
{
صفحة

صفحة

ISSN 0851 - 1225

يطلب االشتراك من املطبعة الرسميةتـــعــــريــــفـــة االشــــــتراك
الرباط - شالة

الهاتف : 0537.76.50.24 - 0537.76.50.25 

0537.76.54.13
الحساب رقم :

310 810 1014029004423101 33
املفتوح بالخزينة اإلقليمية بالرباط

في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  هـي محــــددة  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........

250 درهما
150 درهما
150 درهما
250 درهما
250 درهما

400 درهم
200 درهم
200 درهم
300 درهم
300 درهم

يتحتم صدورها بالجريدة الرسمية إن اإلعالنات القانونية والقضائية وكذا الرسوم واإلجراءات والعقود املقرر نشرها وإعطاؤها صبغة رسمية، 
يلي آجال اإليداع. ويجب أن تصل النصوص املراد نشرها إلى املطبعة الرسمية يوم الجمعة على أبعد تقدير كي يتأتى نشرها في عدد ثاني أربعاء 

24 شوال 1443 )25 ماي 2022( السنة الحادية عشرة بعد املائة - عدد 5717 

فهرست

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

 I.  -  إعالنات قانونية

 ................................ SOCIETE PROFESSIONNELLE DE SIGNALISATION8937

 ......................................................................................................... NEOM A.R8937

 ................................................................................................STE MDL STYLE8937

 ..........................................................................................................RAM MED8937

 ...................................................................ALLOMYCAR CARS RENT 8937شركة

 INTERNATIONAL ACADEMY FOR INFORMATION AND

 ............................................ COMMUNICATION DEVELOPMENT8938

 .........................................................................................KUMADEF MAROC8938

 ................................................................STE MOULTAV CONSTRUCTION8938

 ........................................................................................................ MS INNOV8938

 ...................................................................................................... 8939فيصل بنطيبي

 ......................................................................................STE CH’R LUXE CARS8939

 ................................................................................................STE IBELLA CAR8939

 ................................................................................................BELJAR BEAUTY8939

 ......................................................................................THE BOSS HOLDING8939

 ............................................................................................... FOODLAB 8939شركة

 ............................................STE ALRIDA TRANSPORT ET TOURISTIQUE8940

 ......................................................................................................... IMPORKIT8940



صفحة صفحة

عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية8914  

 .............................................................................................. SAFA AITMATEN8940

 ............................................................................................. STE EXPORTUNS8940

 ...................................................................................................... ................FCA8940

8940شركة فشرست لشك  ملغرب................................................................................. 

 ......................................................................................................... COMERAR8940

 ................................................................................................ STE FLAIR CAFE8942

8942 5كن�سي إ2 كش ب5ني  شروكش................................................................................ 

 ..................................................................................... TRANS EURO ROUTE8942

8942شركة أ.ب.س وورلد شيب................................................................................... 

8942شركة أ 5زين ....................................................................................................... 

 ..................................................................................................... DAR JUNIOR894(

 ..................................................................................................STE(AL(PHA 64894(

 ............................................................................MENA MEDIA MAGAZINE894(

 ................................................................................................. H & G(THEYAN894(

 ................................................................................... SERRAR PHARMA INC894(

 .....................................................................................MOTO CYCLE TAGAR894(

 ..............................................................................SOCIETE  FINA  TRAVAUX8943

 .....................................................................SOCIETE AUTO ECOLE OUBEL8943

8943 جمشعة  د رس  ألزهر2..................................................................................... 

 ......................................................................................... NEW WA PHARMA8943

 ...............................................................................................................LUDIKA8943

 ............................................... BUILDING AND RENOVATION BUSINESS8944

 .......................................................................................................... SIRET ART8944

 .......................................................................................................... GENIUS SI8944

 ............................................. MARBLE AND MINERALS UNITED GROUP8944

 RECOVERY(INTERNATIONAL(MANAGEMENT(AND(EXPERTISE - RM

 ................................................................................................ EXPERTS8944

 ..................................................................................................... DOCUPRINT8944

 RECOVERY(INTERNATIONAL(MANAGEMENT(AND(EXPERTISE - RM

 ................................................................................................ EXPERTS8942

 ...................................................................................... SPI POTENTIEL 8942شركة

 ................................................................................... EDU’PLUS PRIVE 8942شركة

 .............................................................................................. ELECTRO-DRIVE8942

 ...............................................................................................BENWMADICAL8946

 ............................................................................................................ SM CARE8946

 ...................................................................................... BO AMENAGEMENT8946

 .............................................................................DIGOUG VERNIS DESIGN8946

 ..........................................................................BENAMAR WOOD DESIGN8947

 ................................................................................STE. RR(EXPERTMOTIVE8947

 .......................................................................................MOBILTURI MAROC8947

 .................................................................................................NASI MEDICAL8947

 .................................................................................ARTIS CONSTRUCTION8948

 ................................................................................................ SOCIETE ARCW8948

 ............................................................................................ INNOVA CUISINE8948

 ........................................................SOCIETE LOCATION OUARGHA CAR8948

 ..................................................... SOCIETE(LOCATION  MJAARA(TOURS8948

 ...................................................... STE. BARCELONA(EUROPE(SUPPLY(SL8948

 ...................................................................................................STE. BILASERV8948

 .............................................................................................................MEDEXC8949

 ................................................................................................. SONAIMI GAZ8949

 .................................................................................................. SETS AFRIQUE8949

 ....................................................................................   sœurs d’armes  8949شركــة

 ..... Compagnie Centrale Industrielle Commerciale d’Inezgane  8949شــــركــة

 .................................................................................    A.I.R. NEHAME  8920شــــركــة

8920 ركز  لعزيز  لخ5ص.............................................................................................. 

 ......................................................................................BUFOURNI  SARL(AU8920

 ..................................................................................................YMTL PROMO8920

 ........................................................................................................ BARJ TRAV8920

 .....................................................................................STE. CD  CAR(RENTAL8922

 ............................................................................................. STE YOKA SUSHI8922

 ................................................................................................... STE ARBEA RE8922

 .....................................................................................................STE MADAËF8922

 ............................................................................. STE AL WASSITE BUREAU8922

 ...................................................................................................  STE AYALENS892(

 ........................................................................................................STE  D.F.C.E892(

 ............................STE  LA(MAROCAINE(NEGOCE(ET(DIVERS(TRAVAUX892(

 .......................................................................................................STE DAHLIZ892(

 ........................................................................... STE HABTI CONTRACTING892(



صفحة صفحة

8915 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

 ............................................................................................... STE SPRINTRAV892(

 ..................................................................................................... STE BERNER892(

 ..................................................................................... STE COMMUNISOFT8923

 ................................................................................. STE MAROC INGENOV8923

 ................................................................................STE EDDAWIA SERVICES8923

8923 لشركة  لعق5رية ري45 ب5لم )................................................................................ 

 .......................................................................................STE EXPRET LAVERIE8923

 ....................................................................................STE ACHRAF CONSEIL8924

 .......................................................................................STE 2 K(NETTOYAGE8924

 ............................................................................ STE AVENIR CALL CENTER8924

 .......................................................................... STE EL MARCI TRANSPORT8924

 ..................................................................................STE ARABE INGENIERIE8924

 .......................................................................................... STE BRENTWOOD8924

 ....................................................................SOCIETE SECURITOP NEGOCE8922

 ....................................................................SOCIETE SECURITOP NEGOCE8922

 ....................................................................SOCIETE SECURITOP NEGOCE8922

 ....................................................................SOCIETE SECURITOP NEGOCE8922

 ....................................................................SOCIETE SECURITOP NEGOCE8922

 ............................................................... WORLDWIDE RECYCLE EXPERTS8956

 ....................................................................................................... X SECURITE8956

 .......................................................................................... LAWAZIM OFFICE8956

 ........................................................................................... STE NBIGUA CAFE8956

 ...............................................................................AM CUISINE CONTRACT8956

 ..................................................................................AL DAHRA MOROCCO8956

 .................................................................................SCIENCE AND BEYOND8956

 ..................................................................................................STG TELECOM8927

 ..............................................................................................................SOFIJAD8927

 ............................................................................................................... SMAUP8927

 ................................................................................................STE SPORTONS8927

 ..................................................................................................... HASAM PRO8927

 L’AFRICAINE DU CONSEIL DE L’ACCOMPAGNEMENT ET DE

 ...............................................................................................SERVICES8927

 .................................................................................................BEAU SOURIRE8928

 .......................................................................... AVENIR INVEST PARTNERS8928

8928فسخ عقد كر ء حر............................................................................................... 

