : شلسيد شلجروشطي يونس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلح مل  يونس  شلجروشطي  شلسيد 

رقم  شلوطنية  شلتعريف  لبط قة 
DO16(7 عنوشنه)ش) رقم )15 تجزئة 

ب دو ويسالن 50080 مكن س شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلح مل  يونس  شلجروشطي  شلسيد 

رقم  شلوطنية  شلتعريف  لبط قة 
DO16(7 عنوشنه)ش) رقم )15 تجزئة 

شملغرب  مكن س   5080 ويسالن  ب دو 

يسير شلشركة ملدة غير محدودة

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   07 بت ريخ  بمكن س  شلتج رية 

))0) تحت رقم 1)و1.

1078I

KSG GROUP

ك.س.ج
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة

KSG GROUP
)6)، ش رع شبرشهيم شلرودشني شق مة 
شلوف ق شلط بق و شقة -وو شملع ريف 

)6)، ش رع شبرشهيم شلرودشني 
شق مة شلوف ق شلط بق و شقة -وو 
شملع ريف، و))7)، شلدشر شلبيض ء 

شملغرب
ك.س.ج شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي )6) ش رع 
شبرشهيم شلرودشني شق مة شلوف ق شقة 

وو شلط بق و شملع ريف - 0000) 
شلدشر شلبيض ء شملغرب.

تحويل شملقر شالجتم عي للشركة
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

.57699
بمقت�سى شلجمع شلع م شإلستثن ئي 
شملؤرخ في 1و م رس ))0) تم تحويل 
من  للشركة  شلح لي  شالجتم عي  شملقر 
ش رع شبرشهيم شلرودشني شق مة   (6(«
شملع ريف  و  شلط بق  وو  شلوف ق شقة 
إلى  شملغرب«  شلدشر شلبيض ء   (0000  -
شلط بق   -  11 -متجر   gh1 »شلرحمة 
شالر�سي - عم رة -7 جم عة دشر بوعزة 
شلدشر  و))7)   - شلنوشصر  -شقليم 

شلبيض ء شملغرب«.
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
 (0 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1879)8.

1079I

CAF MAROC

MED ASHRAF CAR
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
 MED ASHRAF CAR

شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

مرج ن زنقة و5 شلرقم )5 - 90000 

طنجة شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1(65(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   17

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 MED  : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

.ASHRAF CAR

كرشء   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلسي رشت بدون س ئق.

تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 90000  -  5( شلرقم  و5  مرج ن زنقة 

طنجة شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : هي ط  ف طمة  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  هي ط  ف طمة  شلسيدة 

تجزئة مرج ن زنقة و5 رقم )5 طنجة 

90000 طنجة شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  شلشركي  محمد  شلسيد 

تجزئة مرج ن زنقة و5 رقم )5 طنجة 

90000 طنجة شملغرب.

عنوشنه)ش)  هي ط  ف طمة  شلسيدة 

تجزئة مرج ن زنقة و5 رقم )5 طنجة 

90000 طنجة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (0 بت ريخ  بطنجة  شلتج رية 

))0) تحت رقم 0)0و5).

1080I

SOCIETE ADNANE ET SES SOEURS

 SOCIETE ADNANE ET SES

SOEURS
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE ADNANE ET SES

SOEURS

 DHAR AIN AROUSS DCHIAR

 TAOUNATE TAOUNATE،

34000، TAOUNATE MAROC

 SOCIETE ADNANE ET SES

SOEURS شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي ظهر 

عين عروس دشي ر ت ون ت - 

 ma.dris.s.i2007@gmail.com

ت ون ت ت ون ت 

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

(079

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   1(

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

 SOCIETE ADNANE ET SES

. SOEURS

شلتج رة   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلحرة 

بيع شدوشت مكتبيه ب لتقسيط 
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بيع شدوشت شملدرسية ب لتقسيط .
ظهر   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 
 - ت ون ت  دشي ر  عروس  عين 
 ma.dris.s.i2007@gmail.com

ت ون ت ت ون ت .
أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
شلسيدة شلفحفوحي شسية : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :
شسية  شلفحفوحي  شلسيدة 
عنوشنه)ش) طريق شلوحدة حي شلدشي ر 

ت ون ت 000)و ت ون ت شلنغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شسية  شلفحفوحي  شلسيدة 
عنوشنه)ش) طريق شلوحدة حي شلدشي ر 

ت ون ت 000)و ت ون ت شملغرب 
تم شإليدشع شلق نوني ب- بت ريخ 1) 

أبريل ))0) تحت رقم 8و.

1081I

شلعيون شستش رشت

S.K TEAM FUTURE
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

شلعيون شستش رشت
رقم 1و ش رع شالمير موال4 عبد هللا ، 

70000، شلعيون شملغرب
S.K TEAM FUTURE شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة
وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

شالمل )0 عم رة 81 شلط بق ) شلشقة 
) شلعيون - 70000 شلعيون شملغرب
تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

(1(77
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   01
شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 S.K  : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. TEAM FUTURE

م   كل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شالزه ر  وزرشعة  وشرشء  بيع  يتعلق 

وشعم   شلبستنة .

تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

شالمل )0 عم رة 81 شلط بق ) شلشقة 

) شلعيون - 70000 شلعيون شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلسيد سعيد شتيك  : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.000  : بوغوت  خ لد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد سعيد شتيك  عنوشنه)ش) دوشر 

 81000 كليميم  تغجيجت  تكموت 

كليميم شملغرب.

عنوشنه)ش)  بوغوت  خ لد  شلسيد 

 80100 شنزك ن  ترست  7و10  زنقة 

شنزك ن شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلسيد سعيد شتيك  عنوشنه)ش) دوشر 

 81000 كليميم  تغجيجت  تكموت 

كليميم شملغرب

عنوشنه)ش)  بوغوت  خ لد  شلسيد 

 80100 شنزك ن  ترست  7و10  زنقة 

شنزك ن شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (1 بت ريخ  ب لعيون  شالبتدشئية 

))0) تحت رقم 1108.

108(I

FLASH ECONOMIE

PACHA TRAVAUX
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
, تم تأسيس   (0(1 بت ريخ08 شكتوبر 
بشريك  شملسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد ب ملوشصف ت شلت لية:
 PACHA TRAVAUX« S.A.R.L.«

A.U شلتسمية : 
ش رع  و1  شلرقم  شلتج ر4:  شملقر 
شحمد شملج طي إق مة شاللب شلط بق 

شألو  شلرقم 8 شلدشر شلبيض ء.
شلهدف شلتج ر4:

- ششغ   متنوعة للبن ء.
-شستيرشد وتصدير.

 100.000 في  محدد  شلرأسم  : 
حصة كم    1000 درهم مقسمة إلى 

يلي:
 1000 ميسوني  كريم  شلسيد   -

حصة.
شملدة : 99 سنة من ت ريخ تأسيسه  

شلتسيير: شلسيد كريم ميسوني.
شملحكمة  شلق نوني:  شإليدشع 
شلرقم  تحت  شلبيض ء  شلدشر  شلتج رية 

5و56و سجل تج ر4 رقم75)519.
Iو108

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

IMPORT SAL-BOUHAL
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC
IMPORT SAL-BOUHAL شركة 

ذشت مسؤولية محدودة ذشت 
شلشريك شلوحيد

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 
شالتق ن لإلسك ن شلرقم 7 - 6000) 

سط ت شملغرب

تأسيس شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

7005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   1(

مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

. IMPORT SAL-BOUHAL

بإيج ز  شلشركة  غرض 

 IMPORTATION ET  :

 EXPORTATION DE TOUT

. MATERIELS ET EQUIPEMENT

تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

 (6000  -  7 شالتق ن لإلسك ن شلرقم 

سط ت شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

شلبوه لي  شلدين  صالح  شلسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلبوه لي  شلدين  صالح  شلسيد 

لإلسك ن  شالتق ن  تجزئة  عنوشنه)ش) 

شلرقم 7 6000) سط ت شملغرب.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

شلبوه لي  شلدين  صالح  شلسيد 

لإلسك ن  شالتق ن  تجزئة  عنوشنه)ش) 

شلرقم 7 6000) سط ت شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

أبريل   (1 بت ريخ  شالبتدشئية بسط ت 

))0) تحت رقم 122/22.

108(I
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DL CONSULTING

 PASCUAL AFRIQUE DU

NORD

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

DL CONSULTING

 RUE BOULMANE 7EME 1(

 ETAGE APPART 26 ANFA،

20040، CASABLANCA MAROC

 PASCUAL AFRIQUE DU NORD

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي 9 ش رع 

شلزرقطوني ، شلط بق شلس دس ، رقم 

18 - 60و0) شلدشر شلبيض ء شململكة 

شملغربية

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

9507و5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعدشد شلق نون   (0(( م رس   ((

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  شإلقتض ء 

.PASCUAL AFRIQUE DU NORD

شرشء   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

وتصنيع  وتوزيع  وتسويق  وبيع 

وتصدير وشستيرشد شملنتج ت شلغذشئية 

ذشت  شلخدم ت  وتقديم  وشملشروب ت 

شلصلة.

ش رع   9  : عنوشن شملقر شالجتم عي 

شلزرقطوني ، شلط بق شلس دس ، رقم 

شململكة  شلدشر شلبيض ء  60و0)   -  18

شملغربية.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

0.000و  شلشركة:  رأسم    مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 CALIDAD PASCUAL شلشركة 

100 درهم  SAU : 285 حصة بقيمة 

للحصة .

 CALIDAD PASCUAL شلشركة  

 GESTION Y GOBIERNO SL : 15

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

 CALIDAD PASCUAL شلشركة 

شلطريق  دويرو  د4  أرشندش  عنوشنه)ش) 

بوركوس   09(00 ب لينسي   شلسي ر 

إسب ني .

 PASCUAL GESTION شلشركة 

محج   (( عنوشنه)ش)   Y GOBIERNO

م نوطيرشس 8050) مدريد إسب ني .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

 Tomas José MELENDEZ شلسيد

57 زنقة سوروي   GARCIA عنوشنه)ش) 

م خ دشهوندش )))8) مدريد إسب ني 

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 08 بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم -.

1085I

STE FIDUTRA-COM

EZZO MARKET
شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUTRA-COM

عم رة شلبركة شلط بق و رقم 19 ش رع 

عال  شلف �سي ، 0000)، مرشكش 

شملغرب

EZZO MARKET شركة ذشت 

شملسؤولية شملحدودة

وعنوشن مقره  شإلجتم عي تجزئة 

حم ن شلفطوشكي عم رة )-I محل 

1 و) شملح ميد - 0160) مرشكش 

شملغرب

تأسيس شركة ذشت شملسؤولية 

شملحدودة 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 

1((8(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   07

شملسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 

شملحدودة ب ملميزشت شلت لية:

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شملسؤولية شملحدودة.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 EZZO :  شإلقتض ء بمختصر تسميته

.MARKET

محل   : بإيج ز  شلشركة  غرض 

شلتغذية شلع مة.

تجزئة   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

حم ن شلفطوشكي عم رة )-I محل 1 و) 

شملح ميد - 0160) مرشكش شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

00و   : محمد  شلزوشد4  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 150  : حن ن  شلزوشد4  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 150  : شلسيدة شلزوشد4 عوشطف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 150  : خديجة  شلزوشد4  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 150  : سكينة  شلزوشد4  شلسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

شلسيدة زكيف نعيمة : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

شلسيد شلزوشد4 محمد عنوشنه)ش) 

60و  رقم  شألم ن  تجزئة  شسكجور 

0160) مرشكش شملغرب.

شلسيدة شلزوشد4 حن ن عنوشنه)ش) 

 78 رقم  شلفطوشكي  حم ن  جزئة 

شملح ميد 0160) مرشكش شملغرب.

عوشطف  شلزوشد4  شلسيدة 

 ( برشد4  تجزئة  شسكجور  عنوشنه)ش) 

رقم 9و7 0160) مرشكش شملغرب.

خديجة  شلزوشد4  شلسيدة 
 9 شملح ميد  شسكجور  عنوشنه)ش) 
شقة   1 رقم أوه   7 عم رة  و  شالزده ر 

11 0160) مرشكش شملغرب.
سكينة  شلزوشد4  شلسيدة 
عنوشنه)ش) شسكجور تجزئة شألم ن رقم 

60و 0160) مرشكش شملغرب.
عنوشنه)ش)  نعيمة  زكيف  شلسيدة 
60و  رقم  شألم ن  تجزئة  شسكجور 

0160) مرشكش شملغرب.
وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:
شلسيد شلزوشد4 محمد عنوشنه)ش) 
60و  رقم  شألم ن  تجزئة  شسكجور 

0160) مرشكش شملغرب
ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 
أبريل   (1 بت ريخ  بمرشكش  شلتج رية 

))0) تحت رقم 7)50و1.

1086I

TH CONSULTING

Yarah Sport Maroc
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

TH CONSULTING
 (6BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

Yarah Sport Maroc شركة ذشت 
مسؤولية محدودة ذشت شلشريك 

شلوحيد
وعنوشن مقره  شإلجتم عي )0و ش رع 

شبرشهيم شلرودشني شق مة شلشف ء 
شلط بق 5 شلشقة رقم 10 مع ريف - 

90و0) شلدشر شلبيض ء شملغرب
تأسيس شركة ذشت مسؤولية 
محدودة ذشت شلشريك شلوحيد 

رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 : 
5(1091

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شلق نون  إعدشد  تم   (0(( أبريل   1(
مسؤولية  ذشت  لشركة  شألس �سي 
شلوحيد  شلشريك  ذشت  محدودة 

ب ملميزشت شلت لية:



8177 الجريدة الرسميةعدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0)) 

ذشت  شركة   : شلشركة  شكل 

شلشريك  ذشت  محدودة  مسؤولية 

شلوحيد.

عند  متبوعة  شلشركة  تسمية 

 Yarah : بمختصر تسميته   شإلقتض ء 

. Sport Maroc

غرض شلشركة بإيج ز : شستش رشت 

في مج   شلري �سي.

)0و   : شالجتم عي  شملقر  عنوشن 

ش رع شبرشهيم شلرودشني شق مة شلشف ء 

 - مع ريف   10 شلشقة رقم   5 شلط بق 

90و0) شلدشر شلبيض ء شملغرب.

أجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسم   شلشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 1.000  : حلوطي  فؤشد  شلسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وصف ت وموشطن شلشرك ء :

عنوشنه)ش)  حلوطي  فؤشد  شلسيد 

هولندش ))5و هولندش هولندش.

وشلع ئلية  شلشخصية  شألسم ء 

وموشطن مسير4 شلشركة:

عنوشنه)ش)  حلوطي  فؤشد  شلسيد 

هولندش ))5و هولندش هولندش

ب ملحكمة  شلق نوني  شإليدشع  تم 

 (( بت ريخ  شلبيض ء  ب لدشر  شلتج رية 

أبريل ))0) تحت رقم 1856)8.