 ................................................................................................... 8928فشلط5لي5  5روك

 ................................................................................................... 8928فشلط5لي5  5روك

 ............................................................................................... AZER CHRONO8928

 ..........................................................................................SMOOK INN 8929شركة

 ...........................................................................SOCIETE MOINA SERVICES8929

 .........................................................................CONCASSAGE MACHINERY8929

 ....................................................................... ELECTRAV TRAVAUX DIVERS8929

 ......................................................................................INTER PARTENARIAT8929

 ....................................................................................................OUMLIL LINE8929

 .............................................................................................HORISON FOOD8960

8960نيشك5ستل ك5ر........................................................................................................ 

 ......................................................................................................... IDF EVENT8960

 ..................................................................................... ITPERF CONSULTING8960

 ....................................................................................... STE BOCHAMI AGRI8960

 ............................................................................... STE WACO IMMOBILIER8960

 ................................................................ PSYCHOLOGICAL HELP CENTER8961

 ......................................................................................... ALYM PUBLISHING8961

 .........................................................................SOCIETE LACHEHAB PNEUS8961

 ..................................................... SOCIETE SAINT EMILLION DU GHARB8961

 ........................................................................................................PARA YASH8961

 CENTRE INTERNATIONAL D’INITIATIVES ET D’ACTIONS

 .............................................ECONOMIQUES  ET(STRATEGIQUES8961

 ....................................................................................................DEUTSCH ICE8962

 ........................................................................................................ALL(TECH 28962

 .................................................................................. STE MINA INPORTRAV8962

 ...................................................................................... STUD-SAVOIR(PRIVE8962

 ......................................................................... TOUT DE SUITE LIVRAISON8962

 .......................................................................................PEREINE COURTAGE8962

 .................................................................................................RABAT PLANTS8963

 .................................................................................... CHAMYOU TRAVAUX8963

 ......................................................................................... STE JIB BATIMENTS8963

 ....................................................................................................(M PRESTIGE8963

 ..................................................................................................I.M.E.C.K TRAV8963



صفحة صفحة

عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية8916  

8963النستش بن............................................................................................................. 

 ................................................................................................STE EQUIPT A.C8963

 ...................................................................STE CHATILA CONSTRUCTION8964

 ..............................................................................................RESTO ROMING8964

 ......................................................................STE OTARU CONSTRUCTION8964

 ....................................................................................................... S.BUSINESS8964

 .................................................................................................STE COMSTEEL8964

 ............................................................................. DECO TOUTES EPOQUES8965

 ................................................................. HORIA TAZI LINGE DE MAISON8965

 ................................................................. METRO SAHARA AUDIOVISUEL8965

 ......................................................................................................JOHER & CO8965

 ......................................................................................... HOTPACK GLOBAL8965

 ................................................................................ YAMED(EDUCATION 028965

 ............................................................................. SAFINAT AL ALUMINIUM8965

 ...................................................................................................STE ANIR CAR8966

 ..........................................................................GLOBAL TECHNO ADNANI8966

 .........................................................................CENTRE DE DIALYSE NOOR8966

 ..............................................................................NEW STYLE IMMOBILIER8966

 ............................................................................................... STE MARMOCA8966

 ...................................................................... ZONE INDUSTRIELLE 8966صيدلية

 ............................................................................................. DENTAL HEALTH8967

 .............................................................................SELINA(MOROCCO(SPV 28967

 .............................................................................SELINA(MOROCCO(SPV 38967

 ............................................................. SELINA OPERATIONS MOROCCO8967

 .................................................................................................. NB PARTNERS8967

 ...............................................................................DEMETER CONSULTING8967

 .............................................................SOCIETE EQUIPEMENT ROUTIERE8967

 .........................................................................................................COSUMAR8967

 .................................................................................................... SUCRUNION8968

 GROUPE DES SUCRERIES NATIONALES DE BETTERAVE DU GHARB

 .............................................................ET DU LOUKKOS SUNABEL8968

 ........................................ SUCRERIES RAFFINERIES DE CANNES SURAC8968

 ..........................................................................................DCS CONSULTING8968

 ...........................................SUCRERIES RAFFINERIES DE CANNES SUTA 8968

 ...............................................................PROPERTY LEADERS MOROCCO8968

 ......................................................................................................SAN ASSAYL8969

 ............................................................................................................... SIAB SA8969

 ............................................................................................ SOCIETE SAWAID8969

 ............................................................................. 8969شركة صيدلية جن5ن  عمشرة

 ................................................................................................................ PELUX8969

 ......................................................................................... FROID UNIVERSEL8970

 ...............................................................................................ACHARK TRANS8970

 ................................................................................................. DAR BOUABID8970

 .......................................................................................................BETOLOGIS8970

 ...............................................................................................................CALL J.S8970

 SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE

 .................................................................................................SNTL SA8970

 .......................................................................................DALLY HOSPITALITY8972

 .................................................................................................. VILLA HOUDA8972

 ..............................................................................SELECT CONSTRUCTION8972

 ...............................................................................STE COSTA BRAVA CASH8972

 ......................................................... ARBANI ALIMENTATION GENERALE8972

 ..........................................................................................................STAFF FAB8972

 .........................................................................BGP BRANCH SUCCURSALE897(

 .............................................................AVANZIT TECHNOLOGIE MAROC897(

 .....................................................................................J5 MOROCCO(COMP897(

)897وسمه ديف إيمش................................................................................................... 

 ................................................................................................... NAC GROUPE897(

 .......................................................................... REDINA LUXURY SERVICES8973

 ......................................................................................... 8973تسيير حر ألصل تج5ر2

 ................................................................... AKMA FROID CLIMATISATION8973

8973أسرة كشسمتيكس................................................................................................ 

 ............................................................................................................. DIGISNT8973

 ...............................................................................................................GORAN8974

 ...................................................................... STE AMOL SWEET COUTURE8974

 ...............................................................  STE BAHATIM CONSTRUCTION8974

 ....................................................................STE(TRANSPORT(SAAD & LAH 8974

 .................................................................STE(CAN(AM & JET(ADVENTURE8974



صفحة صفحة

8917 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

8974شركة  نق5ر طر فش............................................................................................... 

8974شركة  كشطر فيغ ................................................................................................. 

 .......................................................................................YASMINE PREMIUM8972

 ....................................................................................... STE VRDINGTRANS8972

8972 ملجمع  لعق5ر2 فتح  لخير.................................................................................... 

8972 ملجمع  لعق5ر2 فتح  لخير.................................................................................... 

 .......................................................................... STE CALIFORNIA KARTING8972

 ...................................................................................... STE NOUVTELECOM8976

 ................................................................... STE NOORWAY CENTRE PRIVE8976

 ...............................................................................................................STE P4Y8976

 ......................................................................................STE LION COMPANY8976

 ........................................................................MIDO GARDINAGE PROTEC8976

 ........................................................................................... ANDDAM FRERES8976

 ........................................................................................... PERFITCOM INFO8976

 ............................................................................................... FACTORY INFO8976

 ....................................................................................   LE CARRE AGRICOLE8977

 .....................................................................SOCIETE  APRIL(ASSURANCES8977

8977شركة برس5ري5 درب............................................................................................... 

 ....................................................................................................... CHEZ FRED8977

 .....................................................................................MAROO SOLUTIONS8978

 ..................................................................................................PHITECMA S.A8978

 .....................................................................................................LEASEINDUS8978

 .................................................................................SOCIETE TRANSGLASS  8978

 ........................................................................................SOCIETE BASE CALL8978

 ............................................................................... STE. COMPTOIR(SHORA8978

 ...................................................................................ORIGINE ALUMINIUM8978

 ..................................................................................................DOCTEUR MD8979

 .................................................................................. H.V.N.T NOTH AFRICA8979

 ........................................................................................................... OUI CALL8979

 ......................................................................................BENMOUSSA EVENT8979

 .......................................................................................... BALISO DISTRANS8980

 .........................................................................................................H(O TECH8980

 ................................................................................. LUCIOLE CONSULTING8980

 ..........................................................................................ISTIKHARA INVEST8980

 .......................................................................................... LAHLOU MENAGE8982

 .......................................................................................... LAHLOU MENAGE8982

 .......................................................................................... LAHLOU MENAGE8982

8982جنسم5ر فشرو ردين.............................................................................................. 