1087I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

 ESPACE EL HARKAOUI
FRERES

شركة ذشت شملسؤولية شملحدودة
تأسيس شركة

 TADLA AFFAIRES شركة:
ش رع محمد شلخ مس رقم )1 

شلط بق شالو  شلشقة ) قصبة ت دلة
مسؤولية  ذشت  شركة  تأسيس 
شلتأسي�سي  شلعقد  نوع  محدودة 
 /13/12 بت ريخ  حر  عقد  للشركة 

 (0(1
شلشركة                                                  تسمية 
   : ESPACE EL HARKAOUI FRERES
ب حة شالسترشحة ومحطة للوقود   

غرض شلشركة
عنوشن شلشركة: بي ض شيت عص م 
ت دلة  قصبة  دشئرة  كط ية  جم عة 
شملدينة قصبة  50وو)  شلرمز شلبريد4 

ت دلة شلدولة شملغرب
شجله   من  تأسست  شلتي  شملدة 

شلشركة 99 سنة
 100000 شلشركة  رأسم    مبلغ 

درهم
شلحصص شلنقدية :

عدد  زكري ء  شلحرك و4  -شلسيد 
شلحصص 5وو حصة , قيمة شلحصة 

100 درهم.
شلحفيظ  عبد  شلحرك و4  -شلسيد 
قيمة  حصة  5وو  شلحصص  عدد 

شلحصة 100 درهم 
عدد  شحمد,  شلحرك و4  -شلسيد 
0وو حصة قيمة شلحصة  شلحصص 

100 درهم.
شسم ء شلشرك ء:

عنوشنه  زكري ء  شلحرك و4  -شلسيد 

شلزيدشنية  تجزئة   5 رقم  شلنهضة  حي 

شلبريد50:4وو)  شلرمز  ت دلة  قصبة 

شملدينة قصبة ت دلة شلدولة شملغرب

شلحفيظ  عبد  شلحرك و4  -شلسيد 

تجزئة   5 رقم  شلنهضة  حي  عنوشنه 

شلرمز  ت دلة  قصبة  شلزيدشنية 

شملدينة قصبة ت دلة  شلبريد50:4وو) 

شلدولة شملغرب

عنوشنه  شحمد  شلحرك و4  -شلسيد 

شلزيدشنية  تجزئة   5 رقم  شلنهضة  حي 

شلبريد50:4وو)  شلرمز  ت دلة  قصبة 

شملدينة قصبة ت دلة شلدولة شملغرب

مسير شلشركة:

عنوشنه  زكري ء  شلحرك و4  -شلسيد 

شلزيدشنية  تجزئة   5 رقم  شلنهضة  حي 

شلبريد50:4وو)  شلرمز  ت دلة  قصبة 

شملدينة قصبة ت دلة شلدولة شملغرب

شلحفيظ  عبد  شلحرك و4  -شلسيد 

تجزئة   5 رقم  شلنهضة  حي  عنوشنه 

شلرمز  ت دلة  قصبة  شلزيدشنية 

شملدينة قصبة ت دلة  شلبريد50:4وو) 

شلدولة شملغرب

عنوشنه  شحمد  شلحرك و4  -شلسيد 

شلزيدشنية  تجزئة   5 رقم  شلنهضة  حي 

شلبريد50:4وو)  شلرمز  ت دلة  قصبة 

شملدينة قصبة ت دلة شلدولة شملغرب

ب ملحكمة  شلق نوني  شاليدشع  تم 

05- بت ريخ  ت دلة  شالبتدشئية بقصبة 

))0)-01 تحت رقم 01
رقم شلتقييد في شلسجل شلتج ر4 

:و09)

1088I

FLASH ECONOMIE

PONTEM
شركة ذشت مسؤولية محدودة ذشت 

شلشريك شلوحيد
تأسيس شركة

PONTEM شركة ذشت مسؤولية 

محدودة ذشت شلشريك شلوحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   12/09/2018 بت ريخ  ب لبيض ء 

تأسيس شركة ب ملوشصف ت شلت لية :

          PONTEM SARL A.U

شلتسمية               

شملقر شالجتم عي تجزئة شكدش  رقم 

مومن  سيد4  شالر�سي  شلط بق   95

شلدشر شلبيض ء                    

مكتب  شالجتم عي  شلهدف 

شلدرشس ت.

شلشكل شلق نوني ش٠م٠م  شريك 

وحيد 

شلرأسم   حدد رأس م   شلشركة 

 1000 شلى  مقسم   100.000.00 ب 

حصة من قيمة 100 درهم   

شلكريم  عبد 

ترود4..................1000 حصة      

طرف  من  شلشركة  تسير  شلتسيير 

شلسيد عبد شلكريم ترود4

شاليدشع  أنجز  شلق نوني  شإليدشع   

لالستثم ر  شلجهو4  ب ملركز  شلق نوني 

ب لدشرشلبيض ء في 15/10/2018

شلسنة شالجتم عية من ف تح ين ير 

شلى 1و دجنبر من كل سنة

شملدة 99 سنة 

شلسجل شلتج ر4 15101)  

1089I
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املحكمة التجارية بمكناس
رقم شمللف : 15/))0)
رقم شلحس ب : 0و))
إشه ر بيع أصل تج ر4

على  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثقة  كربوز  حن ن  شألست ذة  يد 
بمكن س بت ريخ )) و و) و )) م رس 
وشملسجل بمصلحة شلتسجيل   (0((
 (0(( أبريل   5 بت ريخ  بمكن س 
أمر   RE 10058-60(8  : رقم  تحت 
توصيل   10070/2022 ب ستخالص 
شلسيد  ب ع  9)15960و))0) 
شالمغ ر4 عبد شملولى، شلح مل لبط قة 
98و1))   : رقم  شلوطنية  شلتعريف 
دش ، شألصل شلتج ر4 شلذ4 هو عب رة 
98و1))   : عن صيدلية تحمل رقم 
دش ، شألصل شلتج ر4 شلذ4 هو عب رة 
»صيدلية  شسم  تحمل  عن صيدلية 
1) تجزئة أيوب  شلخير« شلك ئنة برقم 
شلتج ر4  ب لسجل  شملسجل  بوفكرشن 
تحت  بمكن س  شلتج رية  ب ملحكمة 
بنيس  شلسيد  لف ئدة   7(998  : رقم 
عبد شلحق شلح مل لبط قة شلتعريف 
بثمن  دش   0)86وو   : رقم  شلوطنية 

قدره 00.000) درهم.
لذلك فإن جميع شلتعرض ت يجب 
ب ملحكمة  شلضبط  بكت بة  أن توضع 
شلتج رية بمكن س دشخل أجل خمسة 
عشرة يوم  )15يوم ) من ت ريخ صدور 

شلنشرة شلث نية.
شلنشرة شألولى

عن رئيس مصلحة كت بة شلضبط

22 مكرر

شملحكمة شلتج رية بمكن س

رقم شمللف : )1/))0)
رقم شلحس ب : 16))

إشه ر تفويت نصيب في أصل تج ر4
يد  على  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شألست ذ عز شلدين برشدة شملح مي بهيئة 
 : رقم  تحت  عليه  مص دق  مكن س 
19018 - 19019 بت ريخ 7) أغسطس 
شلسعيد،  زوهير  شلسيد  فوت   (008

لبط قة  شلح مل  شلجنسية،  شملغربي 
 (7077  : رقم  شلوطنية  شلتعريف 
دشر  ش رع   19 ب لرقم  شلس كن  دش ، 
شلسمن م ق بمكن س للسيد شلحفي ن 
شلح مل  شسم عيل شملغربي شلجنسية، 
66058و   : رقم  شلوطنية  للبط قة 
 (1 شقة   7 ب لعم رة  شلس كن  دش ، 
زنقة بدر شلكبرى م ج بمكن س ني بة 
شآلنسة   : شلق صرتين  شبنتيه  عن 
شلجنسية،  مغربية  شلحفي ن  رميس ء 
وأميرة   ،(011 م رس   (( شملزدشدة في 
شملزدشدة  شلحفي ن شملغربية شلجنسية، 
نصيبه   (01( أغسطس   1( بت ريخ 
19 دشر  في فندق ريجين  شلك ئن برقم 
بمكن س  شلقديمة  شملدينة  شلسمن 
ذ4  شمل ئة  في   (5 نسبة  في  وشملتمثل 
 88086 رقم  شلتج ر4  شلسجل 
 17505901 رقم  شملهنية  وشلضريبة 

بمبلغ م لي قدره 00.000و درهم.
لذلك فإن جميع شلتعرض ت يجب 
ب ملحكمة  شلضبط  بكت بة  أن توضع 
شلتج رية بمكن س دشخل أجل خمسة 
عشرة يوم  )15يوم ) من ت ريخ صدور 

شلنشرة شلث نية.
شلنشرة شألولى

عن رئيس مصلحة كت بة شلضبط

23 مكرر

شملحكمة شلتج رية بمكن س
عقد بيع أصل تج ر4
ملف رقم : 11/))0)

من  محرر  عدلي  عقد  بمقت�سى 
طرف شلعدالن حكيم توفيق وعطية 
علي بت ريخ 8 أبريل 1)0) ب ع شلسيد 
عمر بوشت ون شلح مل   ب.ت.و رقم
شلي سمين  بحي  شلس كن   C(7101و

زنقة 8 رقم ) شلح جب.
شلح مل عي د4  كريم   للسيد 
  ب.ت.و )DN897 شلس كن بس حة 
15 شلح جب  16 رقم  بئر شنزرشن زنقة 
شلح مل  شلحمدشو4  محمد  وشلسيد 
بحي  شلس كن   D716(91 ب.ت.و 

شلثم نين ت شلسفلي شلح جب.

جميع شألصل شلتج ر4 للدك ن بحي 

شلح جب   18 رقم   1 زنقة  شلي سمين 

وشملسجل ب لسجل شلتج ر4 تحت رقم 

ب ملحكمة شلتج رية بمكن س   78918

وتم تقويمه بمبلغ 85.000 درهم.

لذلك فإن جميع شلتعرض ت يجب 

ب ملحكمة  شلضبط  بكت بة  أن توضع 

شلتج رية بمكن س دشخل أجل خمسة 

صدور  ت ريخ  من   (15( يوم   عشر 

شلنشرة شلث نية.

شلنشرة شلث نية

91 مكرر

شملحكمة شلتج رية بمكن س

عقد هبة أصل تج ر4

ملف رقم : )1/))0)

بت ريخ عدلي  عقد   بمقت�سى 

شلسيد عال   وهب   (0(0 أكتوبر   8

 F27831 سلييح شلح مل ب.ت.و رقم

للسيد كريم سلييح شلح مل ب.ت.و 

.D561(60

للمحل  شلتج ر4  شألصل  جميع 

رقم  شلسم رة  تجزئة  و  برقم  شلك ئن 

شلزيتون مكن س وهو عب رة مقهى  و 

ت فياللت  مقهى  شلتج ر4  شع ره  

س بق   وشملسجلة  عليه   وشملشطب 

)و600  ب لسجل شلتج ر4 تحت رقم 

وتم تقويمه بمبلغ 600.000 درهم.

لذلك فإن جميع شلتعرض ت يجب 

ب ملحكمة  شلضبط  بكت بة  أن توضع 

شلتج رية بمكن س دشخل أجل خمسة 

صدور  ت ريخ  من   (15( يوم   عشر 

شلنشرة شلث نية.

شلنشرة شلث نية
عن رئيس كت بة شلضبط شملحكمة شلتج رية 

بمكن س

92 مكرر

شملحكمة شلتج رية بمكن س

تحويل شخص طبيعي إلى شخص 
معنو4

ملف رقم : 10/))0)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تحويل  تم   (0(1 ديسمبر  ف تح 

شيبة  بن ني  سمير  شلذشتي  شلشخص 

شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح ملة 
رقم دش و5)118 وشملسجل ب لسجل 

إلى  6وو)و  رقم  تحت  شلتج ر4 

 STE شسم  تحت  معنو4  شخص 

SELECT STORES SARL AU شركة 

7و  في طور شلتأسيس شلك ئن مقره  
زنقة 11 ين ير مكن س.

شلتج ر4  شألصل  تقييم  تم  وقد 

بقيمة 00.000) درهم.

لذلك فإن جميع شلتعرض ت يجب 

ب ملحكمة  شلضبط  بكت بة  أن توضع 

شلتج رية بمكن س دشخل أجل خمسة 
صدور  ت ريخ  من  يوم    (15( عشر 

شلنشرة شلث نية.

شلنشرة شلث نية
عن رئيس كت بة شلضبط شملحكمة شلتج رية 

بمكن س

16 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 5)/))0)

حس ب رقم : 9و50

شلطرف شألو  :
بط قة  رقم  بق لي،  فيصل 

شلتعريف شلوطنية : 18))وA6 مغربي 

شلجنسية.

شلطرف شلث ني :
بط قة  رقم  شلورد4،  نورشلدين 

 A(98((7  : شلوطنية  شلتعريف 

مغربية شلجنسية.

شألصل شلتج ر4 مطعم.

شلعنوشن : ح 4 م شمل ) مجموعة 

  رقم 196 شلرب ط.
 رقم شلسجل شلتج ر4 : )))106.

 II.  -  إعالنات قضائية
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بمصلحة  شلتعرض ت  وستقبل 
شلتج رية  ب ملحكمة  شلتج ر4  شلسجل 
 (15( ب لرب ط إلى غ ية خمسة عشر 

يوم  من صدور شإلعالن شلث ني.
شإلعالن شألو 

رئيس مصلحة شلسجل شلتج ر4

1 مكرر

شملحكمة شالبتدشئية ب لرب ط
بيع أصل تج ر4

ملف رقم و)/))0)
حس ب رقم 5007

شلزوين،  كريم   : شألو   شلطرف 
 : شلوطنية  شلتعريف  شلبط قة  رقم 

078وA(1، مغربي شلجنسية.
برقوق،  شلزهرة   : شلث ني  شلطرف 
 : شلوطنية  شلتعريف  شلبط قة  رقم 

A(715(5، مغربية شلجنسية.
شملأكوالت  بيع   : شلتج ر4  شألصل 

شلخفيفة.
زنقة شبرشهيم شلرودشني   : شلعنوشن 
و حي شملحيط  )11 شملتجر رقم  عم رة 

شلرب ط.
رقم شلسجل شلتج ر4 : )7))7.

بمصلحة  شلتعرض ت  وستقبل 
شلتج رية  ب ملحكمة  شلتج ر4  شلسجل 
 15 عشر  خمسة  غ ية  إلى  ب لرب ط 

يوم  من صدور شإلعالن شلث ني.
شلنشرة شلث نية

رئيس مصلحة شلسجل شلتج ر4

41 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تج ر4

عن طريق شلبيع
ملف رقم : 0)/))0)

كت بة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 
مص دق  عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 
تم   ،(0(( م رس   7 بت ريخ  شإلمض ء 
بيع شألصل شلتج ر4 بجميع عن صره 
شمل دية وشملعنوية وشلك ئن بطنجة زنقة 
أحمد شوقي رقم 7و وشململوك للشركة 
وشملسجلة   DANY FLEURS شملسم ة 
ب لسجل شلتج ر4 بطنجة تحت رقم 
شلق نوني  ممثله   بوشسطة   (0709
شلقي�سي  رضوشن  محمد  شلسيد 
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 

شلسيد علي  لف ئدة   ،L10(70( رقم 

شلتعريف  لبط قة  شلح مل  مستقيم 

شلوطنية رقم K96169 وحددت قيمة 

شألصل شلتج ر4 موضوع شلبيع في مبلغ 

إجم لي قدره 00.000و درهم.

شلتعرض ت  جميع  فإن  وعليه 

تقدم بكت بة شلضبط بهذه شملحكمة 

15 يوم  شبتدشء من ت ريخ  دشخل أجل 

وم    8( للفصل  طبق   شلث ني  شلنشر 

يليه من مدونة شلتج رة.

شلنشرة شلث نية
شإلمض ء :

عن رئيس كت بة شلضبط

14 مكرر

شملحكمة شلتج رية بطنجة
ملف تفويت أصل تج ر4

عن طريق شلبيع

ملف رقم : 1)/))0)

كت بة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 

في مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى   أنه 

ب ع شلسيد يوسف   ،(0(( ين ير   (6
زنقة شلفرشبي   1 نحي شلس كن بطنجة 

وشلح مل  طنجة  0و  شقة   5 ط بق 

رقم  شلوطنية  شلتعريف  لبط قة 
)G1558 وشملسجل ب لسجل شلتج ر4  
950)16، مجموع  بطنجة تحت رقم 
شألصل شلتج ر4 شلذ4 هو عب رة عن 
وشلك ئن  شلغذشئية  شملوشد  لبيع  محل 
19 ش رع موال4  بطنجة ميموزة رقم 
كريمة  شلسيدة  لف ئدة  يوسف، 
شلصحرشو4 شلح ملة لبط قة شلتعريف 
وحددت   ،EE(91(8و رقم  شلوطنية 
قيمة شألصل شلتج ر4 موضوع شلبيع 
في مبلغ إجم لي قدره 150.000 درهم.
شلتعرض ت  جميع  فإن  وعليه 
شملحكمة  بهذه  شلضبط  كت بة  تقدم 
من  شبتدشء  يوم    15 أجل  دشخل 
8(  ت ريخ شلنشر شلث ني طبق  للفصل 

وم  يليه من مدونة شلتج رة.

شلنشرة شلث نية
عن رئيس كت بة شلضبط

كم   معط كة

15 مكرر

شملحكمة شلتج رية بطنجة
ملف تفويت أصل تج ر4

 عن طريق شلهبة
ملف رقم : ))/))0)

كت بة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط 
أنه بمقت�سى عقد هبة موثق مؤرخ 
من  كل  وهب   ،(0(( م رس   (1 في 
شلس كنة  شد مسعود،  شجو   : شلس دة 
شلعهد  ولي  ش رع   151 بطنجة 
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح ملة 
ب لسجل  وشملسجلة   K(90(67 رقم 
شلتج ر4 بطنجة تحت رقم )و1116، 
لبط قة  شلح مل  شبرشهيم،  وشلعسر4 
 ،K(955)و رقم  شلوطنية  شلتعريف 
لبط قة  شلح ملة  فطيمة،  وشلعسر4 
 K(80188 رقم  شلوطنية  شلتعريف 
لبط قة  شلح ملة  سن ء،  وشلعسر4 
 ،K(10087 رقم  شلوطنية  شلتعريف 
أص لة عن نفسه  وني بة عن شلعسر4 
شلتعريف  لبط قة  شلح مل  شلحسين، 
مجموع   ،K19)71و رقم  شلوطنية 
 59 بطنجة  شلك ئن  شلتج رية  شألصل 
شلسيد  لف ئدة  شلخط ب،  شبن  ش رع 
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 
قيمة  وحددت   ،K(80189 رقم 
في  شلبيع  موضوع  شلتج ر4  شألصل 

مبلغ إجم لي قدره 6.875)5 درهم.
وعليه فإن جميع شلتعرض ت تقدم 
بكت بة شلضبط بهذه شملحكمة دشخل 
يوم  شبتدشء   (15( أجل خمسة عشر 
من ت ريخ شلنشر شلث ني طبق  للفصل 

)8 وم  يليه من مدونة شلتج رة.

شلنشرة شلث نية
عن رئيس كت بة شلضبط

كم   معط كة

99 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشه ر مستخرج عقد تفويت أصل 

تج ر4
ملف رقم : 18/))0)
حس ب رقم : و65)

بمقت�سى عقد رسمي حرره شألست ذ 
بت ريخ  بوجدة  شملوثق  متحد،   خليل 
مسجل   (0(( م رس  و))  ين ير   10
فوت   (0(( م رس   (5 بوجدة بت ريخ 

شلسيد :

شلس كن بوجدة،  أحمد بوزيد4، 
حي شملسيرة زنقة أمغ ال رقم 0).

شلس كنة  خدرشني،  نوش   للسيدة 
بوجدة، بطريق ط يرت، تجزئة طلح و4 

زنقة أو، رقم و1.
شملستغل  شلتج ر4  شألصل 
كصيدلية معروفة ب لشع ر شلتج ر4 
بوجدة،  شلك ئن  بوزيد4«  »صيدلية 
شلع مر4،  تجزئة  يحي  سيد4  طريق 
شلتج ر4  ب لسجل  شملقيد   ،16 رقم 
بثمن  تحليلي،   5(90( رقم  تحت 

إجم لي قدره 115.000 درهم.
شملحكمة  أم م  شلتعرض ت  تقبل 
شلتج رية بوجدة دشخل أجل أقص ه 
شملوشلية  يوم    (15( عشر  خمسة 
من   8( شلث نية طبق  للم دة  للنشرة 

مدونة شلتج رة.
شلنشرة شألو 

رئيس مصلحة كت بة شلضبط

7 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشه ر مستخرج عقد بيع أصل 

تج ر4
ملف رقم : ))0)/17
حس ب رقم : )و6)

حررته  رسمي  عقد  بمقت�سى 
بت ريخ بله شمي  سليمة   شألست ذة 
 10 فبرشير و 15 م رس ))0)، مسجل 
ب ع   ،(0(( م رس   17 بوجدة بت ريخ 

شلسيد :
شلكبير ون ن : شلس كن بوجدة، زنقة 

موال4 عبد هللا بله شمي رقم و).
للس دة :

بوجدة،  شلس كنة  درشز،  صف ء 
بنعلي  تجزئة  شلس دس  محمد  ش رع 

رقم 5).
شلس كن  بوكرون،  شلكريم  عبد 
شملعر4  زنقة  شملحمد4  حي  بوجدة، 

رقم )1.
شلس كنة بوجدة،  زينب بوكرون، 

حي شملحمد4 ش رع شلعلويين رقم )).
شلك ئن  شلتج ر4  شالصل  جميع 
شلخ لق  عبد  زنقة   ،1(( بوجدة 
الستغال   شملخصص  شلطريس، 
مقهى، شملقيد ب لسجل شلتج ر4 تحت 
رقم )))88 تحليلي، حسب شلقسمة 

شلت لية :
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صف ء  للسيدة   (1/2( شلنصف 
درشز.

لكل من شلسيد عبد   (1/4( شلربع 
زينب  وشلسيدة  بوكرون  شلرحيم 

بوكرون.
أربعم ئة  قدره  إجم لي  بثمن 

وتسعون ألف )90.000) درهم).
شملحكمة  أم م  شلتعرض ت  تقبل 
شلتج رية بوجدة دشخل أجل أقص ه 
للنشرة  شملوشلية  يوم   عشر  خمسة 
شلث نية - تطبيق  للم دة )8 من مدونة 

شلتج رة.
شلنشرة شلث نية

73 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوب ت شملق ولة

فتح مسطرة شلتسوية شلقض ئية
في موشجهة شركة بيلكو BELKO في 

شخص م.ق
ملف رقم 9)/)0و8/))0)

إشع ر
 2022/67 رقم  حكم  بمقت�سى 
 (0(( أبريل   1( بت ريخ  شلص در 
رقم  شملق ولة  صعوب ت  ملف  في 
شملحكمة  قضت   2022/8302/49
مسطرة  بفتح  بمرشكش  شلتج رية 
موشجهة  في  شلقض ئية  شلتسوية 
شخص  في   BELKO بيلكو  شركة 
م.ق شملسجلة ب لسجل شلتج ر4 لدى 
تحت  بمرشكش  شلتج رية   شملحكمة 

رقم و)707.
وتحديد ت ريخ شلتوقف عن شلدفع 

في 18 شهرش شلس بقة لهذش شلحكم.
شلرحيم  عبد   : شلسيد  وعينت 
عبد  وشلسيد  منتدب   ق ضي   شسميح 
وشلسيدة  له  ن ئب  شالزهر4  شلع طي 
عبلة زعكون سنديك  وشلك ئن : عم رة 
عبد  ش رع   ،( رقم  شقة   60 رقم 

شلكريم شلخط بي، جليز، مرشكش.
شلدشئنين  من  ف ملطلوب  وعليه، 
شملعين  للسنديك  بديونهم  شلتصريح 
شملب لغ  ضمن ق ئمة موقعة تتضمن 
وذلك  ب لوث ئق  مرفقة  شملطلوبة 
نشر  ت ريخ  من  شهرين  أجل  دشخل 
هذش شإلشع ر ب لجريدة شلرسمية طبق  
و0)7   719  ،58( شملوشد  ملقتضي ت 

من مدونة شلتج رة.
عن رئيس مصلحة كت بة شلضبط

6

شملحكمة شلتج رية بمرشكش

مكتب صعوب ت شملق ولة

فتح مسطرة شلتسوية شلقض ئية

في موشجهة شركة زهرة فورم 

ZAHRA FORMA في شخص م.ق

ملف شستئن في رقم : )و1/و0و1/8)0)

ملف شبتدشئي رقم : 69/و0و0/8)0)

إشع ر
بمقت�سى شلقرشر شلص در عن محكمة 

تحت  بمرشكش  شلتج رية  شالستئن ف 

في   (0(1 يونيو  0و  بت ريخ   1191 رقم 

ملف شستئن في رقم 2021/8303/132 

ملف شبتدشئي 2020/8303/69 قضت 

محكمة شالستئن ف شلتج رية بمرشكش :

بفتح مسطرة شلتسوية شلقض ئية 

 ZAHRA في موشجهة شركة زهرة فورم

شملسجلة  م.ق  شخص  في   FORME

شملحكمة  لدى  شلتج ر4  ب لسجل 

067و9  شلتج رية بمرشكش تحت رقم 

وتحديد ت ريخ شلتوقف عن شلدفع في 

18 شهرش شلس بقة لهذش شلحكم.

شلع طي  عبد  شلسيد  وعينت 

شالزهر4 ق ضي  منتدب  وشلسيد محمد 

بنجلون ن ئب  عنه وشلسيد سعيد كرشم 

سنديك  وشلك ئن ب : مجمع شالحب س، 

 6 مركب كنوز، عم رة أ، شملكتب رقم 

ش رع عال  شلف �سي، مرشكش.

شلدشئنين  من  ف ملطلوب  عليه 

شملعين  للسنديك  بديونهم  شلتصريح 

شملب لغ  ضمن ق ئمة موقعة تتضمن 

وذلك  ب لوث ئق  مرفقة  شملطلوبة 

نشر  ت ريخ  من  شهرين  أجل  دشخل 

هذش شإلشع ر ب لجريدة شلرسمية طبق  

و0)7  و719   58( شملوشد  ملقتضي ت 

من مدونة شلتج رة.

يمدد هذش شألجل بشهرين ب لنسبة 

شململكة  خ رج  شلق طنين  للدشئنين 

شملغربية.
عن رئيس مصلحة كت بة شلضبط

25

شملحكمة شلتج رية بمرشكش

مكتب صعوب ت شملق ولة

فتح مسطرة شلتسوية شلقض ئية

في موشجهة شركة شوالمبيس شست يت  

في شخص م.ق

ملف شستئن في تج ر4 رقم : 

)6)15/1و019/8)

ملف شبتدشئي رقم : )15/6و019/8)

إشع ر
بمقت�سى شلقرشر رقم 2021/1167 

في   (0(1 يونيو  0و  بت ريخ  شلص در 

صعوب ت  تج ر4  شستئن في  ملف 

 2019/8315/1264 رقم  شملق ولة 

شلتج رية  شالستئن ف  محكمة  قضت 

بمرشكش :

بفتح مسطرة شلتسوية شلقض ئية 

في موشجهة شركة شوالمبيس شست يت 

ب لسجل  شملسجلة  م.ق  شخص  في 

شلتج رية  شملحكمة  لدى  شلتج ر4 

وتحديد   (7(79 بمرشكش تحت رقم 

ت ريخ شلتوقف عن شلدفع في 18 شهرش 

شلس بقة لهذش شلحكم.

شلرحيم  عبد  شلسيد  وعينت 

عبد  وشلسيد  منتدب   ق ضي   شسميح 

شلحق شلسرشو4 ن ئب  عنه وشلسيد عبد 

شلوشحد بنسين ن سنديك  وشلك ئن ب:  

وزنقة  شلخ مس  محمد  ش رع  زشوية 

شبن حبوس، ش و1، مرشكش.

شلدشئنين  من  ف ملطلوب  عليه 

شملعين  للسنديك  بديونهم  شلتصريح 

شملب لغ  ضمن ق ئمة موقعة تتضمن 

وذلك  ب لوث ئق  مرفقة  شملطلوبة 

نشر  ت ريخ  من  شهرين  أجل  دشخل 

هذش شإلشع ر ب لجريدة شلرسمية طبق  

و0)7  و719   58( شملوشد  ملقتضي ت 

من مدونة شلتج رة.

يمدد هذش شألجل بشهرين ب لنسبة 

شململكة  خ رج  شلق طنين  للدشئنين 

شملغربية.
عن رئيس مصلحة كت بة شلضبط

26

شملحكمة شلتج رية بمرشكش

هبة أصل تج ر4

ملف رقم : 1)/))0)

حس ب رقم : 75))

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بمرشكش  وشملسجل   (0(( ين ير   17

بت ريخ )1 فبرشير ))0)، وهب شلسيد 

شلجنسية،  مغربي  هللا،  عبد  لفتي 

بأدشر ت رودشنت،   1959 شملزدشد بت ريخ 

شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 

شلس كن بحي شإلن رة   ،E17(857 رقم 

بلوك 560 مرشكش.

شملتمثل  شلتج ر4  شألصل  مجموع 

شلك ئن  شلتج ر4  شملحل  شستغال   في 

شلسع دة  إق مة   (( محل   179 ب 

مرشكش وشملسجل ب ملحكمة شلتج رية 

رقم  شلتج ر4  شلسجل  بمرشكش : 

شملهنية  ب لضريبة  وشملسجل   601(6

وشلتعريف   (6(009(7 رقم  تحت 

610)و707 هدفه )بيع  شلجب ئي رقم 

شملوشد شلغذشئية)، وذلك لف ئدة :

مغربية  شمب رك،  لفتى  شلسيد 

 ،1956 بت ريخ  شملزدشدة  شلجنسية، 

شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 

ش   1 شلس كن ب ملسيرة   ،E(05و( رقم 

رقم 551 مرشكش.

بين  وشلترش�سي  شالتف ق  تم  فلقد 

شلطرفين ومن أجل مصلحة شلتسجيل 

فإن شلهبة شملحددة أعاله تم تقويمه  

بمبلغ م لي قدره 00.000) درهم.

أعاله  شملذكور  شلب ئع  دشئني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرض تهم  يتقدموش  أن 

شلتج رية  ب ملحكمة  شلتج ر4  شلسجل 

بمرشكش دشخل أجل يبتدئ من ت ريخ 

نشر شإلعالن وينتهي في شليوم شلخ مس 

عشر من نشر شإلعالن شلث ني.

شإلعالن شألو 
عن رئيس كت بة شلضبط

4 مكرر
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شملحكمة شلتج رية بمرشكش

تقديم أصل تج ر4 حصة في شركة

ملف رقم : ))/))0)

حس ب رقم : 88))

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قدم   (0(( فبرشير   (( بمرشكش يوم 

ورثة شلسيد محمد شختير وهم :

شلح ملة  ششوشو،  خدوج  شلسيدة 

 ،E715))و رقم  شلوطنية  للبط قة 

شلحيمد  أهل  دوشر  ب  شلس كنة 

شملرشبطين سع دة، مرشكش ؛

شلح مل  شختير،  حسن  شلسيد 

 ،E109و)و رقم  شلوطنية  للبط قة 

شملرشبطين،  أهل  دوشر  ب  شلس كن 

سع دة، مرشكش ؛

شلح مل  شلسيد شملصطفى شختير، 

 ،E69)80و رقم  شلوطنية  للبط قة 

شلحيمد،  أهل  دوشر  ب  شلس كن 

سع دة، مرشكش ؛

شلح مل  شختير،  شلسعيد  شلسيد 

 ،Eو796)و رقم  شلوطنية  للبط قة 

شلس كن ب دوشر أهل حيمد شملرشبطين 

سع دة، مرشكش ؛

شلح مل  شختير،  جم    شلسيد 

 ،E(9(059 رقم  شلوطنية  للبط قة 

شلحيمد  أهل  دوشر  ب  شلس كن 

شملرشبطين سع دة، مرشكش ؛

شلح مل  شلسيد نور شلدين شختير، 

 ،E5161)و رقم  شلوطنية  للبط قة 

شلس كن ب دوشر أهل حيمد سع دة، 

مرشكش ؛

شلح مل  شلسيد عبد شإلله شختير، 

 ،E6(5(16 رقم  شلوطنية  للبط قة 

شلس كن ب دوشر أهل حيمد شملرشبطين 

سع دة، مرشكش ؛

شلح ملة  شختير  حبيبة  شلسيدة 

 EE76(08( رقم  شلوطنية  للبط قة 

شملرشبطين   900( بلوك  ب  شلس كنة 

سع دة مرشكش.

شلح ملة  شختير،  ربيعة  شلسيدة 

 ،E(8757( رقم  شلوطنية  للبط قة 
6و  رقم  شلشعب،  شلس كنة ب درب 

مكرر، سيبع شلشم لي، مرشكش ؛

شلح ملة  شختير،  سعيدة  شلسيدة 
 ،E755598 رقم  شلوطنية  للبط قة 
شملرشبطين  ب   أوالد  دوشر  ب  شلس كنة 

سع دة، مرشكش ؛
شلح ملة  شختير،  ف طمة  شلسيدة 
 ،EE(01(15 رقم  شلوطنية  للبط قة 
مرشكش،  أبوشب  دوشر  ب  شلس كنة 
 ،(0 شلشقة  5و،  عم رة   ،15 منطقة 

مرشكش.
ب  شلك ئن  شلتج ر4  شألصل 
مرشكش،   ،1( كلم  شلسويهلة  طريق 
تحت  شلتج ر4  شلسجل  في  شملسجل 
شكل  على  وشملعد  )560و1  رقم 
عن صره  بجميع  طبيعي  شخص 
تم تقويم شلحصة  شمل دية وشملعنوية، 
إلى  مقسمة  درهم   1.000.000 ب 
100درهم  10.000 حصة شجتم عية 
AKHTIR SARL في  للحصة في شركة 

طور شلتأسيس.
فعلى دشئني شلب ئع شملذكور أعاله أن 
يتقدموش بتعرض تهم إلى قسم شلسجل 
دشخل  شلتج رية   ب ملحكمة  شلتج ر4 
شإلعالن  نشر  ت ريخ  من  يبتدئ  أجل 
شألو  وينتهي في شليوم شلخ مس عشر 

)15) من نشر شإلعالن شلث ني.
شإلعالن شألو 

عن رئيس كت بة شلضبط

5 مكرر

شملحكمة شلتج رية بمرشكش
ملف رقم : 2022/38
حس ب رقم  : 15))

بيع أصل تج ر4
بمقت�سى عقد موثق تلق ه شألست ذ 
بت ريخ  بمرشكش  موثق  بومل ن  ر�سى 
بت ريخ  شملسجل   ،(0(( م رس   1(
شملدشخيل  سجل   ،(0(( م س   (1
أمر   ،(0((-00197((-11071
توصيل   ،16660 ب ستخالص 
شلسيد  ب ع   ،(0((5878110(9
شريك ش ر  أندر4 رييل شلح مل لجوشز 

شلسفر عدد BE66886و1.
وشلسيدة روزلين فرشنسوشز سوزشن 
عدد  شلسفر  لجوشز  شلح ملة  لوبالن 
شلشريك ن  بصفتهم    1(AK9(9)و
شلوحيدشن في شركة كشمالك شركة 

وشملسجلة  محدودة  مسؤولية  ذشت 
تحت  بمرشكش  شلتج ر4  ب لسجل 
عدد 61579 لف ئد شلسيد كريستي ن 
عدد  شلسفر  لجوشز  شلح مل  ش لير 
في  مسير  بصفته   U((959)و
شركة  م جوريل  بروميل  شركة 
وشملسجلة  محدودة   مسؤولية  ذشت 
ب لسجل شلتج ر4 بمرشكش تحت عدد 
07و)8 جميع شألصل شلتج ر4 لك ئن 
بمرشكش ري ض شلعروس درب شصب ن 
شلتج ر4  ب لسجل  وشملقيد   (0 رقم 
من   61579 عدد  تحت  ملرشكش 
0و15  شلسجل شلتحليلي وتحت عدد 
من شلسجل شلترتيبي بجميع عن صره 
قدره  بثمن  وذلك  وشملعنوية  شمل دية 

10.500.00و درهم.
أعاله  شملذكور  شلب ئع  دشئني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرض تهم  يتقدموش  أن 
شلتج رية  ب ملحكمة  شلتج ر4  شلسجل 
بمرشكش دشخل أجل يبتدئ من ت ريخ 
شليوم  في  وينتهي  شألو   شإلعالن  نشر 
شلخ مس عشر من نشر شإلعالن شلث ني.