 ......................................................................................ARCHE FORMATION8982

 .............................................................................................................. TAYLAN898(

 .........................................................................................................EASY.BUSY898(

 .........................................................................................................genial auto898(

 ..............................................................................................I&S(IMMOBILIER898(

)898 خبزة نشر  لفردوس............................................................................................. 

 ......................................................................................................R 5 A(EVENT898(

 ...........................................................................STE SPIRIT ARCHITECTURE898(

 ............................................................................ STE SOUFOUH AL KOBRA8983

 ...............................................................................................STE WISDASSIM8983

 ...............................STE GRANDE ENTREPRISE DES TRAVAUX D’ATLAS8983

 ..................................................................HYDROPONIQUE FERME 8983شركة

8983شركة RAMAN SERVICESش.م.م..................................................................... 

 .............................................................................STE AOUBAIDI SONDAGE8983

 ..........................................................................................Bella watch sarl au 8983

 .................................................................................................... ste bitat trans8984

 ................................................................................................. MAHA LOOK   8984

 .................................................................... SOCIETE ARJDAL LUBRIFIANT8984

8984شركة د د2 فرير ك5ر............................................................................................. 

 ................................................................................. STE DADAY FRERE CAR8984

 ......................................................................................   STE WATER GHARB8984

 ...................................................................................... STE KON MEDICALE8982

8982فسخ عقد  لتسيير  لحر........................................................................................ 

 ..................................................................................................... STE H Ö M A8982

 ....................................................................... HABITATION EL KHARROUB8982

 .............................................................YOUNESS OUALILI AGRICULTURE8982

 .................................................................................................... YAS CONSEIL8986

 .......................................................................................................SIT N DRIVE8986

 ..................................................................................................MACROFOOD8986

 ................................................................................................ STE FUNKIBEKI8986



صفحة صفحة

عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية8918  

.......................................................................................... 8986رشكة صيدر أرشطكتيغ

 ....................................................................................FIDUCIAIRE FIDULAW8987

 ..................................................................................................... LAOM CACH8987

 ..................................................................................TRAVAUX BOUNOUAR8987

 .................................................................................................. STE R.M.H TEL8987

8987روبلشكس.............................................................................................................. 

 ............................................................................................... LINDA PARADIS8988

 ................................................................................................................ EPILAB8988

 ...................................................................................ELMOURABIT & SONS8988

8988شركة ك5ت فين5..................................................................................................... 

 ..................................................................................................HA AKHOUZA8988

 ................................................................................. RESTAURANT LANGOS8989

 .....................................................................................SOCIETE MULTINFRA8989

 .................................................................................................... FPK(RABAT 18989

 ..................................................................MAZARS NEARSHORE MAROC8989

 ........................................................................................... 8989 ن5رة للفحص  لتقني

 ........................................................................................ INOVALEARN 8990شركة

 .......................................................................................................... TAWRINO8990

8990 ريز  وطش............................................................................................................... 

 ............................................... STE NEW EDGE TECHNOLOGIES MAROC8990

 ..................................................................................................RINOVA CASH8990

 .................................................................................CASH MKHTAR SOUSSI8990

 ............................................................................................DAHIMANE TRAV8992

 ........................................................................... PILLOW.COM MOROCCO8992

 ......................................................................................... AFRIPIPES  SALES    8992

 ....................................................................................... PM OUTSOURCING8992

 ....................................................................................FC EDUCATION PRIVE8992

 ......................................................................................................H-PRESSING8992

 .............................................................. STE GREEN FUTURE REAL ESTATE899(

 ............................................................... STE IMMOBILIERE AIT MELLOUL899(

 ............................................................. LA JAWHARA DE LA MEDITERANE899(

 ......................................................................................... JNANE EL MAADEB899(

 ...............................................................................................IMMO BAHANA899(

 ................................................................................................... PROMOFFICE899(

 ................................................................................................BFO PARTNERS899(

 ..........................STE(DE(MATERIAUX(DE(CONSTRUCTION  ET(DERIVE8993

 ..............................................................................................BLUE SHELLFISH8993

 ........................................................................................ORGANICARE CAFC8993

 ...........................................................................................................ASSALAM8993

 ....................................................................................... MAHA IMMOBILIER8993

 ...................................................................................................DELI BISTROT8993

 .............................................................................................UP WELLING LAB8994

 ........................................................................................ SOCIETE RND LABS8994

 ...................................................................................................BIT EXPERTISE8994

 ...............................................................................................................BSProm8994

 ................................................................................................IDIAN PAYSAGE8992

 .......................................................................................................RIE SERVICE8992

 ...............................................................................................................LEVEL X8992

 ..............................................................................................TRAD LILIKHLAS8992

 .................................................................................MISTER DISTRIBUTEUR8996

 ...................................................................................................... SOPHASALE8996

 ............................................................................... GROUP FADEL DESIGNS8996

 ...................................................................INTERNATIONAL CAR SERVICE8996

 .........................................................................................SERVIDOR MAROC8996

 .............................................................................................................(J WASH8996

 .............................................................................................................. 8996إكسكشب

 ............................................................................ R.SERBOUTI IMMOBILIER8996

 .............................................................................................HASSAN OMEGA8997

 ....................................................................................................AL ARZ CASH8997

 ..................................................................................................... BALMATRAV8997

 .............................................................STE SIDI AAMER CONSTRUCTION8997

 ............................................................ INCOM COMPOSITES MOROCCO8997

 ....................................................................................SERVICIOS MAGHREB8998

 .........................................................................MAGIC PICTURES LTD 8998شركة

 ..............................................................LUXURY MOTORS AUTOMOTIVE8998

 .......................................................................................GROGTRAV LEADER8998

 ..........................................................................................DAR EL MEKNASSI8998

 .................................................................................................GV-INDUSTRIE8998



صفحة صفحة

8919 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

 ............................................... STE GHARB OUVRAGE D’ART ET ROUTES8998

 .............................................................................................................. NETRAF8999

 ........................................................................................................... SERT CAR8999

 ......................................................................................................... JIBLIM3AK8999

 .....................................................................CAFE(RESTAURANT(V-FLEURY8999

 .................................................................STE LE REVE EST ETERNEL PRIVE8999

 ............................................................................... SMARTEX CONSULTING8999

 .................................................................................................. MOROFRUITS9000

 .............................................................................................. FIDAE CONCEPT9000

 ....................................................................STE AL TAHALUF IMMOBILIER9000

 ............................................................................. MKF AGROU PRODUCTS9000

 ............................................................................................................BN RYAD9000

 ................................................................................... OUKADDOUR TRANS9000

 ......................................................................................................... STE SACVA9002

 ...................................................................................................MJI HOLDING9002

 ............................................................................ STE GUADAZUL GESTION9002

 ............................................................................. PARC PAINTBALL OUDAY9002

 ........................................................................................................IBIL CONST9002

 ...........................................................................SOKHRA OUED EDDAHAB9002

 ................................................................................................. DAHA EXPORT900(

 ......................................................................................................FAICALPRIM900(

 ................................................................................................ ER RESOURCES900(

 ................................................................ AKKAOUI PROTHESE DENTAIRE900(

 .........................................................................SOCIETE NEVSKY TRADING900(

)900شركة ألب5ه تر نسبشر ش.م.م ش.و....................................................................... 

 ..........................................................................STE ONEPIC PRODUCTION9003

 ..................................................................EPICERIE FINE BY PETIT PALACE9003

 .................................................................................STE SOUDA FAIRE SARL9003

 .............. STE SOUSS MASSA INTERNATIONAL TRADING COMPANY9003

 ................................................................................SUPERMARCHE DARNA9003

..................................................................................................................  IDBM9004

 ........................................................................ Société(BIBI(TRANS   S.A.R.L 9004

 ...................................Société EPICERIE ANCIEN PORT AGADIR SarL au9004

 ......................................................STE MAHA TRANSFERT LINE SARL AU9004

 ..................................................................................... STE TAKOMBA TRIPS9004

 ......................................................... 9004شركة   SENTENCE LINE SARL ش. م. م

 ................................................. SERVICES ET TRAVAUX MONTAGE 9002شركة

 .............................................................................................................. 9002ستشرج...

 ........SOCIETE DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS DES BATEAUX.SUD9002

 .......................................................................  RIGHT(PATH(SARL  AU 9002شركة

 ........................................................................................... AH SAHARA 9002شركة

 .......................................................... STE  SOUHAIB(PRESTIGE(S.A.R.L(AU9002

 ................................................................STE JOUMANA EVENTS SARL AU9006

 .............................................................................. TAROUDANT CATERING9006

 ................................................................................................... HORISON.B.E9006

9006كلشب45  يمش نيكشس ............................................................................................. 