شلنشرة شلث نية
عن رئيس مصلحة كت بة شلضبط

9 مكرر

شملحكمة شلتج رية بمرشكش
ملف رقم : 2022/39

حس ب رقم  : 18))

بيع أصل تج ر4
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمرشكش  مسجل   ،(0(1 يوليو   (8
بت ريخ 18 م رس ))0)،  ، ب ع شلسيد 
ب ه محمد شلح مل لبط قة شلتعريف 
سكن ه رقم   E5060(9 شلوطنية رقم 
 7 شملح ميد  تجزئة  شسكجور   665

مرشكش.
شلح مل  يوسف  شلعين و4  للسيد 
رقم   شلوطنية  شلتعريف  لبط قة 
زنقة   7 رقم  سكن ه   H61)18و

شلبنفسج تجزئة كوشر آسفي.
 (%  50( شلتج ر4  شألصل  نصف 
شلك ئن بمرشكش شملدينة رقم 96 زنقة 
شألحدية  لبيع  شملعد  ن فع  بن  عقبة 

بنصف شلجملة.

شملقيد ب لسجل شلتج ر4 بمرشكش 

شلسجل  من  7))و5  عدد  تحت 

شمل دية  عن صره  بجميع  شإليض حي 

 500.000.00 قدره  بثمن  وشملعنوية 

درهم.

فعلى دشئني شلب ئع شملذكور أعاله   

قسم  إلى  بتعرض تهم  يتقدموش  أن 

شلتج رية  ب ملحكمة  شلتج ر4  شلسجل 

بمرشكش دشخل أجل يبتدئ من ت ريخ 

شليوم  في  وينتهي  شألو   شإلعالن  نشر 

شلخ مس عشر من نشر شإلعالن شلث ني

شلنشرة شلث نية
عن رئيس مصلحة كت بة شلضبط

10 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
عقد بيع أصل تج ر4

ملف بيع رقم : 10/))0)

حس ب خ ص : 8)))

محمد  )ذ.  بمقت�سى عقد توثيقي 

بف س  مؤرخ  بف س)  موثق  لطفي 

))0) ومسجل   ين ير  8) و1و  بت ريخ 

بف س بت ريخ )1 فبرشير ))0).

رقم  شلعلو4،  شمين  شلسيد  ب ع 

 ،CB67176 شلوطنية  بط قته 

إق مة   5 شلشقة   (( بف س  شلس كن 

للسيدة  ج.  م  جرير  زنقة  سليم 

شلوطنية  بط قته   رقم  شلكت ني،  كوثر 

وC5(1(9 وشلس كنة بف س زنقة مي 

فيال  بن عبد هللا  زي دة ش رع عال  

لشركة  مسيرة  بصفته   شلي سمين، 

 PHARMACIE AL HADIKA FES

له   شملخولة  شلصالحي ت  بمقت�سى 

لهذش شلغرض ب لنظ م شألس �سي.

لصيدلية  شلتج ر4  شألصل 

شلجديد  شلحي  بف س  وشملستغل 

بنسودة رقم 10) مكرر.

وشملسجل ب لسجل شلتج ر4 بف س 

تحت رقم 6)0)).

بثمن قدره 1.000.000 درهم.

حسب شلشروط شملنصوص عليه  

بعقد شلبيع.
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وتقبل شلتعرض ت بكت بة شلضبط 
ب ملحكمة شلتج رية بف س دشخل أجل 
ال يتعدى خمسة عشر يوم  شبتدشء من 

شلنشرة شلث نية.
شلنشرة شألولى

عن رئيس كت بة شلضبط

سعيد شبن سليم ن

18 مكرر

شملحكمة شلتج رية بف س
ملف شلبيع رقم : ))0)/09

حس ب رقم : و0))
مريم  ذة.  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
ق سيمي شملوثقة بف س بت ريخ ) فبرشير 
فبرشير   11 بت ريخ  وشملسجل   (0((

.(0((
شلب ئع : 

 C1)877و محسن  مش ط 
طه  ش رع   ،8( فيال  ف س  شلس كن 

حسين، حي شلقدس، م.ج.
شملشتر4 : 

تحيفة محمد C(((((9 شلس كن 
ف س 5 زنقة شألرجوشن، شقة ) ش رع 

شبن شالثير ؛
تحيفة نجيب C5(6565 شلس كن 
)أ تجزئة ري ض شلزيتوني، طريق عين 

شلشقف، ف س.
)96)و  رقم  تج ر4  أصل  بيع 
و1 قس رية توفيق  6 رقم  شلك ئن ب : 
قدره  بثمن  ف س  شملرينيين،  من هللا 

00000) درهم. 
أجل  دشخل  شلتعرض ت  وتقبل 
خمسة عشر يوم  من ت ريخ شلنشرة 

شلث نية ب لجريدة شلرسمية.
شالعالن شلث ني

عن رئيس كت بة شلضبط

98 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف صعوبة شملق ولة رقم 

10/11و1/8)0)
شركة أس جي شلتج رة شلع مة شملغرب

حس ب رقم : )016-1)
إشع ر

98 شلص در  بمقت�سى شلحكم رقم 
في   (0(( أبريل   1( بت ريخ 
رقم  شملق ولة  صعوب ت  ملف 
شملحكمة  قضت   2021/8310/11

شلتج رية بأك دير :

جي  »أس  شركة  مسير4  يتحمل 
شلتج رة شلع مة شملغرب«، شلسيد ك لوم 
 SAMAR WICKRAMA سمرويكرم  
م جد،  شبتس م  وشلسيدة   ،KALUM
ب ب  في  شلح صل  شلنقص  تض من  
أصو  شلشركة كلي  ومؤقت  في حدود 

مبلغ 16و.905.) درهم.
بشمو  شلحكم ب لنف ذ شملعجل.

عن رئيسة مصلحة كت بة شلضبط
شدريس شلزشهيد

20

شملحكمة شلتج رية بأك دير
ملف رقم : 9/))0)

حس ب خصو�سي : و07و
تفويت أصل تج ر4

شألصل  شرشء  عقد  بمقت�سى 
شإلمض ء  وشملصحح  شملحرر  شلتج ر4 
بت ريخ 5) نوفمبر 1)0) ب ع بموجبه 
شلح مل  شلص لحي  محمد  شلسيد 
 SH(60(9 لبط قة شلتعريف شلوطنية
جميع شألصل شلتج ر4 للمحل شلك ئن 
ببلوك 1 ش رع د رقم 7 تكوين أك دير 
بأك دير  شلتج ر4  ب لسجل  وشملسجل 
شلسيد  لف ئدة   ،7(8(( رقم  تحت 
لبط قة  شلح مل  شمجوض  شحمد 
بثمن   JB1((50و شلتعريف شلوطنية 

إجم لي قدره 70.000 درهم.
وبذلك فإن رئيسة مصلحة كت بة 
أن  ذ4 مصلحة  لكل  تعلن  شلضبط 
ضبط  بمكتب  تسجل  شلتعرض ت 
شملحكمة شلتج رية بأك دير دشخل أجل 
شملوشلية   (15( يوم   عشر  شلخمسة 
من   8( شلث نية طبق  للم دة  للنشرة 

مدونة شلتج رة.
شلنشرة شألولى

رئيسة مصلحة كت بة شلضبط

19 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب شلسجل شلتج ر4

ملف عدد 06-))0)
حس ب خصو�سي : 018وم

تقديم أصل تج ر4 كحصة في شركة
بمقت�سى عقد شلتقديم وشلق نون 
شلحصص،  مرشقب  وتقرير  شألس �سي 

قدمت شلسيدشت :

شلح ملة  شلسعدية  ب يش   -  1
رقم  شلوطنية  شلتعريف  لبط قة 
ب لسجل  وشملسجلة   J(7889و

شلتج ر4 ب ك دير تحت رقم 76076 ؛
ب يش زشينة شلح ملة لبط قة    -  (
 JB11968و رقم  شلوطنية  شلتعريف 
ب ك دير  شلتج ر4  ب لسجل  وشملسجلة 

تحت رقم 76080 ؛
ب يش ي منة شلح ملة لبط قة    - و 
 JB(8(61و رقم  شلوطنية  شلتعريف 
ب ك دير  شلتج ر4  ب لسجل  وشملسجلة 

تحت رقم )7608 ؛
) -  ب يش ف طمة شلح ملة لبط قة 
 JB1779(6 رقم  شلوطنية  شلتعريف 
ب ك دير  شلتج ر4  ب لسجل  وشملسجلة 

تحت رقم 76078 ؛
ب يش رقية شلح ملة لبط قة    -  5
 JB9(18و رقم  شلوطنية  شلتعريف 
ب ك دير  شلتج ر4  ب لسجل  وشملسجلة 

تحت رقم 76086 ؛
6 -  ب يش شلزهرة شلح ملة لبط قة 
 J(895و( رقم  شلوطنية  شلتعريف 
ب ك دير  شلتج ر4  ب لسجل  وشملسجلة 

تحت رقم )7608 ؛
بمركز  شلك ئن  شلتج ر4  شألصل 
خميس أيت شعميرة شتوكة شيت ب ه ، 
»تمونت  كحصة في شلشركة شملدعوة 
 TAMOUNT« ش.د.م.م«  ب يش 

.»BAICH sarl
وبذلك فإن رئيس مصلحة كت بة 
أن  ذ4 مصلحة  لكل  يعلن  شلضبط 
ضبط  بمكتب  تسجل  شلتعرض ت 
شملحكمة شلتج رية بأك دير دشخل أجل 
شلخمسة عشرة )15) شملوشلية  للنشرة 
 10( و   8( و8،  شلث نية طبق  للموشد 

من مدونة شلتج رة.
شالعالن شلث ني

تحت جميع شلتحفظ ت

عن رئيس مصلحة كت بة شلضبط

11 مكرر

شملحكمة شلتج رية بأك دير
مكتب شلسجل شلتج ر4

ملف عدد 07-))0)
حس ب خصو�سي : 056و

RAI6600879وMA
تفويت أصل تج ر4

شألصل  شرشء  عقد  بمقت�سى 
بت ريخ  شملضمن  شلعدلي  شلتج ر4 
و15  عدد  تحت   (0(( و) فبرشير 
ب عت  61 رقم  شألمالك  بسجل 

علي  شيت  ع ئشة  شلسيدة  بموجبه   
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح ملة 
ب لسجل  وشملسجلة   ،J(9157و رقم 

8)و9)  رقم  تحت  ب ك دير  شلتج ر4 
شلتج ر4  شألصل  عن صر  جميع 

بزنقة  شلك ئن  شملحل  على  شملؤسس 

مكن س رقم ))1 مكرر شلحي شلصن عي 

مدينة شك دير، لف ئدة شلسيدة فتيحة 

شلتعريف  لبط قة  شلح ملة  شيدحمو 

بثمن   JB65)60و رقم  شلوطنية 

إجم لي قدره 115000.00 درهم.

وبذلك فإن رئيسة مصلحة كت بة 

أن  ذ4 مصلحة  لكل  يعلن  شلضبط 

ضبط  بمكتب  تسجل  شلتعرض ت 

شملحكمة شلتج رية بأك دير دشخل أجل 

شلخمسة عشرة )15) شملوشلية  للنشرة 

مدونة  من   8( للموشد  طبق   شلث نية 

شلتج رة.

شالعالن شلث ني
تحت جميع شلتحفظ ت

عن رئيس مصلحة كت بة شلضبط

12 مكرر

شملحكمة شلتج رية بأك دير

ملف رقم : 08-))0)

حس ب خصو�سي : 066و م
هبة نصيب من أصل تج ر4

بمكتب  شملحرر  شلعقد  بمقت�سى 

ورضوشن  بنليم ني  محمد  شلعدالن 

أبو شملجد شملنتصب ن للتوثيق بدشئرة 

بأك دير  شالستئن ف  محكمة  نفوذ 

شالبتدشئية  شملحكمة  توثيق  قسم 

ب نزك ن، شملسجل بسجل شألمالك رقم 

95 بت ريخ 8) فبرشير ))0) وشملضمن 

تحت رقم 8و) صحيفة 99).

شلحسين  شلسيد  بموجبه،  وهب 

وشلح مل   19(7 سنة  شملزدشد  شلعود 

رقم  شلوطنية  شلتعريف  لبط قة 

J(5899، لحفيديه شبن  شبنه شملرحوم 

زكري ء  وهم   شلعود  إبرشهيم  ب هلل 

أغسطس  0و  بت ريخ  شملزدشد  شلعود 

بت ريخ شملزدشدة  شلعود  وس رة   و01) 

بينهم  من صفة   (018 فبرشير  و) 
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كر4  ف طمة  وشلدتهم   لهم   شلح ئزة 

 1980 أغسطس   (0 بت ريخ  شملزدشدة 

شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  وشلح ملة 

جميع نصيبه شملقدر   Jوو550و رقم 

سهم    7( سهم  من مجموع   1( ب 

ب ملنطقة  شلك ئن  شلتج ر4  شألصل  في 

مركب   BALEMERAIE شلسي حية 

شملوك ر رقم و1 مكرر أك دير.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كت بة 

أن  ذ4 مصلحة  لكل  يعلن  شلضبط 

ضبط  بمكتب  تسجل  شلتعرض ت 

شملحكمة شلتج رية بأك دير دشخل أجل 

شملوشلية   (15( يوم   عشر  شلخمسة 

من   8( شلث نية طبق  للم دة  للنشرة 

مدونة شلتج رة.

شالعالن شلث ني
رئيس مصلحة كت بة شلضبط

13 مكرر

 املحكمة  االبتدائية بالعيون
بيع شألصل شلتج ر4 

بت ريخ  عرفي  عقد  بموجب 

ب ع شلسيد محمد   ،(0(( 16 م رس 

لبط قة  شلح ملة  بلع لم  يحضيه 

 SH9(97و عدد  شلوطنية  شلتعريف 

شلح ملة  شلشويعر  به ه   للسيد 

 SH1و))وو للتعريف شلوطنية عدد 

عدد  تج ر4  سجل  على  وشملتوفر 

شلتج ر4  شألصل  ك فة   ،RC95968

شملوشزين  زنقة   (8 رقم  ب  شملستغل 

رقم  تحت  شلعيون  شلسعد  أم  ش رع 

0وRC857 من شلسجل شلتحليلي عدد 

)))) من شلسجل شلترتيبي.

فعلى دشئني شلب ئع شملذكور أعاله أن 

يتقدموش بتعرض تهم إلى قسم شلسجل 

شلتج ر4 ب ملحكمة شالبتدشئية ب لعيون 

من ت ريخ نشر شالعالن شألو  وينتهي في 

نشر  من  عشر  )شلخ مس   15 شليوم 

شإلعالن شلث ني).

شالعالن شلث ني

رئيس مصلح كت بة شلضبط

 4 مكرر

شملحكمة شالبتدشئية بسيد4 ق سم
إشه ر بيع أصل تج ر4 

ملف رقم : و/))0)

حس ب خصو�سي رقم : 5و85

كت بة  مصلحة  رئيس  يعلن 

شالبتدشئية  شملحكمة  لدى  شلضبط 

بسيد4 ق سم.

شلرسمي  شلعقد  بمقت�سى  أنه 

من   (0(( شملحرر بت ريخ ف تح أبريل 

حدو  شيت  رضوشن  شألست ذ  طرف 

شلسيد  ب ع  ق سم،  بسيد4  موثق 

لبط قة  شلح مل  شحمد،  بوسله مي 

ج995)11  رقم  شلوطنية  شلتعريف 

بوك لة عن شلسيد بوسله مي شمحمد، 

شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 
عزوز  شلسيد  لف ئدة  ج86و16  رقم 

شلتعريف  لبط قة  شلح مل  شلشق في، 

شلوطنية رقم ج.ن187)7.

شملسجل  شلتج ر4  شألصل  جميع 

886وو  رقم  شلتج ر4  ب لسجل 

ق سم  بسيد4  شالبتدشئية  ب ملحكمة 

وهو عب رة مقهى ك ئنة بش رع محمد 

سيد4  بلقصير4،  مشرع  شلخ مس، 

ق سم.
وعليه فعلى دشئني شلب ئع شملذكور 

أعاله أن يتقدموش بتعرض تهم دشخل 

)15) يوم   أجل أقص ه خمسة عشر 
للق نون  طبق   شلث نية  شلنشرة  بعد 

شلسجل  مكتب   - شلضبط  كت بة  إلى 

شالبتدشئية  ب ملحكمة   - شلتج ر4 

بسيد4 ق سم.
شلنشرة شألو 

عن رئيس مصلحة كت بة شلضبط

عبد شلفت ح ماللي

24 مكرر

املحكمة االبتدائية بسيدي 

قاسم
ملف )/))0)

حس ب خصو�سي رقم : 0))8
إشه ر بيع أصل تج ر4

كت بة  مصلحة  رئيس  يعلن 

شالبتدشئية  شملحكمة  لدى  شلضبط 

شلعقد بمقت�سى  إنه  ق سم  بسيد4 

 (1 و   18 بت ريخ  شملحرر   شلرسمي 
و و ))0) من طرف شألست ذ رضوشن 
ق سم،  بسيد4  موثق  حدو  شيت 
شلرحم ن  عبد  شلعالمي  شلسيد  ب ع 
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 
 STE HUILERIE لف ئدة W(875 رقم
 NOUVELLE GENRATION SARL
شلسيد  شلق نونين  ممثليه   بوشسطة 
لبط قة  شلح مل  شلج بر4  مجيد 
 8110( شلتعريف شلوطنية رقم ج.ن. 
وشلسيد ق يد4 خ لد شلح مل لبط قة 
شلتعريف شلوطنية رقم ج.ك. )770).
شملسجل  شلتج ر4  شألصل  جميع 
00))و  رقم  شلتج ر4  ب لسجل 
ق سم  بسيد4  شالبتدشئية  ب ملحكمة 
وهو عب رة عن معصرة ك ئنة بسيد4 
شلح ج  طريق  شلصن عي  شلحي  ق سم 

شلعربي رقم 7و1.
وعليه فعلى دشئني شلب ئع شملذكور 
أعاله أن يتقدموش بتعرض تهم دشخل 
يوم   عشرة  خمسة  أقص ه  أجل 
للق نون  طبق   شلث نية  شلنشرة  بعد 
شلسجل  مكتب  شلضبط  كت بة  إلى 
شلتج ر4 ب ملحكمة شالبتدشئية بسيد4 

ق سم.

شالعالن شلث ني
17 مكرر

املحكمة االبتدائية بايمنتانوت
ملف سجل تج ر4 رقم : )7)

ملف بيع رقم : )0/))0)
إعالن عن بيع أصل تج ر4

شلث بت  شلعرفي  شلعقد  بمقت�سى 
))0) وشملسجل  15 م رس  شلت ريخ في 
شلسيد  ب ع   (0(( م رس   16 بت ريخ 
محمد جالم شلح مل لبط قة شلتعريف 
: نور  وEB(65 للسيد   : شلوطنية رقم 
شلدين شثن ن شلح مل لبط قة شلتعريف 

شلوطنية رقم :
جميع شألصل شلك ئن   EB1(0(7و
شمنت نوت  شدشر  شنزرشن حي  بئر  بش رع 
شالبتدشئية  ب ملحكمة  وشملقيد 
 1990 أبريل   1( بت ريخ  بإيمنت نوت 
تحت رقم )7) من شلسجل شإليض حي.

بثمن قدره 00.000) درهم.

أعاله  شملذكور  شلب ئع  دشئني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرض تهم  يتقدموش  أن 

شلسجل شلتج ر4 ب ملحكمة شالبتدشئية 

من  يبتدئ  أجل  دشخل  ب يمنت نوت 

في  وينتهي  شألو   شإلعالن  نشر  ت ريخ 

شليوم شلخ مس عشر من نشر شإلعالن 

شلث ني.

شالعالن شلث ني
رئيس مصلحة كت بة شلضبط

18 مكرر

 املحكمة االبتدائية بالفقيه

بن صالح
ملف رقم : )0/))0)

إعالن عن تقديم أصل تج ر4 
كحصة في شركة

مصحح  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 (0(( فبرشير   ( بت ريخ  شإلمض ء 

وشملسجل بت ريخ 8 فبرشير ))0) بإدشرة  

شلتسجيل ب لفقيه بن ص لح وشلعقد 

بت ريخ شالمض ء  شملصحح   شمللحق 

))0) ق م شلسيد شلحبيب  )) فبرشير 

شلوطنية  للبط قة  شلح مل  شلنوحي 
بري ض  شلس كن   I1(7(0(  : رقم 

بني   111 شلرقم   1( بلوك  شلسالم 

 PHARMACIE SIDI  : لشركة  مال ، 

ذشت  شركة   ،AISSA SARL AU

شلشريك  ذشت  شملحدودة  شملسؤولية 

مقره   شلتأسيس،  طور  في  شلوحيد 
جميع  شلسبت  سوق  عي�سى  سيد4 
ب لسجل  شملقيد  شلتج ر4  شألصل 
شلتج ر4 ب ملحكمة شالبتدشئية ب لفقيه 
بجميع  )و)   : رقم  تحت  ص لح  بن 
عن صره شمل دية وشملعنوية وشلتي قومت 
درهم. 11.)وو.0و8   : قدره  بثمن 
فعلى دشئني مقدم شألصل شلتج ر4 
شملذكور أعاله أن يتقدموش بتعرض تهم   
إلى قسم شلسجل شلتج ر4 ب ملحكمة 
دشخل  بن ص لح  ب لفقيه  شالبتدشئية 
شإلعالن  نشر  ت ريخ  من  يبتدئ  أجل 
شألو  وينتهي في شليوم شلخ مس عشر 

من نشر شإلعالن شلث ني.

شالعالن شلث ني
رئيس مصلحة كت بة شلضبط

19 مكرر
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املحكمة االبتدائية بخريبكة
مكتب شلسجل شلتج ر4

شلرقم شلتحليلي : )7وو1
تقديم أصل تج ر4 حصة في شركة

حس ب رقم 9و111 م
ملف شلتقديم رقم 1/))0)

نحن رئيس مصلحة كت بة شلضبط 
بخريبكة،  شالبتدشئية  ب ملحكمة 
تطبيق  ملتقضي ت شلفصل و8 و)10 
رقم  شلق نون  شلتج رة،  مدونة  من 

15.95 نعلن م  يلي :
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
على  مص دق   ،(0(1 ديسمبر   (
طرف  من  أطرشفه  توقيع  صحة 
شلسلط ت شملختصة بت ريخ ) ديسمبر 
قدم شلسيد كريم شزهورشت،   ،(0(1
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 
شلتج ر4  شألصل   ،Q((89(( رقم 
 ( شلصخور  حي   50 برقم  شلك ئن 
شلعجالت  لبيع  مخصص  خريبكة 
مسجل ب لسجل شلتج ر4 تحت رقم 
حيث تم تقويم هذش شألصل  )7وو1 
شلتج ر4 في مبلغ 105.598,10 درهم 
حسب تقرير مرشقب شلحصص وذلك 
 PNEUMATICI« شركة  لف ئدة 
ش.ذ.م.م بشريك وحيد   »TORINO
تحت  شلتج ر4  ب لسجل   مسجلة 

رقم 5و)7.
تسجل  شلتعرض ت  فإن  وعليه 
شملحكمة  بهذه  شلضبط  بمكتب 
بخريبكة  شلتج ر4)  شلسجل  )مكتب 
دشخل أجل أقص ه خمسة عشر )15) 

يوم  بعد شلنشر شلث ني.

شالعالن شلث ني
عن رئيس مصلحة كت بة شلضبط

101 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
ملف بيع : 01/))0)

حس ب خصو�سي : 11119
بيع أصل تج ر4

يعلن رئيس مصلحة كت بة شلضبط 
أنه  ب ملحمدية  شالبتدشئية  ب ملحكمة 
بت ريخ أبرم  توثيقي  عقد   بمقت�سى 
بت ريخ وسجل   (0(( م رس   11  

تم  ب ملحمدية   (0(( م رس   ((
شملوجودة  شلتج ر4  شألصل  تفويت 
شلقصبة   9 شلزنقة   7 ب ملحمدية رقم 
تحت  شلتج ر4  ب لسجل  وشملسجل 
شلسيد  طرف  من   ،15916 رقم 
شلوطنية  بط قته  مرزشق  شملصطفى 
رقم )و)BE6(7، شلق طن ب ملحمدية 
 ،( شلشقة   1 تجزئة شألم ن ط بق   85
بط قته  مرزشق  شلغ ني  عبد  لف ئدة 
شلق طن   T18(87( رقم  شلوطنية 
 P1 عم رة  نخيل  إق مة  ب لسع دة 
بثمن  وذلك  شملحمدية،   C( شلشقة 
درهم. 00.000و  قدره  إجم لي 
شلتعرض ت  جميع  فإن  وعليه 
يجب أن تقدم إلى كت بة ضبط هذه 
من  يوم    15 أجل  دشخل  شملحكمة 

ت ريخ شلنشرة شلث نية.

شالعالن شلث ني
عن رئيس مصلحة كت بة شلضبط

102 مكرر

املحكمة االبتدائية لبوملان 
بميسور

ملف شلبيع رقم : 01/))0)
حس ب رقم : وو19

بيع أصل تج ر4
م رس   1( عرفي  عقد  بمقت�سى 
م رس   15 بت ريخ  وشملسجل   (0((

: (0((
رقم  شلكبير  شلحديب   : شلب ئع 
 ،F305620 شلوطنية  شلبط قة 
شلس كن بزنقة شلسع دة حي بئر شنزرشن 

ميسور.
كريم  شلفتح  شركة   : شملشتر4 
 STE« ش.م.م ذشت شلشريك شلوحيد 
 ،AL FATH CREME SARL AU
مقره  شالجتم عي حي بئر شنزرشن رقم 

9)6 ميسور.
بيع أصل تج ر4 :

شألصل شلتج 4 رقم 906)، شلك ئن 
ميسور،  شسم عيل  موال4  بش رع 

بثمن قدره 100.000 درهم.
أجل  دشخل  شلتعرض ت  وتقبل 
خمسة عشر يوم  من ت ريخ شلنشرة 

شلث نية ب لجريدة شلرسمية.

شالعالن شلث ني
رئيس مصلحة كت بة شلضبط

103 مكرر

املحكمة  االبتدائية بالقنيطرة
عدد : 2022/05

حس ب خصو�سي عدد : و)6))
ملف إشه ر تن ز  عن شلنصف

 من شألصل شلتج ر4 
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب لقنيطرة بت ريخ و م رس ))0).
 AHMED شلسيد   : تن ز  
 ECHCHANAA, MAROCAIN CIN
65وH179، عن شلنصف من شألصل 
شلوف ء  تجزئة   : ب  شلك ئن  شلتج ر4 
وشملقيد  شلقنيطرة،   1991 رقم   1
شملحكمة  لدى  شلتج ر4  ب لسجل 
رقم  تحت  ب لقنيطرة  شالبتدشئية 
88)5)، وشلذ4 تم تقديره ب 15000 

درهم.
 ABDEL شلسيد   : لف ئدة كل من 
 JEBAR KERROUM MAROCAIN
شلب ئع  فعلى دشئني   ،CIN G(90(6و
شملذكور أعاله أن يتقدموش بتعرضهم 
ب لقنيطرة  شالبتدشئية  شملحكمة  لدى 
15 يوم  شبتدشء من ت ريخ  دشخل أجل 
)8 من  شلنشرة شلث نية طبق  للفصل 

مدونة شلتج رة. 
رئيس مصلحة كت بة شلضبط

شالعالن شلث ني
كوثر شلش و4

منتدبة قض ئية من شلدرجة شلث نية

 90 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
ملف رقم : )1/))0)
حس ب رقم : 11655

تفويت أو بيع أو هبة أصل تج ر4
 EL FATTAMI AICHA فوت 
 Qu ب لن ضور  شلق طنة   CIN I9(8(

.sonasid n 86 selouane
 BOUHAJRA SALIMA إلى 
ب لن ضور  شلق طنة   CIN S5(8778
 35 Etage 1 Lotissement El
شلتج ر4  شألصل  مجموع   Waha 1
 16 Bis Rue Sebta Qt : شملوجود ب 
 Administratif Beni Mellal Au
طبيعي  شخص   Tpi Beni Mellal
وشملسجل ب لسجل شلتج ر4 ببني مال  

تحت رقم : 50)و).

تسجل  شلتعرض ت  فإن  وبذلك 
شلتج رية  ب ملحكمة  شلضبط  بمكتب 
)مكتب شلسجل شلتج ر4) دشخل أجل 
خمسة عشر يوم  شملوشلي للنشرة شألولى 

وشلث نية.
شالعالن شلث ني

20 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع أصل تج ر4

ملف رقم : 09/))0)

حس ب رقم : 8)158

بمقت�سى عقد محرر من طرف ذ. 

لحسن بنيحي  مح م مقبو  للترشفع 

أبريل   ( أم م محكمة شلنقض بت ريخ 

عصمة  محمد  شلسيد  ب ع   (0((

شلح مل   ب.ت.و رقم 11وX5 للسيد 

ب.ت.و  شلح مل    بورهوب  عمر 
شلتج ر4  شألصل   X01886و رقم 

8806) ب ملحكمة  شملسجل تحت رقم 

وشلك ئن  ب لخميس ت،  شالبتدشئية 

بزشوية ملتقى ش رع محمد شلزرقطوني 

 (( رقم  شلي قوت  اللة  وش رع 

شمل دية  بجميع عن صره  شلخميس ت، 

 600.000 بثمن  وشملقدر  وشملعنوية 

درهم.

لذلك فإن جميع شلتعرض ت يجب 

ب ملحكمة  شلضبط  بكت بة  أن توضع 

أجل   دشخل  ب لخميس ت  شالبتدشئية 
ت ريخ صدور  من  يوم   خمسة عشر 

شلنشرة شلث نية.

شلنشرة شألولى
عن رئيس مصلحة كت بة شلضبط

3 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
مكتب شلسجل شلتج ر4
إشه ر بيع أصل تج ر4
ملف رقم 01/))0)

حس ب رقم 5565

شملضمن  شلعدلي  شلعقد  بمقت�سى 

شألسرة  بكن ش شألمالك بقسم قض ء 

ب ملحكمة شالبتدشئية ب لعرشئش رقم ) 

س صحيفة و15 عدد 117 بت ريخ
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موشفق ه  و))1  شعب ن    (6 
 9) م رس ))0)، ب ع شلسيد مسعود 
شيت شبن شعز بط قة تعريفه شلوطنية 
تجزئة  عنوشنه   ،L1(1716 رقم 
للسيد  شلعرشئش،   71 رقم   1 شلنهضة 
تعريفه  بط قة  شعز  شبن  شيت  حسن 
LA1(0(88، عنوشنه تجزئة  شلوطنية 
جميع  شلعرشئش،   71 رقم   1 شلنهضة 
نصف شألصل شلتج ر4 للمحل شلك ئن 
شلعرشئش   59 رقم  شلجزشئر  بش رع 
شلذ4 يستغل في بيع شملوشد شلغذشئية 
ب لسجل  وشملسجل  ب لتقسيط 
شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلتج ر4 
من  )5و7  رقم  تحت  ب لعرشئش 
عن صره  بجميع  شلتحليلي،  شلسجل 

شمل دية وشملعنوية.
تسجل  شلتعرض ت  فإن  وبذلك 
شالبتدشئية  ب ملحكمة  شلضبط  بكت بة 
مكتب شلسجل شلتج ر4   - ب لعرشئش 
- دشخل أجل 15 يوم  شملوشلية للنشرة 

شلث نية.
شلنشرة شألولى

رئيس مصلحة كت بة شلضبط

8 مكرر

املحكمة االبتدائية بسيدي بنور
مصلحة كت بة شلضبط

مصلحة شلسجل شلتج ر4
إعالن عن بيع أصل تج ر4

ملف رقم 01/))0)
حس ب رقم )5))

إن رئيس مصلحة كت بة شلضبط 
بنور  سيد4  شالبتدشئية  ب ملحكمة 
من  و8  شلفصل  ملقتضي ت  تطبيق  

مدونة شلتج رة شلق نون 15-95.
مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
طرف  من   (0(( أبريل   8 بت ريخ 
ب ع  شلسيد  مومن تميم  شملح مي ذ/ 
محمد شلفيض بط قته شلوطنية رقم 
شلعرج  بدوشر  شلس كن   MC(067(1
أوالد عمرشن وشلسيدة غيثة شلتمود4 
شلس كنة بدوشر لفاللحة أوالد عمرشن 
 MC19(607 رقم  شلوطنية  بط قته  
سيد4 بنور إلى شلسيد محمد بوص لح 
 MC896وو رقم  شلوطنية  بط قته 
جم عة  ص لح  �سي  بدوشر  شلس كن 

شلكدية بني دغوغ قي دة أوالد عمرشن 
بسيد4 بنور.