9007 وعال تر نس.......................................................................................................... 

 ..........................................................................................................MES PRIM9007

 ........................................................... 9007شركة  LE GIBIERS DU SOUSS ش.م.م

 ......................................................REAL ESTATE BERRADA CASABLANCA9007

 ...............................................................................MENA GOODS CO 9008شركة

 ........................................................................................ SAKHI LOGISTIQUE9008

 .............................................................................LUX SERVICES COMPANY9008

 ..........................................................................STE(SAFIA(LOGISTICS  SARL9008

 ...............................................STE  LES(SAVEURS(DES(GOURMETS  SARL9008

9009فينيكس سشفت و ر.............................................................................................. 

 .............................................................. STE NET PROJECT SARL AU 9009شــركة

..................................................................................................................  M7G9009

 ...............................................................................  .Société « L7anoet » Sarl9009

 ......................................................................................STE SABLESSUD PRO9009

 ..............................................STE TARGANT CENTER TAGHAZOUTSARL9020

9020شر كة فر نجين5.................................................................................................... 

 ..............................................................................WINNER PRESSING 9020شركة

 .............................................................................................. LEONARD CARS9020

 ...........................................................MONJARDIN AFRIBOTANICA 9022شركة

 ........................................................................................... STE HANIPROMO9022

 ............................................................. AKOUCHTIM PRESTATIONS 9022شركة

 ..................................................................................... SOCIETE LIBINACOM9022



صفحة صفحة

عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية8920  

 ................................................................................... CHICAGO BEST FOOD9022

 .................................................................................................................EMBCI902(

)902شركة  NEOBOUSH    ش.م.م .......................................................................... 

 ..................................................................................................... EVERTRUCK902(

 .................................................................................... AGRICO MAGH 902شركة(

 ................................................................................................ SYMBIOLIVING902(

 ................................................CONSTRUCTION INTERIOR WORK 9023شركة

 .................................................................................................. OPTIONS NET9023

 .................................................................................................   OMRAN FISH9023

 ...........................................................................................STE LIB KHAOULA9023

 ................................................................................SAIF-FORAGES(SARL(AU9023

 ........................ BEN YAAKOUB GRAND TRAVAUX MINIER SARL 9023شركة

 .....................................................................................................  STE  NMCO 9024

 .......................................................................................................IPCL PRIVEE9024

 .............................................................     CLOTHES NEXT LEVEL SARL AU9024

 ................................................................................................... 9024شركة أوكلش فشد

 .................................................................................... POLITO & BELTRAN »9024

 .....................................................................  STE(ORIENT(EXPORT  S.A.R.L9022

 .........................................................DÉVELOPPEUR-INFORMATIQUE.ma9022

 .............................................................................................................ATYPIC 89022

 .................................................................. GANDALF(CONSULTING  SARL9022

 ....................................................................................... AFA TRADING SARL9022

 ............................................................................................................. SOFIBRE9022

 .................................................................................. BABA IMMO PRESTIGE9016

 ............................................... STE GROUPE HARROUDI TRADING SARL9016

 ...............................................................................................PARMETAL9016شركة

 .................................................................................................. 9016شركة  يم5 بروند

 ................................... FERRONNERIE DE ALMEIDA PERE ET FILS SARL 9016

 .................................   ELECTROMICAPLAST ABDERRAHIM SARL 9016شركة

9027تسيير حر............................................................................................................... 

 ......................................................STE  REDA(MILLE(NEGOCE  S.A.R.L(AU9027

9027 قشدة  لتقى  ألسرة........................................................................................... 

 ............................................STE(AUTO(ECOLE(ALQODS(AZROU  S.A.R.L9027

 .................................................................................ASMA AMENAGEMENT9027

9027شركة  ك5سشرف  ش.م.م..................................................................................... 

 .................................................................................. S.S LUXURY CAR  9028شركة

9028شركة أ د2 بش  لشر   ش.م.م ................................................................................ 

 .................................................................................. S.S LUXURY CAR  9028شركة

 .........................................................................M(TRAV(CHAHBA  SARL  AU9028

 .......................................................................................... LSDM MAJORELLE9028

 ....................................................................................................... YOMAR S.A9028

 ...........................................................................   BQ(GARDIENNAGE  SARL9029

 ...............................................................ALJANOUBIA PRESS S.A.R.L 9029شركة

 .......................................................................................................MA MATRIX9029

 ................................................ Sté   PREMIUM(ARCHITECTURE(SARL(AU9029

 ...................................................................PLURIEL CENTRE DE LANGUES9029

 .................................................................. PHARMACIE ROUTE BOUBKER9029

 .......................................................................... PREMIER IMPORT EXPORT90(0

 ..................................................SOCIETE MM PHYTO SOLUTIONS SARL90(0

 ....................................................................................................... HOFMANN90(0

 ................................................................... Société  JASMI(SERVICE  S.A.R.L90(0

 .......................... COMPAGNIE(MAGHREBINE(D’IMPORTATION  SARL90(0

 ..................................................................................... CHAMB TRANSPORT90(0

 ........................................................................................... INTERLINGE SARL90(2

 ............................................................................. STE COMPLXE LAKARMA90(2

2)90عقد  لتسيير  لحر................................................................................................. 

 ...................................................................................... HAUT CONSULTING90(2

 ......................................................................................... STE  FORAGE.COM90(2

 ............................................................. STE  CRYSTAL(PARE-BRISE 90(2   ش.م.م

 ...............................................LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SINTRA90(2

 ..........................................................................STE OT PRO NEGOCE SARL90((

 ....................................................................................................Sté CASA OLE90((

 .....................................................................................  STE(HATAELEC  SARL90((

 ............................................................................................ CAFE(NAJIH 300090((

 ......................................................................................STE  2B2E(SARL 90شركة((

 ........................................................................................... ANOUAR DECOR 90((

 ............................................. STE RAYMAN TRANSPORT SARL AU  90شركة((

 ......................................................... ))90شركة بيكسيل ديز ين سشليسيشن ش م م



صفحة صفحة

8921 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

 ................................................................................... ))90بيش طيرو ر و زي5ن  ش.م.م.

 ................................................................................... 3)90بيش طيرو ر و زي5ن  ش.م.م.

3)90شركة بم آد فيزور ذ.م.م....................................................................................... 

 ....................................................................  CADRINTER COMPANY 3)90شركة

 ............................................. Société DROGUERIE TALOUSSTE SARL A.U90(3

 ................................................................................................. IDCHELLA.NET90(3

IGHERM BIO  90(3    ش.ت...................................................................................... 

 ...........................................................................STE MINOV SARL AU 3)90شركة

 ........................................................................  MEGA(GREEN     SARL 3)90شركة

3)90شركة NAPSUR ش.م.م...................................................................................... 

4)90شركة STAFF DESIGN ش م م........................................................................... 

 ..................................................................................SOCIETE  TAMDA  FISH90(4

 .................................................................... FOURJA SOUSS EQUIPEMENT90(4

 .......................................................................................SOCIETE  PROCIT(SA90(4

 ......................................................................  STE  AGHARAS(LKHIR   SARL90(4

 .............................................................................. 4)90شركة أكد 4  نشكس  ش.م.م

4)90شركـة سير نس  فت5ح  لخير ش.م.م.................................................................... 

 ......................................................... ANNONCES AIT MELLOUL CHIMIE 90(2

 ......................................................................................CLEARTAGE SERVICE 90(2

BUZZUP90(2  ش.َم.م .............................................................................................. 

 ........................................................SOCIETE(BOULAHRI(TRAVAUX  SARL90(2

 ...................................................................................................... 2)90شركـة ڭر فرو 

 .............................................................................SOCIETE ICHE ISOO SARL90(2

 ............................................................ Société  LAARAICHI(ELECTRONIC  90(2

 ................................................................................STE  K.Z(TRAVAUX(SARL9026

 .......................................................................................... PAN COS SARL AU9026

 ..........................................................................................STE ESPACE DINER9026

 ................................................................. STE MY FIRST CONCEPT FOOD9026

 ........................................................................................ SOUS TAZA TRANS9026

 ..................................................................... SOCIÉTÉ  SUSTAINIZE  S.A.R.L9026

 .......................................................................................... ZGID TRANS SARL9026

 ...........................................................................STE TRANSLOPEGLIS SARL90(7

7)90شركة STE TRANS JC MAT ش م...................................................................... 