شملسجل  شلتج ر4  ألصل  جميع 
بنور  سيد4  شالبتدشئية  ب ملحكمة 
محمد  ب لنسبة   1(11( رقم  تحت 
شلفيض بشرشكة بمح صة مع شلسجل 
ب لنسبة لغيثة   1(11( شلتج ر4 رقم 
حي ب م   (0 تمود4 شلك ئن مقره رقم 
شملخصص  بنور  سيد4   10 شلشطر 

ملقهى شملسم ة مقهى شلعمرشني.
تسجل  شلتعرض ت  فإن  وبذلك 
شملذكورة  ب ملحكمة  شلضبط  بمكتب 
أعاله دشخل أجل خمسة عشرة )15) 

يوم  شملوشلية للنشرة شلث نية.
شلنشرة شألولى

عن رئيس مصلحة كت بة شلضبط

12 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كت بة شلضبط

مصلحة شلسجل شلتج ر4
تن ز  عن أصل تج ر4

إن رئيس مصلحة كت بة شلضبط 
تطبيق   شالبتدشئيةبتطوشن  ب ملحكمة 
منمجونة  و8  شلفصل  ملقتضي ت 
يعلن   19-95 رقم  شلق نون  شلتج رة 
أنه بمقت�سى عقد عرفي محرر بت ريخ 
شلسيد  تن ز    ،(0(( م رس   11
لبط قة  شلح مل  شلرش�سي  شملفضل 
عن   ،L87659 شلوطنية  شلتعريف 
شألصل شلتج ر4 شلك ئن بش رع شلح ج 
محمد بنونة ط 1 شم م شلبنك شلشعبي 
تطوشن، وشملخصص بمشروع مدرسة 
ب لسجل  وشملقيد  شلسي قة  تعليم 
شلتج ر4 ب ملحكمة شالبتدشئية بتطوشن 

تحت رقم )976).
عبوتي  شلسيدة  لف ئدة  وذلك 
شلتعريف  لبط قة  شلح ملة  ميمونة 

.R110شلوطنية 59و
بمصلحة  شلتعرض ت  وستقبل 
شلسجل شلتج ر4 ب ملحكمة شالبتدشئية 
يوم  من   15 بتطوشن وذلك إلى غ ية 

صدور شإلعالن شلث ني.
شإلعالن شألو 

21 مكرر

محكمة شالستئن ف بف س

ملخص شلحكم أو شلقرشر
شالسم شلع ئلي : شلف ر�سي.

شالسم شلشخ�سي : محمد.

خديجة بنت   : شدريس وأمه   : شبن 

عبد شلسالم.

 1995 نوفمبر  و)  بت ريخ  شملولود 

بف س.

ب شوية  لالعربية  حي   : شلس كن 

شيموزشر عم لة إقليم صفرو.

حكم عليه بت ريخ 1) فبرشير ))0) 

من طرف غرفة شلجن ي ت بف س.

شلسرقة  جن ية   : أجل  من 

شلليل  بظرفي  شملقترنة  شملوصوفة 

وشستعم   مف تيح مزورة.

ومع قبته عن ذلك بسنتين شثنتين 

))) حسب  موقوف شلتنفيذ، وتحميله 

شلص ئر وشإلجب ر في شألدنى.

13

محكمة شالستئن ف بف س

ملخص شلحكم أو شلقرشر
شالسم شلع ئلي : مستور.

شالسم شلشخ�سي : ح تم.

بنت  ف طمة   : وأمه  حسن   : شبن 

أحمد.

 1999 ين ير   1( بت ريخ  شملولود 

بف س.

6 بالد  10 بلوك  : ب لرقم  شلس كن 

شملكزشر4 صهريج كن وة ف س.

حكم عليه بت ريخ )1 فبرشير ))0) 

من طرف غرفة شلجن ي ت بف س.

: جنحة شلتغرير بق صرة  من أجل 

طبق   عنف  بدون  عرضه   وهتك 

شلق نون  من   (75-(8( للفصلين 

شلجن ئي بعد إع دة شلتكييف.

أشهر  بستة  ذلك  عن  ومع قبته 

)6) حسب  موقوف شلتنفيذ، وتحميل 

في  وشإلجب ر  شلص ئر  عليه  شملحكوم 

شألدنى.

14

محكمة شالستئن ف بف س

ملخص شلحكم أو شلقرشر
شالسم شلع ئلي : شمين.

شالسم شلشخ�سي : محمد.

شبن : حميد وأمه : نجية بنت عبد 

شلسالم.

 1998 يونيو  ف تح  بت ريخ  شملولود 

بسيد شلع بد ت ون ت.

16 حي  8 شلزنقة  شلس كن : ب لرقم 

زبيدة عين ه رون ف س.

حكم عليه بت ريخ 1) فبرشير ))0) 

من طرف غرفة شلجن ي ت بف س.

: جنحة شلتغرير بق صرة  من أجل 

طبق   عنف  بدون  عرضه   وهتك 

شلق نون  من   (75-(8( للفصلين 

شلجن ئي بعد إع دة شلتكييف.

أشهر  بستة  ذلك  عن  ومع قبته 

)6) حسب  موقوف شلتنفيذ، وتحميله 

شلص ئر وشإلجب ر في شألدنى.

15

محكمة شالستئن ف بف س

ملخص شلحكم أو شلقرشر
شالسم شلع ئلي : غ لمي.

شالسم شلشخ�سي : شن س.

 : وأمه  لحسن  بن  محمد   : شبن 

فريدة بنت محمد.

 1979 فبرشير   (6 بت ريخ  شملولود 

بف س.

شمللحقة  شلبريوشت  دوشر   : شلس كن 

عين  ب شوية  شالندلس  شإلدشرية 

شلشقف عم لة موال4 يعقوب.

 (0(( 7 م رس  حكم عليه بت ريخ 

من طرف غرفة شلجن ي ت بف س.

: جنجة شلتغرير بق صرة  من أجل 

طبق   عنف  بدون  عرضه   وهتك 

شلق نون  من   (75-(8( للفصلين 

شلجن ئي بعد إع دة شلتكييف.

أشهر  بستة  ذلك  عن  ومع قبته 

)6) حسب  موقوف شلتنفيذ، وتحميله 

شلص ئر وشإلجب ر في شألدنى.

16
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محكمة شالستئن ف بف س
ملف جن ئي

رقم 0و/ 1)6)/))0)
ملخص شلحكم أو شلقرشر
شالسم شلع ئلي : شلهرش�سي .

: جه د شبن علي  شالسم شلشخ�سي 
شملولود  شمحمد،  بنت  شمينة  وأمه 
عين  بدوشر   1997 ين ير  ف تح  بت ريخ 
و زنقة  : حي شملسيرة  شالقرع، شلس كن 

97 رقم 76 شلدشر شلبيض ء.
 (0(( 7 م رس  حكم عليه بت ريخ 
من طرف غرفة شلجن ي ت بف س من 
وهتك  بق صرة  شلتغرير  جن ية  أجل 
عنه  شلن تج  عنف  بدون  عرضه  

 -  (75 للفصو   طبق   شالفتض ض 
)8) من شلق نون شلجن ئي بعد إع دة 
شلتكييف ومع قبته عن ذلك بسنتين 
شلتنفيذ  موقوف  حبس    ((( شثنتين 

وتحميله شلص ئر وشالجب ر في شألدنى.
شلرئيس

ك تب شلضبط

17

محكمة االستئناف بتازة
إعالن بتصفة شلحس ب ت 

شلخصوصية شملتق دمة بم�سي 15 سنة 
وتحويله  لحس ب شلخزينة شلع مة

يعلن شلسيد رئيس مصلحة كت بة 
بت زة  شالستئن ف  بمحكمة  شلضبط 

أنه بن ء على ظهير و ربيع شآلخر 55و1 

81و  وشلفصلين  6و19)  يونيو  )و) 

و)8ومن ق نون شاللتزشم ت وشلعقود 

شملودعة  شمل لية  شملب لغ  جميع  فإن 

وشملتق دمة  شلخصوصية  ب لحس ب ت 

بم�سي 15 سنة عن ت ريخ شخر عملية 

قد  عليه   أجريت  إيدشع  أو  صرف 

قوشئم  في  وتضمينه   إحص ؤه   تم 

تفصيلية بلغت نسخة منه  إلى شلني بة 

بت زة  شالستئن ف  بمحكمة  شلع مة 

وشلب لغ مجموعه  19.60و0)) درهم.

وعلى كل من له شلحق في سحب 

أو شسترج ع مبلغ من شملب لغ شلس لفة 

كت بة  بمصلحة  يتصل  أن  شلذكر 

شلضبط بمحكمة شالستئن ف بت زة في 

أجل ال يتعدى ستة أشهر شبتدشء من 

ت ريخ شلنشر وعند مرور شألجل شملذكور 

شلحس ب ت  في  شملودعة  شملب لغ  تصير 

شلخصوصية شملتق دمة كسب  لخزينة 

شلدولة وسيعمل على تحويله  للخزينة 

شلع مة طبق  للق نون وشلسالم.
رئيس مصلحة كت بة شلضبط

27
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز واملاء
شملديرية شإلقليمية للتجهيز وشلنقل 

وشللوجستيك وشمل ء بنسليم ن 
تحديد شمللك شلع م شلبحر4

بش طئ شلصنوبر

شلجزء شملتوشجد ب مللحقة شإلدشرية 

شألولى بب شوية شملنصورية - عم لة 

بنسليم ن -

B(79 إلى Bمن شلوتد 85و

إعالن عن إجرشء بحث عمومي

شالقليمي  شملدير  قرشر 

وشللوجستيك  وشلنقل  للتجهيز 

م.ت.م.ع.م/  : رقم  ببنسليم ن 

بت ريخ  ت.م.ع.ب/22/6040/27 

بمقتض ه  شلذ4   (0(( أبريل   (7  

إلى   (0(( 9 م 4  سيجر4 شبتدشء من 

بحث عمومي   ،(0(( يونيو   7 غ ية 

شلع م  شمللك  تحديد  مشروع  بشأن 

شلت بع  شلصنوبر  بش طئ  شلبحر4 

بب شوية  شألولى  شإلدشرية  للملحقة 

جهة  عم لة بنسليم ن،   - شملنصورية 

شلوتد  من  سط ت  شلبيض ء  شلدشر 

85وB إلى B(79 وسوف يوضع ملف 

شمللحقة  بمك تب  شلعمومي  شلبحث 

شملنصورية  بب شوية  شألولى  شالدشرية 

ملدة شهر وشحد  عم لة بنسليم ن،   -

من  وتصريح ت  مالحظ ت  لتلقي 

يهمهم شألمر.

66

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني
مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شمل ئي  شلحوض  وك لة 

ج/2022/646 بت ريخ 11 أبريل ))0) 

شملسمى  شلعق ر  على  سيجرى  شلذ4 

شمللكية  شه دة  موضوع  »دهس« 
رقم  إدشرية  وشه دة   6689/54 رقم 

2021/4030 ذ4 عقد كرشء مص دق

 (0(1 أكتوبر   (6 بت ريخ  عليه 

شملتوشجد ب لجم عة شلترشبية شملك نسة، 

إقليم ت ون ت،  دشئرة قرية ب  محمد، 

إلى   (0(( م 4   ( ت ريخ  من  شبتدشء 

في  علني  بحث   (0(( م 4   11 غ ية 

شمل ء  بجلب  شلترخيص  شأن مشروع 

من وشد سبو، من أجل سقي مس حة 

سنو�سي  شلسيد  لف ئدة  هكت رشت   5

شلتعريف  لبط قة  شلح مل  حمزة 

.CD6(0شلوطنية ))و

9

وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني
مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شمل ئي  شلحوض  وك لة 

أبريل   11 بت ريخ  ح.ج/2022/648 

شلعق ر  على  سيجرى  شلذ4   (0((

شملسمى »شنوومزيل بمزشرع شرشكيكن« 

شملضمن  شرشء  عقد  من  نسخة  ذ4 

 (67 صحيفة   650 بعدد  أصله 

شملتوشجد ب لجم عة شلترشبية شلحم م، 

خنيفرة،  إقليم  أكلموس،  دشئرة 

إلى   (0(( أبريل   (9 من ت ريخ  شبتدشء 

في  علني  بحث   (0(( م 4   9 غ ية 

بئر  بإنج ز  شلترخيص  مشروع  شأن 

وجلب شمل ء منه، من أجل شالستعم   

شملنزلي وسقي مس حة 3,5269 هكت رش 

شدريس  بنيوسف  شلسيد  لف ئدة 

شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 

.D(01510

10

وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني
مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شمل ئي  شلحوض  وك لة 

ج/2022/647 بت ريخ 11 أبريل ))0) 

شملسمى شلعق ر  على  سيجرى  شلذ4 

رقم  ملكية  عقد  ذ4  »شالكريم ت«   

رقم  إدشرية  وشه دة   (56 ص  60و 

شملتوشجد ب لجم عة شلترشبية   2022/6

سيد4 شلع بد، دشئرة قرية ب  محمد، 

 ( ت ريخ  من  شبتدشء  ت ون ت،  إقليم 

 (0(( م 4   11 إلى غ ية   (0(( م 4 

بحث علني في شأن مشروع شلترخيص 

أجل  من  وشد سبو،  من  شمل ء  بجلب 

هكت رشت   10,6625 مس حة  سقي 

حم دة  شلقري�سي  شلسيد  لف ئدة 

شلقري�سي  وشلعربي  شلقري�سي  وشدريس 

شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 

ورقم   C(776وو ورقم   C8(((0

.C7))06و

11

وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني
مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو   شمل ئي  شلحوض  وك لة 

أبريل  و1  بت ريخ  ح.ج/2022/657 

شلعق ر  على  سيجرى  شلذ4   (0((

شلرسم  ذ4  شملردشسية  فدشن  شملسمى 

شلك ئن   R/38777 عدد  شلعق ر4 

بقبيلة شلصف فعة شملتوشجد ب لجم عة 

شلقصيبة،  دشئرة  شلقصيبة،  شلترشبية 

سيد4  إقليم  شلقصيبة،  قي دة 

أبريل   (9 من ت ريخ  شبتدشء  سليم ن، 

بحث   (0(( م 4   9 إلى غ ية   (0((

شلترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منه،  شمل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز 

أجل سقي   مس حة 14,0345 هكت رش 

إيدشنو  شبرشهيم  شلسيد)ة)  لف ئدة 

شلتعريف  لبط قة  )ة)  شلح مل  لعربي 

.Gشلوطنية 7711)و

28

وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر
شفتت ح شلبحث شلعلني

مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 
رقم  لسبو   شمل ئي  شلحوض  وك لة 
أبريل  و1  بت ريخ  ح.ج/2022/651 
شلعق ر  على  سيجرى  شلذ4   (0((
ذ4   V10( شلكولف  إق مة  شملسمى 
 13/104981 عدد  شلعق ر4  شلرسم 
شلترشبية  ب لجم عة  شملتوشجد 
دشئرة   ،5 شمللحقة شإلدشرية  شلقنيطرة، 
أوالد شوجيه،  إقليم شلقنيطرة، شبتدشء 
إلى غ ية   (0(( أبريل   (9 ت ريخ  من 
شأن  في  علني  بحث   (0(( م 4   9
مشروع شلترخيص بإنج ز ثقب وجلب 
حديقة  سقي   أجل  من  منه،  شمل ء 
لف ئدة  هكت رش   0,01 شملنز  مس حته  
شلس دة عبد شلجب ر ص ديق وي سمينة 
شلحج ب شلح مالن لبط قتي شلتعريف 

.BE605و )9و B((556( شلوطنية
29

وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر
شفتت ح شلبحث شلعلني

مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 
رقم  لسبو  شمل ئي  شلحوض  وك لة 
أبريل  و1  بت ريخ  ح.ج/2022/662 
شلعق ر  على  سيجرى  شلذ4   (0((
شملسمى بوح حي ذ4 شلرسم شلعق ر4 
ب لجم عة  شملتوشجد   52/3674 عدد 
شمللحقة  شألربع ء،  سوق  شلترشبية 
شألربع ء،   سوق  ب شوية   ،1 شإلدشرية 
إقليم شلقنيطرة، شبتدشء من ت ريخ 9) 
 (0(( م 4   9 إلى غ ية   (0(( أبريل 
بحث علني في شأن مشروع شلترخيص 
من  منه،  شمل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز 
أجل غسل شلسي رشت لف ئدة شركة 
في  ممثلة   FELLAH ELGHARB
شخص ممثله  شلق نوني شلسيد عبد 
لبط قة  )ة)  شلح مل  وشهبي  شلعزيز 

.Gشلتعريف شلوطنية ))75و
30
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وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني
مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شمل ئي  شلحوض  وك لة 

أبريل  و1  بت ريخ  ح.ج/2022/664 

شلعق ر  على  سيجرى  شلذ4   (0((

)1 س ذ4 شلرسم  شملسمى شلعدن نية 

شلك ئن   30/18370 عدد  شلعق ر4 

شملتوشجد  شلحوشف ت  جمعة  بسوق 

صفص ف،قي دة  شلترشبية  ب لجم عة 

شلصفص ف، دشئرة شلغرب بني م لك، 

إقليم سيد4 ق سم،  شبتدشء من ت ريخ 

9) أبريل ))0) إلى غ ية 9 م 4 ))0) 

بحث علني في شأن مشروع شلترخيص 

من  منه،  شمل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز 

أجل سقي   مس حة 4,7735 هكت رش 

شلسالم  عبد  جع بق  شلسيد  لف ئدة 

شلح مل )ة) لبط قة شلتعريف شلوطنية 

.GN11(10

31

وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني
مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 

وك لة شلحوض شمل ئي لسبو رقم ح.ج 

 (0(( أبريل  و1  بت ريخ   2022/665

شملسمى  شلعق ر  على  سيجر4  شلذ4 

رقم  شلعق ر4  شلرسم  ذ4  لحميدية 

أوالد  بقبيلة  شلك ئن   R/16460

شلترشبية  ب لجم عة  شملتوشجد  يحيى 

بلع مر4،  دشر  قي دة  بلع مر4،  دشر 

إقليم سيد4  دشئرة سيد4 سليم ن، 

أبريل   (9 من ت ريخ  شبتدشء  سليم ن، 

بحث   (0(( م 4   9 إلى غ ية   (0((

شلترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنج ز ثقب وجلب شمل ء منه، من أجل 

سقي مس حة 0,3159 هكت رش لف ئدة 

شلسيد رشيد شلكرني شلح مل لبط قة 

.G105077 شلتعريف شلوطنية

32

وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني
مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 

وك لة شلحوض شمل ئي لسبو رقم ح.ج 

 (0(( أبريل  و1  بت ريخ   2022/668

شلذ4 سيجر4 على شلقطعة شألرضية 

بمك ن يسمى حمريو بترشب دوشر عين 

بت ريخ عق ر  بيع  عقد  ذشت   شقط ر 

)1 ديسمبر 007) شملتوشجد ب لجم عة 

دشئرة  زومي،  قي دة  زومي،  شلترشبية 

من ت ريخ  شبتدشء  إقليم وزشن،  زومي، 

9) أبريل ))0) إلى غ ية 9 م 4 ))0) 

بحث علني في شأن مشروع شلترخيص 

بإنج ز ثقب وجلب شمل ء منه، من أجل 

شمل شية  وإروشء  شملنزلي  شالستعم   

لف ئدة شلسيد عبد شللطيف شلريح ني 

شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 

.LC5110(

33

وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني
مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شمل ئي  شلحوض  وك لة 

أبريل   1( بت ريخ   2022/670 ح.ج 

شلقطعة  على  سيجر4  شلذ4   (0((

شإلصالح  بتع ونية   1 رقم  شلفالحية 

شه دة  ذشت  رش د  سيد4  شلزرشعي 

شلفالحي  لالستثم ر  شلجهو4  شملكتب 
 (0(1 ديسمبر   (9 بت ريخ  1و7  رقم 

شملتوشجد ب لجم عة شلترشبية ششب ن ت، 

إقليم  دشئرو شلشرشردة،  قي دة زيرشرة، 

ت ريخ من  شبتدشء  ق سم،   سيد4 

9) أبريل ))0) إلى غ ية 9 م 4 ))0) 

بحث علني في شأن مشروع شلترخيص 

من  منه،  شمل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز 

هكت رش   4,70 مس حة  سقي  أجل 
لف ئدة شلسيد عبد شلرحم ن بلهدشو4 

شلتعريف  لبط قة  شلح مل  معه  ومن 

.GK6(91 شلوطنية

34

وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر
شفتت ح شلبحث شلعلني

مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 
وك لة شلحوض شمل ئي لسبو رقم ح.ج 
 (0(( أبريل   1( بت ريخ   2022/671
شلجم عي  شلعق ر  على  سيجر4  شلذ4 
شلت بع  شزدغ  ب ملك ن  شزدغ  شملدعو 
للجم عة شلساللية شوالد شنصر فرقة 
رقم  إدشرية  شه دة  ذ4  شلحزشمطة 
شملتوشجد   (0(( م رس  و)  بت ريخ   5
شلطيبي،  سيد4  شلترشبية  ب لجم عة 
سيد4  ب شوية   ،( شإلدشرية  شمللحقة 
شبتدشء  شلقنيطرة،  إقليم  شلطيبي، 
غ ية  إلى   (0(( أبريل   (9 ت ريخ  من 
شأن  في  علني  بحث   (0(( م 4   9
مشروع شلترخيص بإنج ز ثقب وجلب 
مس حة  سقي  أجل  من  منه،  شمل ء 
0,2351 هكت رش لف ئدة شلسيد شدريس 
حميدش ت شلح مل لبط قة شلتعريف 

.G(155(7 شلوطنية
35

وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر
شفتت ح شلبحث شلعلني

مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 
وك لة شلحوض شمل ئي لسبو رقم ح.ج 
 (0(( أبريل   1( بت ريخ   2022/672
شلذ4 سيجر4 على شلقطعة شألرضية 
ب ملوضع  شلك ئنة  لفح    شملسم ة 
شلكعال   دوشر  بمزشرع  لسهم  شملسمى 
ذشت عقد بيع قطعة أرضية فالحية 
شملتوشجد   (0(( ين ير   10 بت ريخ 
قي دة  كلة،  بني  شلترشبية  ب لجم عة 
وزشن،  إقليم  وزشن،  دشئرة  كلة،  بني 
إلى   (0(( أبريل   (9 من ت ريخ  شبتدشء 
غ ية 9 م 4 ))0) بحث علني في شأن 
وجلب  بئر  بإنج ز  شلترخيص  مشروع 
شمل ء منه، من أجل سقي مس حة 0,8 
شلع بد4  هكت رش لف ئدة شلسيد شنس 
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 

.GM88(87
36

وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني
مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 

وك لة شلحوض شمل ئي لسبو رقم ح.ج 

 (0(( أبريل   1( بت ريخ   2022/673

شلجم عي  شلعق ر  على  سيجر4  شلذ4 

شملدعو شزه نة ب ملك ن شملسمى شزه نة 

شزه نة  شلساللية  للجم عة  شلت بع 

بت ريخ  55 رقم  إدشرية  شه دة   ذ4 

ب لجم عة  شملتوشجد   (0(( م رس   9

شحوشز  قي دة  شلحدشدة،  شلترشبية 

شلقنيطرة،  أحوشز  دشئرة  شلقنيطرة، 

ت ريخ من  شبتدشء  شلقنيطرة،   إقليم 

9) أبريل ))0) إلى غ ية 9 م 4 ))0) 

بحث علني في شأن مشروع شلترخيص 

بإنج ز ثقب وجلب شمل ء منه، من أجل 

لف ئدة  هكت رش   1,10 مس حة  سقي 

شلسيد محمد شملالس شلح مل لبط قة 

.G65910 شلتعريف شلوطنية

37

وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني
مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 

وك لة شلحوض شمل ئي لسبو رقم ح.ج 

 (0(( أبريل   1( بت ريخ   2022/669

شملسمى  شلعق ر  على  سيجر4  شلذ4 

رقم  شلعق ر4  شلرسم  ذ4  بنسعيد 

شوالد  بقبيلة  شلك ئن   R/50540

شلترشبية  ب لجم عة  شملتوشجد  يحيى 

دشئرة  شملس عدة،  قي دة  شملس عدة، 

سيد4  إقليم  سليم ن،  سيد4 

أبريل   (9 من ت ريخ  شبتدشء  سليم ن، 

بحث   (0(( م 4   9 إلى غ ية   (0((

علني في شأن مشروع شلترخيص بإنج ز 

ثقب وجلب شمل ء منه، من أجل سقي 

شلسيد  لف ئدة  هكت رش   (8 مس حة 

عبد شلعزيز ضرف ت شلح مل لبط قة 

.GK15507 شلتعريف شلوطنية

38



8189 الجريدة الرسميةعدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0)) 

وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني
مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شمل ئي  شلحوض  وك لة 

أبريل  و1  بت ريخ   2022/653 ح.ج 

شلعق ر  على  سيجر4  شلذ4   (0((

ب ملك ن  حكوش  شملدعو  شلجم عي 

شلت بع للجم عة  شملسمى شوالد مو�سى 

شلساللية شوالد مو�سى فرقة شملج دبة 

بت ريخ  ( رقم  إدشرية  شه دة   ذ4 

شملتوشجد ب لجم عة   (0(( فبرشير   ((

شمللحقة  شلطيبي،  سيد4  شلترشبية 

شلطيبي،  ب شوية سيد4   ،( شإلدشرية 

ت ريخ من  شبتدشء  شلقنيطرة،   إقليم 

9) أبريل ))0) إلى غ ية 9 م 4 ))0) 

بحث علني في شأن مشروع شلترخيص 

بإنج ز ثقب وجلب شمل ء منه، من أجل 

لف ئدة  هكت رش   0,80 مس حة  سقي 

شلسيد سعيد شخ ر شلح مل لبط قة 

.G((((96 شلتعريف شلوطنية

39

وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني
مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 

وك لة شلحوض شمل ئي لسبو رقم ح.ج 

 (0(( أبريل  و1  بت ريخ   2022/652

شملسمى  شلعق ر  على  سيجر4  شلذ4 

)HALIMA(-V1 ذ4 شلرسم شلعق ر4 

شملتوشجد ب لجم عة   58/69489 رقم 

شلترشبية ع مر، إقليم سال، شبتدشء من 

ت ريخ 9) أبريل ))0) إلى غ ية 9 م 4 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0((

شمل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  شلترخيص 

 0,02 مس حة  سقي  أجل  من  منه، 

هكت رش لف ئدة شلسيد شدريس حبيلة 

شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 

.AB198(67

40

وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني
مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 

وك لة شلحوض شمل ئي لسبو رقم ح.ج 

 (0(( أبريل  و1  بت ريخ   2022/656

شملسمى  شلعق ر  على  سيجر4  شلذ4 

بالد كوهن ذ4 شلرسم شلعق ر4 رقم 

شلترشبية  ب لجم عة  شملتوشجد   R/392

دشئرة  شلقصيبية،  قي دة  شلقصيبية، 

سليم ن،  سيد4  إقليم  شلقصيبية، 

إلى   (0(( أبريل   (9 من ت ريخ  شبتدشء 

غ ية 9 م 4 ))0) بحث علني في شأن 

مشروع شلترخيص بإنج ز ثقب وجلب 

مس حة  سقي  أجل  من  منه،  شمل ء 

0,6403 هكت رش لف ئدة شلسيد شلته مي 

شلتعريف  لبط قة  شلح مل  دح ن 

.GA1(909 شلوطنية

41

وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني
مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شمل ئي  شلحوض  وك لة 

أبريل  و1  بت ريخ  ح.ج/2022/654 

شلعق ر  على  سيجرى  شلذ4   (0((

شملسمى »رزكية« ذ4 شلرسم شلعق ر4 

شوالد  بقبيلة  شلك ئن   R/55044 رقم 

ب لجم عة  يحيى شلخن شفة شملتوشجد 

شلترشبية أوالد بن حم د4، قي دة أوالد 

دشئرة سيد4 سليم ن،  بن حم د4، 

من  شبتدشء  سليم ن،  سيد4  إقليم 

ت ريخ 9) أبريل ))0) إلى غ ية 9 م 4 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0((

شمل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  شلترخيص 

منه، من أجل سقي مس حة 2,6166 

هكت رش لف ئدة شلسيد بوشتى شلط هر4 

شلتعريف  لبط قة  شلح مل  معه  ومن 

.G15859 شلوطنية

42

وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني
مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شمل ئي  شلحوض  وك لة 

 11 بت ريخ  ح.ج/2022/643 

على  سيجرى  شلذ4   (0(( أبريل 

ذ4  رزقي«  »ملك  شملسمى  شلعق ر 

 58/19420 رقم  شلعق ر4  شلرسم 

سيد4  شلترشبية  ب لجم عة  شملتوشجد 

شبي  سيد4  ب شوية  شلقن د ،  شبي 

شلقن د ، إقليم سال، شبتدشء من ت ريخ 

7) أبريل ))0) إلى غ ية 6 م 4 ))0) 

بحث علني في شأن مشروع شلترخيص 

من أجل  منه،  بإنج ز بئر وجلب شمل ء 

سقي مس حة 0,4571 هكت رش لف ئدة 

شلح مل  رزقي  شلع لي  عبد  شلسيد 

.Y8(9(( لبط قة شلتعريف شلوطنية
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وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني
مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شمل ئي  شلحوض  وك لة 

أبريل   11 بت ريخ  ح.ج/2022/644 

شلعق ر  على  سيجرى  شلذ4   (0((

شلرسم  ذ4  تيرس«  »بالد  شملسمى 

شملتوشجد   R/8074 رقم  شلعق ر4 

شحسين،  أوالد  شلترشبية  ب لجم عة 

سيد4  دشئرة  شحسين،  أوالد  قي دة 

سليم ن،  سيد4  إقليم  سليم ن، 

شبتدشء من ت ريخ ) م 4 ))0) إلى غ ية 

في شأن  بحث علني   (0(( م 4   1(

مشروع شلترخيص بإنج ز ثقب وجلب 

مس حة  سقي  أجل  من  منه،  شمل ء 

عبد  شلسيد  لف ئدة  هكت رش   0,5592

لبط قة  شلح مل  لعويني  شلن صر 

.G10(1(( شلتعريف شلوطنية
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وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر
شفتت ح شلبحث شلعلني

مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 
رقم  لسبو  شمل ئي  شلحوض  وك لة 
أبريل   6 بت ريخ  ح.ج/2022/612 
شلعق ر  على  سيجرى  شلذ4   (0((
شلرسم  ذ4   »XII »تيرس  شملسمى 
.وعقد كرشء   R/16653 شلعق ر4 رقم 
))0) شملتوشجد  ) م رس  طويل شألمد 
شلشم لية،  ع مر  شلترشبية  ب لجم عة 
دشئرة  شلشم لية،  ع مر  قي دة 
سليم ن،  سيد4  إقليم  شلقصيبية، 
 (0(( أبريل   (( ت ريخ  من  شبتدشء 
علني  بحث   (0(( م 4   ( غ ية  إلى 
بإنج ز  شلترخيص  مشروع  شأن  في 
ثقب وجلب شمل ء منه، من أجل سقي 
مس حة 2,50 هكت رش لف ئدة تع ونية 
»بيوحرشك« ممثلة في شخص ممثله  
شلق نوني رشيد حرشك شلح مل لبط قة 

.F826241 شلتعريف شلوطنية
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وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر
شفتت ح شلبحث شلعلني

مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 
رقم  لسبو  شمل ئي  شلحوض  وك لة 
أبريل   8 بت ريخ  ح.ج/2022/624 
شلعق ر  على  سيجرى  شلذ4   (0((
شلرسم  ذ4  »عش ش«  شملسمى 
شوالد  .بالد   H/1051 رقم  شلعق ر4 
 R/15816 4حرش4 ذ4 شلرسم شلعق ر
شلترشبية  ب لجم عة  شملتوشجدين 
دشئرة  لالميمونة،  قي دة  لالميمونة، 
شبتدشء  شلقنيطرة،  إقليم  لالميمونة، 
 7 ))0) إلى غ ية  8) أبريل  من ت ريخ 
م 4 ))0) بحث علني في شأن مشروع 
شمل ء  وجلب  ثقبين  بإنج ز  شلترخيص 
 55 مس حة  سقي  أجل  من  منهم ، 
 LAURACEES شركة  لف ئدة  هكت رش 
شخص  في  ممثلة   INVEST SARL
ممثله  شلق نوني محمد زكري ء بنكيرشن 
شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 

.BK1(7679
46
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وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني
مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شمل ئي  شلحوض  وك لة 