 .........................................................................................................AFER SURF90(7

 .....................................................STE AFRI EQUIPEMENT CASA SARL AU90(7

7)90شركة COURDAN ش.م.م. ............................................................................... 

 ......................................................................... ELECTRO ROWISS SARL AU90(7

 .............................................. STE(FIDUCIAIRE(AMI(COMPTA  SARL - A.U90(7

7)90شركة بريمشر  2  كريم د2 سشس ...................................................................... 

8)90شركة  SH ARCHI  ش.م.م ................................................................................. 

 ........................................................SABLE(MAROC(D’OR(SARL-A.U 8)90شركة

8)90شركة  فشال2........................................................................................................ 

 ......................................................................STE(ABAID(MENUI-TRAV(SNC90(8

 ..................................................................SOCIETE(GDIRAGRI(S.A.R.L  A.U90(8

 ............................................................................................ STÉ  HAMMAMIA90(8

 ...................... ENTREPRISE DE TRAVAUX ET D’INGENIERIE D’AGADIR90(8

 ........................................................................................SOCIETE PROCIT SA90(8

 ........................................ « SUD EXPERT CONSULTING SARL AU» 9)90شركة

9)90شركة  شرو سكش4  لخ5صة ش.م.4. م ............................................................... 

 ............................................................STE TANTANSARDINES TANTASAR90(9

 .............................................................................. STE LILY CLAINE SERVICE90(9

 ................................................................................ 9)90شركة زوم تكنيك ش.  م.م. 

 ............................................................ Société  MATYSHA(IN-TAJ(SARL(AU90(9

 .............................................................. STE TAGADIRT LIMOUN SARL AU9030

 .................................................................................. STE MITJA AMPA SARL9030

 ...............................................................................................AXIOM CAPITAL9030

 ...............................................................MAYDA ALGOCULTURE SARL AU9030

 ................................... PEST SUD EXPERTISE SARL A ASSOCIE UNIQUE9030

 ................................................................................STE(IZLAGUNE  SARLAU9030

 ......................................................................................................... GRODEXP9032

 ................................................................................................ ARIJ BINAYATE 9032

 ................................................................................................. L’INITIATIVE II 9032

 ....................................................................................................... DARCOME 9032

 ........................................................................................................  MAJI SERV9032

 ...................................................................................... STE MERYEM AUTO 903(

 ...........................................................................................................  BIOTAJY 903(

 ................................................SOCIÉTÉ SPEEDY WORK TRANS SARL AU903(

 ...................................................................... OUED GOLD SECURITE SARL903(



صفحة صفحة

عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية8922  

 ............................................ WEST SUCURITY SARL A ASSOCIE UNIQUE9033

 ..................................................................................STE(LOZER(ILPIG  SARL9033

 .............................................................................QUANT HYDRO SARL AU9033

 ......................................................................................................... AGRIFUM 9033

 ...................................................................................................... HM.EXPERT9033

 ................................................................................................. SAYSY INVEST 9034

 ........................................................................................................... M.SAYSY 9034

 ..................................................................................................... SAVE HOME9034

 .............................................................NECTARTTACE DE CAFE GHANEM9034

 ........................................................................  PHARMACIE AL ALAA CASA9032

 ............................... «BOUMZGANE(ET(BEN(BELLE(TRANSPORT «SBBT9032

 ...............................................................................................ISSEFOULA DAK9032

 ............................... «BOUMZGANE(ET(BEN(BELLE(TRANSPORT «SBBT9036

 .................................................................................................. BIRHIL TRANS9036

 ............................................................................................................ 9036إآ هشلدينغ

 .................................................................................................. BIRHIL TRANS9036

 ............................................ PHARMACIE  HAY(MOHAMADI(MENARET9036

9037دج5ج  لصحر ء.................................................................................................... 

 .................................................................................................. BIRHIL TRANS9037

 .............................................................................................. DANABOTRANS9037

 .................................................................................................. STPCON 9038شركة

9038لشجيدسك............................................................................................................ 

 .................................................................................................... Digify project9038

 ............................................................................................................... XAJEDA9039

 .................................................................................................................FS 3019039

 .................................................................................TIYA GLOBAL TRADING9039

 ....................................................................................................... GASAMBRE9040

 ............................................................................MOOGLE OUTSOURCING9040

 .................................................................................................. STE ASLLATEN9040

 ..................................................................................... STE OBLM TINEJDAD9040

 .......................................................................................................EGOFRERES9042

 ............................................................................................................LAKHFYA9042

 ................................................................................ ABONDANTIA.S.SOUSS9042

 .......................................................................................... AMAR & PARTNER9042

 ....................................................................................SODEPRAM SERVICES904(

 .................................................................TRAVAUX ET SERVICES TAFILELT904(

 ....................................................................................SODEPRAM SERVICES904(

 ....................................................................................SODEPRAM SERVICES904(

 ................................................................................EMEN CONSTRUCTION904(

 ........................................................................................................ SUPROMO9043

 ....................................................................NARVAL GLOBAL ASSISTANCE9043

 ..................................................................................................IVDER INVEST 9043

 ................................................................................................................G T C N9043

 ..................................................................................................Xperis Services9044

 ................................................................................................ EWANE ASSETS9044

 .............................................................................................. RETRO CORNER9044

 .........................................................................................VITA NATURE PLUS9042

 ......................................................................................... EL HADA TRAVAUX9042

.................................................................................................................. DM209042

 ........................................................................................................ CASAWATT9042

 .....................................................................................................ACCES OBILE9046

 ................................................................SOCIETE BENYIJ DE TRANSPORT9046

 .........................................................................................................PRIMABUS9046

9047ك5ر تيم ت& م........................................................................................................ 

 ................................................................................................TOKYO HOUSE9047

 ................................................................. SOCIETE OUBRAHIM A.M TRAV9047

 ................................................................OUDAYAS MAROC IMMOBILIER9047

 ....................................................................................................... ROSAS BUS9047

 ............................................................. AFRICAN LABORATORY SERVICES9048

 ...................................................................................DAK TRUCK TRADING9048

 .............................................................................SWIFTLY BUS MOROCCO9049

 ......................................................................................................EURO MICO9049

 ..........................................................................................................STISCARO9049

 ............................................................................... ISOMAR DISTRIBUTION9049

.................................................................................................................. TRAPL9020

 ..............................................................................................W CONSULTING9020

 .....................................................HUAWEI TECHNOLOGIES MOROCCO9020

 ..............................................................................................CLINIQUE AZUR9020



صفحة صفحة

8923 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

 ............................................................................................ BOGNAW TRANS9022

 ........................................................................................................ PROXIMAL9022

 ......................................................................................... MINERAL MARKET9022

 .............................................................................................. STE MALHI AGRI902(

..................................................................................................................  SAPST902(

 ........................................................................ PHARMCIE JALAL ET MEHDI902(

 ....................................................................................................BEST GOODS902(

 ........................................................................................... MCS AND GENTH9023

 ......................................................SAHARA TRAVAUX GENERAL DU SUD9023

 ........................................................................................... RIWAK ALIRTIKAE9023

 ............................................................................ STE BADI SAM CARS SARL9024

 ...................................................................QUICK AND SAFE TRANSPORT9024

 .............................................................................................. SDFE DU SOUSS9024

 .............................................................................................. SDFE DU SOUSS9022

 .......................................................................................... MHB IMMOBILIER9022

 ................................................................................................FLY AWAY SARL9022

 ........................................................................................ 9056 نتر ديس دستربيسيشن

 ...............................................................................................................TAMAN9056

 ..................................................................................KHZAZNA FOREST GIE9056

 ....................................................................................................... INVESTEVO9027

9027ري5ض  5بيسش....................................................................................................... 