أبريل  و1  بت ريخ  ح.ج/2022/655 

شلعق ر  على  سيجرى  شلذ4   (0((

شلرسم  ذ4  شلقر�سي«  »ظهر  شملسمى 

شملتوشجد   R/10030 رقم  شلعق ر4 

قي دة  شلترشبية شلحوشف ت،  ب لجم عة 

م لك،  بني  شلغرب  دشئرة  شلحوشف ت، 

إقليم سيد4 ق سم، شبتدشء من ت ريخ 

9) أبريل ))0) إلى غ ية 9 م 4 ))0) 

بحث علني في شأن مشروع شلترخيص 

من  منه،  شمل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز 

هكت رش   3,3657 مس حة  أجل سقي 

شالله  عبد  شملعتب ر  شلسيد  لف ئدة 

شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 

.GN 11009
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وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني
مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شمل ئي  شلحوض  وك لة 

أبريل   7 بت ريخ  ح.ج/2022/637 

شلعق رين  على  شلذ4 سيجرى   (0((

شملسميين »بالد شلعر4« ذ4 نظير شرشء 

و ب لظهر  )9و  75) ص  ضمن بعدد 

0)5 ص  ذ4 عقد شرشء ضمن بعدد 

شلترشبية  ب لجم عة  شملتوشجدين   (58

إقليم  شملنز ،  دشئرة  تمكن 4،  عين 

أبريل   (5 ت ريخ  من  شبتدشء  صفرو، 

بحث    (0(( م 4   5 إلى غ ية   (0((

شلترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنج ز ثقب وجلب شمل ء منه، من أجل 

سقي مس حة 1,7303 هكت رش لف ئدة 

وشلسيدة  بومعقل  شدريس  شلسيد 

لبط قة  شلح مل  بورمط ن  ف طمة 

CB 19(5( شلوطنية   شلتعريف 

.Z19(897 و
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وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني
مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شمل ئي  شلحوض  وك لة 

أبريل   7 بت ريخ  ح.ج/2022/631 

شلعق رين  على  شلذ4 سيجرى   (0((

ذ4  بوعجو «  »بالد  شملسميين 

ص   1(0 بعدد  ضمن  شرشء  عقد 

شلرسم  ذ4   »( شلذهب  »وشد  و   1(0

شلعق ر4 رقم 41/61738 شملتوشجدين 

دشئرة،  شقورشر،  شلترشبية  ب لجم عة 

من  شبتدشء  صفرو،  إقليم  صفرو، 

ت ريخ 5) أبريل ))0) إلى غ ية 5 م 4 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0((

شمل ء  وجلب  ثقب  بإنج ز  شلترخيص 

منه، من أجل سقي مس حة 1,5878 

هكت رش لف ئدة شلسيد شلخروبي نبيل 

شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 

.C(50((8
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وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني
مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 

رقم  لسبو  شمل ئي  شلحوض  وك لة 

أبريل   7 بت ريخ  ح.ج/2022/632 

شلعق ر  على  سيجرى  شلذ4   (0((

شملسمى »حمو 1« ذ4 شلرسم شلعق ر4 

رقم 07/257786 شملتوشجد ب لجم عة 

شحوشز  دشئرة،  شلطيب،  شلترشبية أوالد 

من ت ريخ  شبتدشء  إقليم ف س،  ف س، 

5) أبريل ))0) إلى غ ية 5 م 4 ))0) 

بحث علني في شأن مشروع شلترخيص 

بإنج ز ثقب وجلب شمل ء منه، من أجل 

سقي مس حة 2,4044 هكت رش لف ئدة 

شلح مل  لحكير  مرزوقة  شلسيدة 

.Z59669 لبط قة شلتعريف شلوطنية
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وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر
شفتت ح شلبحث شلعلني

مديرة  أصدرته  قرشر  بموجب 
رقم  لسبو  شمل ئي  شلحوض  وك لة 
أبريل   1( بت ريخ  ح.ج/2022/660 
شلعق ر  على  سيجرى  شلذ4   (0((
مطلب  موضوع  »رمل«  شملسمى 
ذ4   16/43262 رقم  شلتحفيظ 
 (0(( فبرشير   (5 بت ريخ  حرر  شرشء 
سيد4  شلترشبية  ب لجم عة  شملتوشجد 
شلخميس ت،  دشئرة  شملصدر،  عال  
ت ريخ  من  شبتدشء  شلخميس ت،  إقليم 
) م 4 ))0) إلى غ ية 11 م 4 ))0) 
بحث علني في شأن مشروع شلترخيص 
من أجل  منه،  بإنج ز بئر وجلب شمل ء 
سقي مس حة 0,2799 هكت رش لف ئدة 
وشلسيدة  شسالم  شسم عيل  شلسيد 
لبط قتي  شلح ملين  شلرودشحي  نعيمة 
X1(9(11 شلوطنية   شلتعريف 

.Xو 08669و
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وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر
شفتت ح شلبحث شلعلني

مديرة   أصدرته  قرشر  بموجب 
 وك لة شلحوض شمل ئي لسبو رقم ح.ج 
 (0(( أبريل   7 بت ريخ   2022/634
شملسمى  شلعق ر  على  سيجرى  شلذ4 
بني  عين  بالد  متين  وبني  متيل  »بني 
6و5  متين« ذ4 عقد شرشء ض بعدد 
ونسخة من إرشثة ضمن أصله  بعدد 
 (69 بعدد  ض  صدقة  وعقد   70
 41/9377 وذ4 شلرسم شلعق ر4 رقم 
شغب لو  شلترشبية  ب لجم عة  شملتوشجدة 
إقليم صفرو،  شقورشر، دشئرة صفرو، 
إلى   (0(( أبريل   (5 من ت ريخ  شبتدشء 
غ ية 5 م 4 ))0) بحث علني في شأن 
مشروع شلترخيص بإنج ز ثقب وجلب 
مس حة  سقي  أجل  من  منه  شمل ء 
2,1515 هكت رش لف ئدة شلسيد صقلي 
لبط قة  شلح مل  جعفر،  حسيني 

.C56((9شلتعريف شلوطنية و
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وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر
شفتت ح شلبحث شلعلني

مديرة   أصدرته  قرشر  بموجب 
 وك لة شلحوض شمل ئي لسبو رقم ح.ج 
 (0(( أبريل   1( بت ريخ   2022/661 
شلذ4 سيجرى على شلعق رشت شملسم ة 
»شلتب ع شلرمل وعبد شلرحم ن شلرط م 
وشعبة  وشلتب ع  وشلتب ع  وشلتب ع 
شدريس  ومحمد  وشلتب ع  شحميدة 
شلتب ع  وشعريش  شدريس  ومحمد 
شلتب ع وبوطع م وبوطع م«  وشعريش 
 (85 بعدد  ض  شرشء  عقود  ذشت 
 107-  (7-  (67-  (09-  (55- -و8و 
 78-  79- -)و)  -5)و  -)0و   11-
شملتوشجد ب لجم عة شلترشبية شلكنزرة، 
دشئرة شلخميس ت، إقليم شلخميس ت، 
 (0(( م 4   ( ت ريخ  من   شبتدشء 
بحث علني   (0(( م 4   11 إلى غ ية 
بإنج ز  شلترخيص  مشروع  شأن  في 
بئرين وجلب شمل ء منهم  من أجل سقي 
شلسيد  لف ئدة  هكت رش  0و  مس حة 
شلسهلي منير ومن معه، شلح مل لبط قة 

.AB9((88 شلتعريف شلوطنية
53 

وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر
شفتت ح شلبحث شلعلني

مديرة   أصدرته  قرشر  بموجب 
 وك لة شلحوض شمل ئي لسبو رقم ح.ج 
 (0(( أبريل   1( بت ريخ   2022/658 
شملسمى  شلعق ر  على  سيجرى  شلذ4 
ذ4   »1/42 علي  موال4  »تع ونية 
 16/11345 رقم  شلعق ر4  شلرسم 
شيت  شلترشبية  ب لجم عة  شملتوشجد 
إقليم  شلخميس ت،  دشئرة  ميمون، 
م 4   ( من ت ريخ  شبتدشء  شلخميس ت، 
))0) بحث  م 4   11 إلى غ ية   (0((
شلترخيص  مشروع  شأن  في  علني 
بإنج ز ثقب وجلب شمل ء منه من أجل 
سقي مس حة 5 هكت ر لف ئدة شلسيد 
شلح مل  معه،  ومن  محمد  بنزهرة 
.X179118 لبط قة شلتعريف شلوطنية
54
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وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني
مديرة   أصدرته  قرشر  بموجب 

 وك لة شلحوض شمل ئي لسبو رقم ح.ج 

 (0(( أبريل   1( بت ريخ   2022/663 

شملسمى  شلعق ر  على  سيجرى  شلذ4 

عقد  ذ4  شلجرف«  عين  »فدشن 

شملتوشجد   (9 6) ص  شرشء ض بعدد 

دشئرة  شلكنزرة،  شلترشبية  ب لجم عة 

شلخميس ت،  إقليم  شلخميس ت، 

شبتدشء من ت ريخ ) م 4 ))0) إلى غ ية 

في شأن  بحث علني   (0(( م 4   11

وجلب  بئر  بإنج ز  شلترخيص  مشروع 

شمل ء منه من أجل سقي مس حة 0,80 

هكت رش لف ئدة شلسيد شنفلوس حسن، 

شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مل 

.A(98517
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وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني
مديرة   أصدرته  قرشر  بموجب 

 وك لة شلحوض شمل ئي لسبو رقم ح.ج 

 (0(( أبريل   1( بت ريخ   2022/667 

شملسمى  شلعق ر  على  سيجرى  شلذ4 

شلرسم  ذ4   »( شلدزق و4  »ملك 

شملتوشجد   81/15704 رقم  شلعق ر4 

ب لجم عة شلترشبية مق م شلطلبة، دشئرة 

شبتدشء  شلخميس ت،  إقليم  تيفلت، 

غ ية  إلى   (0(( م 4   ( ت ريخ  من 

في شأن  بحث علني   (0(( م 4   11

وجلب  بئر  بإنج ز  شلترخيص  مشروع 

 ( أجل سقي مس حة  منه من  شمل ء 

هكت ر لف ئدة شلسيد بن وشحي محمد 

شلح مل لبط قة شلتعريف  ومن معه، 

.X10شلوطنية 6)0و
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وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني

مديرة   أصدرته  قرشر  بموجب 

 وك لة شلحوض شمل ئي لسبو رقم ح.ج 

 (0(( أبريل   1( بت ريخ   2022/666 

شملسمى  شلعق ر  على  سيجرى  شلذ4 

شلعق ر4  شلرسم  ذ4  »شلرحم ن« 

شملتوشجد ب لجم عة   16/69369 رقم 

دشئرة  شلترشبية سيد4 عال  شملصدر، 

شلخميس ت،  إقليم  شلخميس ت، 

شبتدشء من ت ريخ ) م 4 ))0) إلى غ ية 

في شأن  بحث علني   (0(( م 4   11

وجلب  بئر  بإنج ز  شلترخيص  مشروع 

 ( أجل سقي مس حة  منه من  شمل ء 

شلرحم ن  عبد  شلسيد  لف ئدة  هكت ر 

عدن ن،  ع ئشة  وشلسيدة  بنضريق 

شلوطنية  شلتعريف  لبط قة  شلح مالن 

.A((505(و A(87989
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وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني

وك لة  مديرة   أصدرته  قرشر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  شمل ئي   شلحوض 

 (0(( أبريل   1( بت ريخ   2022/608 

شملسمى  شلعق ر  على  سيجرى  شلذ4 

شلعق ر4 رقم  شلرسم  ذ4  »مص ندش« 

74/2755 شملتوشجد ب لجم عة شلترشبية 

بومل ن،  إقليم  بومل ن،  دشئرة  كيكو، 

شبتدشء من ت ريخ ) م 4 ))0) إلى غ ية 

في شأن  بحث علني   (0(( م 4   1(

مشروع شلترخيص بإنج ز ثقب وجلب 

مس حة  سقي  أجل  من  منه  شمل ء 

0,7671 هكت رش لف ئدة شلسيد شزمل �سي 

شلتعريف  لبط قة  شلح مل  شدريس، 

.C868(( شلوطنية
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وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني
مديرة   أصدرته  قرشر  بموجب 

 وك لة شلحوض شمل ئي لسبو رقم ح.ج 

 (0(( أبريل   1( بت ريخ   2022/675 

شملسمى  شلعق ر  على  سيجرى  شلذ4 

رقم  شلعق ر4  شلرسم  ذ4  »ش هين« 

57/8827 شملتوشجد ب لجم عة شلترشبية 

إقليم  قي دة ض ية عوش،  ض ية عوش، 

شفرشن، شبتدشء من ت ريخ 11 م 4 ))0) 

إلى غ ية 0) م 4 ))0) بحث علني في 

شأن مشروع شلترخيص بإنج ز ثقب 

منه من أجل شالستعم    وجلب شمل ء 

 شملنزلي لف ئدة ديوشن وليد عهد أبو ظبي 

ب لرب ط في شخص ممثله.
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وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني
مديرة   أصدرته  قرشر  بموجب 

 وك لة شلحوض شمل ئي لسبو رقم ح.ج 

 (0(( أبريل   1( بت ريخ   2022/650 

شملسمى  شلعق ر  على  سيجرى  شلذ4 
»شدريس وبشرى« ذ4 شلرسم شلعق ر4 

ب لجم عة  شملتوشجد   67/4289 رقم 

عين  دشئرة  هللا،  حرز  آيت  شلترشبية 

ت وجدشت، إقليم شلح جب، شبتدشء من 

م 4   1( إلى غ ية   (0(( ) م 4  ت ريخ 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (0((

شلترخيص بإنج ز ثقب وجلب شمل ء منه 

هكت رشت   5 أجل سقي مس حة  من 

شلح مل  لف ئدة شلسيد يعيش شحمد، 

.C(7(لبط قة شلتعريف شلوطنية ))و

60

وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني

مديرة   أصدرته  قرشر  بموجب 

 وك لة شلحوض شمل ئي لسبو رقم ح.ج 

 (0(( أبريل   15 بت ريخ   2022/676 

شملسمى  شلعق ر  على  سيجرى  شلذ4 

 (5 ذ4 عقد مخ رجة رقم  »شملركز« 

عدد 06و ص 7) شملتوشجد ب لجم عة 

شلترشبية شلحم م، دشئرة أكلموس، إقليم 

خنيفرة، شبتدشء من ت ريخ و م 4 ))0) 

بحث علني   (0(( م 4   1( إلى غ ية 

بإنج ز  شلترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي  ثقب وجلب شمل ء 

هكت ر لف ئدة شلسيدة   0,55 مس حة 

لبط قة  شلح ملة  ط وس،  ف طمة 

.V6861( شلتعريف شلوطنية
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وك لة شلحوض شمل ئي لسبو

ملخص قرشر

شفتت ح شلبحث شلعلني

مديرة   أصدرته  قرشر  بموجب 

 وك لة شلحوض شمل ئي لسبو رقم ح.ج 

 (0(( أبريل   15 بت ريخ   2022/678 

شملسمى  شلعق ر  على  سيجرى  شلذ4 

رقم  شلعق ر4  شلرسم  ذ4  »همو« 

ب لجم عة  شملتوشجد   59/15635

دشئرة عين عرمة،  شلترشبية شيت وال ، 

ت ريخ  من  شبتدشء  مكن س،   إقليم 

و م 4 ))0) إلى غ ية )1 م 4 ))0) 

بحث علني في شأن مشروع شلترخيص 

بإنج ز ثقب وجلب شمل ء منه من أجل 

سقي مس حة 9,0415 هكت رش لف ئدة 

شخص  في   STE QUINTUS شركة 

ممثله  شلق نوني.
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عدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0)) الجريدة الرسمية8192  

الوكالة الحضرية لتازة تاونات



8193 الجريدة الرسميةعدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0)) 



عدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0)) الجريدة الرسمية8194  



8195 الجريدة الرسميةعدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0)) 



عدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0)) الجريدة الرسمية8196  

2



8197 الجريدة الرسميةعدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0)) 

تطبيق  ملقتضي ت شملرسوم رقم )88.و1.) شلص در في 16 ديسمبر و01) شملتعلق بتحديد أشك   نشر شلحس ب ت شلسنوية للمؤسس ت شلعمومية تنهي مديرة 
شملكتب شلوطني للصيد للعموم أن حس ب ت هذه شملؤسسة برسم شلسنة شمل لية 1)0) تتلخص في شلبي ن ت أسفله

المكتب الوطني للصيد



عدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0)) الجريدة الرسمية8198  



8199 الجريدة الرسميةعدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0)) 



عدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0)) الجريدة الرسمية8200  
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8201 الجريدة الرسميةعدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0)) 
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عدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0)) الجريدة الرسمية8202  



8203 الجريدة الرسميةعدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0)) 



عدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0)) الجريدة الرسمية8204  



8205 الجريدة الرسميةعدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0)) 



عدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0)) الجريدة الرسمية8206  



8207 الجريدة الرسميةعدد )571 - و شوش  و))1 )) م 4 ))0)) 

65