 ....................................................................................BEZZAZA CACH PLUS9027

 ........................................................................................ KA-IMMOBILIERE 29027

 ................................................................................. IMMOBILIERE ANIAMA9028

 ................................................................................................KMN TRAVAUX9028

 ....................................................................................................... AAT BETON9028

 .........................................................................................FAKRI LOGISTIQUE9028

 ................................................................................ KADAOUI(AGRO-TERRE9029

 .................................................................................................... 9029آن ليفي كشن�سي

 .....................................................................................AL GHASCAQ DIYAFA9029

 .................................................................................................... BAHIRA AGRI9029

 ............................................................................................MERYOUKA SARL9029

 ....................................................................................................AZNA TRANS9060

 .....................................................................................LAS DONAS TRANS A9060

 ............................................................................... CULLINAN IMMOBILIER9060

 ............................................................................ CULLINAN LUXURY VILLA9061

 ........................................................................................SETGAMES STUDIO9061

 .................................................................................. EURO MERCA NADOR9061

 ...............................................................................ACHERGUI(AGRO-TERRE9061

 .........................................................................................................TRIIK RISQ9062

 ...................................................................................RAY›S SANFRANSISCO9062

 ..................................................................................................... JAMANOUR 9062

 ............................................................................... TRAPP INTERNATIONAL9062

 ......................................................................................................... DIGI NEAR9063

 .................................................................................................. SOLKHATRAD9063

 ................................................................................................ EXPERT BETON9063

 ........................................................................ Société FOR YOU RENT CAR9063

 .................................................................................................... Bouayad Said9064

 .................................................Glacier Ultra Moderne 9064غال�سي أولتر   شديرن

 ........................................................................Sterne Time Critical Morocco9064

 .................................................................................................................ISH(M9065

 ......................................................................................... AGRI GROUPE AG(9065

 ......................................................................................... AGRI GROUPE AG(9065

 .................................................................................................................ISH(M9065

 ................................................................................. NGFORMA OUD PRIVE9065

 .........................................................................................AL OUCHAK PRINT9066

..................................................................................................................  FBNA9066

 ............................................................................................... BAZOD GROUP9066

 ................................................. COMPAGNIE CENTRALE DE GENIE CIVIL9066

 .................................................................................. INFINI COMPETENCES9067

 .....................................................................................................LINES SANTE9067

 .................................................................................................................MRALI9067

 SOCIETE INSTITUT FRANCAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE

 ......................................................................................................PRIVE9067

 ................................................................................. STE TRILHOSALALAMA9068

 .............................................................CARAVANSERAI BY JOELLE SARL - 9068

 ....................................................................................................... KER SAADA9068

 ............................................SOCIETE ALIMENTATION GENERALE BADR9069



صفحة صفحة

عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية8924  

 ................................................................................................ISMAILI FRERES9069

 ................................................................................................... LAATFA CASH9069

 .............................................................................................................B.K CAFE9069

 ................................................................................ S.B.R.O MULTISERVICES9070

 ...................................................................................................MONEY CARS9070

 ........................................................................... STE MILLE ROSE TRAVAUX9070

 ........................................................................................ QUARTZO BIANCO9070

 .............................................................................................................GMLUXE9072

 ................................................................................... Glacier Ultra Moderne 9072

 ...........................................................................................ZAK OPTIQUE ZO9072

 ................................................................................... NANGATRAD SARLAU9072

)STE TANMERTE EVASION SARL907 تنميرت  ف5زيشن ش.م.م............................ 

 ................................................................ SSOCIETE OULED NAJY SERVICE907(

 ........................................................................................................ERJATI SUD907(

 ....................................................................................................DAR DALLAH907(

 ........................................................................................................ BICARD S.L9073

 ................................................................................... CHOROUK BUILDING9073

9073بيريسنس  نترن5سيشن45......................................................................................... 

 ............................................................................................................ IDEA LAB9073

 ................................................................................................BENTAYEB BRO9074

 ............................................SOCIETE ALIMENTATION GENERALE BADR9074

 .................................................GROUPE SCOLAIRE PRIVE PAUL RIQUET9072

 ............................................................................ SOCIETE PEPINIERE SBAAI9072

 ................................................................................................................DAVIM9072

 ......................................................................... MED-HR(NEGOCE(SARL(AU9072

 .......................................................................................EL MERO DU NORD9076

 .........................................................................................................OMAGRIM9076

 ..........................................................................................LYNX IMMOBILIER9076

 ...................................................................................................TELECTRIQUE9077

 ......................................................................................................... AIN BAIDA9077

 ...................................................................................................SHOP EL FIDA9077

 ............................................................................................................. WAKILIS9078

 .......................................................................................................MYF RETAIL9078

 ............................................................................................. SI LOTISSEMENT9078

 ................................................................................................... TERRAGAMRI9079

 ....................................................................................................... TOUPOUSS9079

 ............................................................................................. OPTIC 2 SOEURS9079

 ......................................................................................... STE GPM MOTORS9079

 ............................................................................ Hassan(Daoudi & Associés9080

 ....................................................................................................... SENEJATRO9080

 ....................................................................................... OMIS CONSULTING9082

 ..................................................................................... HJ.26 COMPTABILITE9082

 .........................................................................................................AH INVEST9082

 .............................................................................. LUX TRANSPORT TIZNIT9082

)908طنجيالس إيمش..................................................................................................... 

 ...................................................................................LOGISTIEK ET SERVICE908(

 .......................................................................................................SOSICTRAD908(

 ..............................................................EPAULETTES EPAUNOVA MAROC908(

 ............................... BUSINESS DEVELPOMENT CONSRTIUM SARL AU9083

 ..................................................................................................... S.O.D.I.R.E.D9083

 ..................................................................................................CAFE HR FELIZ9083

 STE AFRICAINE DE TRAVAUX D›ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

 ...........................................................................................................S.A9083

 .............................................................................MTILILI TRAVAUX DIVERS9083

 ................................................................................................RIAD LIFESTYLE9084

 .......................................................................... STE ANEZI HOLDING SARL9084

 ......................................................................CONTRACTORS REAL ESTATE9084

 ................................................................... MS.MASCAR IMPORT EXPORT9084

 ............................................................................................GALERIE FAROUK9082

 ........................................................................................................... 9082ديستريكش4

9086بي في كشنسيلتينك................................................................................................ 

9086نشفين5ر2............................................................................................................... 

 ..................................................................................................... YASMINOVA9086

 ............................................................. LWRADA TRANS DIVERS SARL AU9087

 ..................................................................................... ALLO INJAD SARL AU9087

 ............................. GEOLOGIQUE MINERALOGIQUE CALCAIRE DE RIF9087

9088 لشركة  لعق5رية  5دور ....................................................................................... 

 .............................................................................................. IMMAR-MAROC9088



صفحة صفحة

8925 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

9088رينت45 ف5كتشر2.................................................................................................... 

 .......................................................................................................STE: BLESSY9089

 ......................................................................................................... TEX ASSIM9089

 ................................................................ STE ANAMAE sarl AU 9089شركة  لنم5ء

 ...............................................................................LWRADA TRANS DIVERS9090

9090نشد ري45 إستيت 2989......................................................................................... 

9090 يزون  لغ5ر........................................................................................................... 

 ..........................................................................STE AUTO ECOLE BAHNINI9090

 .......................................................................................SOUALEC LIGHTING9092

 .......................................................................................................... PIKAF.Sarl9092

 ................................................................................................BOULID TRANS9092

 ...................................................................................................SHOP SNACK 909(

 .....................................................................................................JAM ENERGY909(

 ....................................................HARMONY BENNANI BATIMENT SARL909(

 .................................................................................................. OLIVERI MALL909(

 ........................................................................................................... FUMISOL9093

 ...................................................................................... NAY CORPORATION9093

 .......................................................................................OLIVERI FRANCHISE9093

 ..........................................................................CANALISATION BOUGHAZ9094

 ........................................................................................OLIVERI CORNICHE9094

9094 لـشـركـة  لـعــقــ5ريـة  لـســيــشطـي............................................................................... 

9092 لـشـركـة  لـعــقــ5ريـة  لـســيــشطـي............................................................................... 

 .................................................................................................... GHAILAN TIR9092

 ...........................................................................................JAWHARA PALACE9092

 ...................................................................................................... PETRO ARJA9092

 ................................................................................................... DIAF PROMO9096

 ...................................................TOTAL FACILITIES MANAGEMENT MED9096

 ....................................................................... INBAT MENARA GS SARL AU9096

 ...........................................................................................MAISON GROUPE9097

 ..............................................................................SOPHORA CONSULTING9097

 ............................................................................. CHADA CONSTRUCTION9097

 .................................................................................SER(KA FORWARDING9097

 ................................................................................................... RIAD REMMY9097

 ..................................................................................................... VALAUCHIM9098

 .................................................................................. PRIME MANAGEMENT9098

 .....................................................................................................IMAL INVEST9098

 .....................................................................................................MNS INVEST9099

 ...................................................................................................... SM LUXURY9099

 ...............................................................LE FESTIVAL DE STEEVE VERBEEK9200

 ...............................................................LE FESTIVAL DE STEEVE VERBEEK9200

 ..................................................................................... RESTAURANT COAST9200

 ..............................................SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DAR DIALA9200

 ..................................................................SOCIETE IMMOBILIERE SAADA 9200

 .................................................................... STE ZAK.BAK TRANS SARL AU9202

 ..................................................................................MAHARAT INGENIERIE9202

 ........................................................................................... casa services tours9202

 ............................................................................................................. RED JOB920(

 ..............................................................................SOPHORA CONSULTING920(

 .......................................................... ALI(N’PRODUCTIONS(ALI(N’ FILMS 920(

 ............................................................................ BOUREBGA IMO SARL AU9203

 ..................................................................................... RESTAURANT COAST9203

 ...............................................................TOP MARRAKECH PROMOTION9203

 ...................................................................EL OKHOWA CONSTRUCTION9203

 ...................................................................EL OKHOWA CONSTRUCTION9204

 .............................................................................................. CACTUS ROUGE9204

 ................................................................. STE VISA TOURS TAZA SARL AU9204

 .............................................................................................................SOMSAL9204

 ............................................................................YOUMA(SANI-SOL-NORD9202

 .....................................................................................................DUBRAC BTP9202

9202 طعم أصدق5ء  لسالم......................................................................................... 

 ...................................................................................................... marioconfec9202

 .................................................................. INSPIRATION DESIGN SARL AU9106

 ....................................................................................PIÈCES AUTO UNITED9106

 ............ECOLE MAROCAINE DES SERVICES PARAMEDICAUX PRIVEE9106

 ........................................................................................BOTIBOL-SERVICES 9207

 ......................................................................................................... LT WORKS9207

 .......................... COMPTOIR DU PRODUIT TERROIR 9207 عد د  ملنتج  ملحلي

9208البل أوديش............................................................................................................. 



صفحة صفحة

عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية8926  

 ........................................................................ JENAN SEYANA9208 )جن5ن سي5نة(

 ...................................................................................................AXWELL SARL9208

 ...............................................................................................HOLA BURRITO9209

9209دستنينك.............................................................................................................. 

 ........................................................................................................EMAIL LINE9209

 ....................................................................................... SOHYNET SERVICES9220

 .................................................................................................BM INDUSTRIE9220

 ................................................................................................................ TERIAL9220

 ......................................................................................................SRM CONST9220

 .......................................................................................JEM LION HOLDING9222

9222 ق5ولة لعم5ر2 شرق5و2....................................................................................... 

 ....................................................................................................« KURTSERV»9222

 .............................................................................. « AMJAD FADEL TRANS» 922(

 ..................................................................................... SOCIETE ULTRA MAC922(

 ..................................................................... SOCIETE YAACOUB TRAVAUX922(

)922جن5ت لالسك5ن..................................................................................................... 

 ..............................................................................STE MEILLEUR AIT EL HAJ9223

 ..............................................................................................ste samineral sarl9223

 ...................................................................................... STE BOUINCHA CAR9223

 .................................................................................... STE TITRITE MINERAL9223

 ........................................................................................ STE IKRAM EVENTS9223

 ........................................................................................................NAS & KEN9224

 .................................................................................................. ..................FIRN9224

 .............................................................................................................VILLA 559224

 .............................................................................................................VILLA 559222

 .............................................................................................................VILLA 559222

 ............................................................... VEGGIE TRADE INTERNATIONAL9222

9222نيش أوغيزون.......................................................................................................... 

 .......................................................................... L’immobilier modernes HM9116

 .......................................................................................................... ARAGANT9116

 ...............................................................................................NICE PRICE CAR9116

 .......................................................................................UPTURN ADVISORY9227

 .................................................................................................... INTERCOVER9227

 ......................................................................................................... DAILY PUB9227

 .............................................................................................................. WEKME9227

 ..........................................................................................KEL- ASSURANCES9228

 ......................................................................................CARRIERE CHRARDA9228

 ................................................................................................LABO PRODIGE9228

 .............................................................................................................SHONIN9228

 ......................................................................................................JUST MEDIA 9229

 ............................................................................................. CAFE EL OMARY 9229

 BADREZZAMANE POUR L›INVESTISSEMENT ET LE

 .................................................... DEVELOPPEMENT IMMOBILIER9229

 .................................................................................... ISISPHARMA MAROC9229

 ...................................................................................... ALCHIMIE NOMADE92(0

 ...................................................................................... DAYSKI NETTOYAGE92(0

 ...................................................................................STE NASSIJ EL KHAYAL92(0

 .........................................................................................BRAIN CONSILIUM92(0

 ........................................................................................ SONARTI TRAVAUX92(2

 ................................................................................................. TIMING SPIRIT92(2

 ..................................................................................................LA BLANCAISE92(2

 .....................................................................................................RAYON-NET 92(2

 ......................................................................................... TN TOP CLEANING92((

 .................................................................... STE WAWMID TRAVAUX SARL92((

 ...................................................................STE TRAVAUX CARISKAM SARL92((

 ...................................................................................................NAMY TRANS92((

 ..................................................................................................LIGHT TOUCH92(3

 .........................................................................................................ADMICALL92(3

 ..............................................................................STE COMING 3)92شركة كش ين

 ........................................................................................... MRIZIG TRAVAUX92(4

 ..........................................................................................................Estudio 9392(4

 .....................................................................................................INDU CLEAN92(4

 ................................................................................................ILY EMBALLAGE92(4

 ..........................................................CENTRE DE RADIOLOGIE EL OULFA92(2

 ................................................................................. MERZOUGA CAMPING92(2

 .....................................................................................STE BENULUX TRANS92(2

 ......................................................................................................SONKO ILIZ92(2

 ..................................................................................................LIGHT TOUCH9126



صفحة صفحة

8927 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

 .......................................................STE MAROCAINE D’EAU ET TRAVAUX9126

9126سش سنيتشر........................................................................................................... 

 .................................................................................... AUTO RENT DEL.SUD9126

 .................................................................ESCA ECOLE DE MANAGEMENT92(7

 ................................................. COSMETIC&ELEGANT(WORLD(SARL(AU92(7

 ................................................................................................................ MBTEL92(7

8)92شمس سشس........................................................................................................ 

ELBATTAHI TRADIV92(8  لبط5حي طر ديف........................................................... 

 ......................................................................................... GOLD GARRELAGE92(8

 ...................................................................................................... 9)92بريبط5.............

 ...........................................................................................................AFRICARE92(9

 ......................................................................................... )ECOZZOM )T.E.N92(9

 ............................................................................................................. SARL AU92(9

 .......................................................................................................MEETOCTO92(9

 ..........................................................................................H.S.WALLS INVEST92(9

 .................................................................................................... BCHR TRANS9230

 ......................................................................................... STE SAYO AMI CAR9230

 ..................................................................................................LIGHT TOUCH9230

 .................................................................................................... LAPURADIVA9230

 ............................................................................................... (AMSAAF )SARL9232

 ..................................................................................................GODEL RABAT9232

 ............................................................................. GENERAL SERVICES COM923(

 ...................................................................GLOBAL(TRUCKS(LEASE - SARL923(

 ......................................................................DDAD INGÉNIERIE ET ETUDE923(

 ............................................................................................VERATYPE V.R.T.C923(

 .................................................................................................................POEYA9233

 ................................................................................................«DAMOUNOR»9233

 ......................................................................................... OSMACH GROUPE9233

 ..........................................................................................................SO-FRESH9233

 ..................................................................................... SAZEMARN SARL AU9234

 ................................................................................SOCIETE HAMED DRIVE9234

 ........................................................ GRANDE PHARMACIE AL JAMAE GPJ9234

 ................................................................................................... Connecthome9232

 .....................................................................................AL WADOUD INVEST9232

 .................................................................................... SARYAD IMMOBILIER9232

 .....................................................................................AL WADOUD INVEST9232

 .................................. MOROCCAN INTERNATIONAL DIRECT EXPORT9232

 .......................................................................PRIVATE SECURITY ATLANTA9136

 .........................................................................STE TIKA HASSAS TRAVAUX9136

 ........................................................AUTOMOTIV CENTER CASABLANCA9136

 ................................................CENTRE D›APPRENTISSAGE INDUSTRIEL9237

 ................................................................................. Imora(Holding(Offshore9237

 ................................................................................. Imora(Holding(Offshore9237

 ............................................... UNI(CONFORT(MAROC(DOLIDOL - UCM9237

 .................................................................................. AUTO ECOLE NASSIMI9238

 ....................................................................................................PLAISIRINO.S9238

 ............................................................................VEC BUILDING TWO SARL9238

 ..................................................................................................CLEAN INVEST9239

 ........................................................................................................ NaCL COM9239

 .........................................................................................ERICSSON MAROC9239

 ......................................................................... MEDALLION TRADING LTD9239

 ...........................................................................................MAJESTY NEGOCE9240

 ............................................................................................................................F9240

 ..................................................................................................... MBR WOOD9240

 JASMINE ECOLE MODERNE DES ARTS DE COIFFURE ET

 .......................................... D’ESHETIQUE(SARL(AU(Sigle :JEMACE9242

 .................................................................................... STE SAHARA OXBHM9242

 ......................................................................................................... AMEXPRO9242

 ...................................................................................................... M.F DESIGN924(

)924شهبشن ك5ش......................................................................................................... 

 .....................................................................CHALLENGE ACADEMY PRIVÉ924(

 ............................................................................................. STE HAJ KHALIDI9243

 ............................................................................................ AGRI BELKHAYAT9243

 STE D'INGENIERIE POUR L›AMÉNAGEMENT URBAIN ET RURAL

 .......................................................................................... SIAUR SARL9243

 ........................................................................................ AVICOLE CHLIHATE9244

 ......................................................................................................... L›AMPHI B9244

 ....................................................................................................... SOFAHUILE9244



صفحة صفحة

عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية8928  

 ........................................................................................DIGI-LINE(SERVICES9244

 .....................................GROUPE(SCOLAIRE(HEFIRI(PRIVE «GSH(PRIVE»9242

 ............................................................................................................AZOUZA9242

 ..........................................................................................ATLAS INVENTION9242

 ...........................................................ATELIER(DES(COUTURIERES «ADC«9242

 ................................................................................................. MALVA IMMO 9146

 ................................................................................. Imora(Holding(Offshore9146

 ...................................................................................................... WEECLEVER9146

 ............................................................................... STE MIMOUNA MOBILE9146

 ..........................................................................................SNOWBALL BRAIN9247

 .............................................................................................................. FRIGJUS9247

 ............................................................................................................. 9247س.).م.ب

 .........................................................................................LUBRIFASS POWER9248

9248فضيل للتسشيق و لتشزيع..................................................................................... 

9249شركة غزالن ك5ر.................................................................................................... 

9249شركة غزالن ك5ر.................................................................................................... 

9249فر تريس إنفست.................................................................................................. 

 ......................................................... Sté « MECANOTECHNICA» SARL(AU9249

 ...........................................................................................................AQUA RH9220

 ......................................................................................«Sté « FAMILY(CRAFT9220

 ............................................................................................................ SARL AU 9220

9220د  طر ف.............................................................................................................. 

 ................................................................................. SOCIETE TSK TRAVAUX9222

9222أ شديف................................................................................................................ 

 .....................................................................................................MORGRISET 9222

)922بيڤش ك كشفي......................................................................................................... 

 ............................................................................................................ INDULTY922(

 .......................................................................................................TRAVERENT922(

 ........................................................................................ O.B. 4 FRERES(SARL922(

 ................................................................................................ARCHI SOURCE9223

 ........................................................................LAKHBIZI(SAKANE(SARL-AU9223

 ................................................................................. SIGMA ARCHITECTURE9223

 ................................................................................. SIGMA ARCHITECTURE9224

 ........................................................................................ STE GODZILLA CAR9224

 ...................................................................................OUMLIL HOSPITALITY9224

 ..................................................................................LE CHEF DU MECHOUI9224

 ..........................................................................................TRANS OUM RABII9222

 ......................................................................................................... SOFAKTYS9222

 ............................................................................................. SOMA LITAAMIR9222

9156 لسعيد2 لغسل  لسي5ر ت - ............................................................................... 

 ..............................................................................................Assaidi Car Wash9156

 .................................................................................AFRAH BENDRISS SARL9156

 ........................................................................... STE(AROUN-MED(JEBBARI9156

 ...........................................................................................................FOUINTIS9156

 .................................................................................................. TEXTIBO SARL9227

9227أعالف تيزيمي........................................................................................................ 

 ........................................................................ THE HOUSE OF SANDWICH9228

 ..................................................................................................... 9228تش ي بلش بشغي

 ............................................................................................ SOCIETE LEMAIZI9229

 SOCIETE RAHMOUNI IDRISSI PROMOTIONS ET

 .............................................................................INVESTISSEMENTS9229

 ...................................................................... SOCIETE RAHMOUNI ET FILS9229

 ............................................................................................ LUX HABITATION9229

 .....................................................................................................ENVIROSAFE9160

 ...............................................................................................HSKH SERVICES9160

 ........................................................................................... BOURJOIS DELICE9160

 ........................................................................CHOUKRI FISHING MARINE9160

 ......................................................................................................... BONA TEK9160

 ........................................................................................ STATION BOUTABA9161

 .................................................................Sté AUTO ECOLE AJOUIED SARL9161

 .........................................................................Sté(EL(GOUY(FISH(SARL-AU 9161

 ............................................................................ BELVEDERE PROMOTION9162

 .............................................................................Maroc Generation Agency9162

 ...................................................................................SOCIETE PARYAS SARL9162

 .............................................................................................. BH LANGUAGES9162

 ........................................................................................... TRA BH EXPRESSE9163

9163 برلش...................................................................................................................... 

 ..................................................................... MPDD HOLDING OFFSHORE9163



صفحة صفحة

8929 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

 .............................. STE DAHMANI MATERIAUX DE CONSTRUCTIONS9163

 .........................................................................................STE SPORTS REACT9164

 .............................................................................................ASILA ABDEHADI9164

 ....................................................................................................... NEW LOOK9164

 ............................................................................................. TAYIBA SERVICES9164

 .......................................................................................................... KOUIRHA9165

 .........................................................ECOLOGIE VERT ENVIRONNEMENT9165

 ...................................................................................................... M.B.M STAR9165

 ......................................................................... STE ILIBAYE TRAVAUX SARL9165

 ................................................................ AL HAMD ASSISTANCE SARL AU9166

 ........................................................................................................ CADRAGES9166

 .................................................................................Sté « R&H(FRESH» SARL9166

 ...........................................................................TILILA COLORS 9167تيليال كشلشرز

9167 ؤسسة  لسفي5و2............................................................................................... 

9167حم5ش للخد 5ت و  لتحشيالت............................................................................. 

 .......................................................................ATELIERS SAGUIA EL HAMRA9168

9168سشلي  غشك.......................................................................................................... 

 ................................................................................................ SULLY MAROC 9168

 .....................................................................SORAYANIS INTRENATIONAL9168

 ...............................................................................STE MEDYACOM TRANS9168

 ......................................................................................................M&N(LASER9169

 .............................................................................................. STE. Everest(Trad9169

 ............................................................................. AFTAS CONSTRUCTIONS9169

 ........................................................................................................... SIMAFOC9270

 .................................................................................. GLACE DAMASQUAISE9270

 ....................................................................................................BLESSED DAY9270

 .......................................................................................... CBERAS SUD SARL9272

 ........................................................................................... JAWHARA HOUSE9272

 .................................................................................................. STE AFRI STAR9272

 ......................................................................... STE MATED TRAVAUX SARL927(

)STE MATED TRAVAUX SARL927 )شركة  5تيد تر فش ش.م.م(............................ 

)927كز  س.پ.أ............................................................................................................ 

 ...............................................................Ste(OURIAGHEL(TRANS(SARL-AU927(

 .....................................................................................................TMN RAPIDE927(

 ......................................................................................................NFAS IMMO9273

 ....................................................................................MBA(INVEST-PROMO9273

 ........................................................................ STE MATED TRAVAUX SARL9273

 ....................................................................................MUNARA-X-SERVICES9274

 ...............................................................Sté(OURIAGHEL(TRANS(SARL-AU9274

 ...............................................STE CONTACT ME CALL CENTRE SARL AU9274

 ...............................................................................MAISON BAYT EL NOUR9274

 ................................................................................................723(Real Estate9272

 ..............................................................................................................JAZATEL9272

 ................................................................INTERNATIONAL PIECES AUTOS9272

9176إف أش تر فش........................................................................................................ 

 .............................................................................. MAELAININN BH TRANS9176

 .....................................................................................................SHELLBOXES9176

 .................................................................................. EL AHMADI AGRICOLE9176

 ............................................................................................................ BALADIV9176

 ............................................................................................................ CONAJIZ9277

 ........................................................................................................ AYDO ENG9277

 ................................................................................................... BEST TRENDS9277

 .................................................................................. ste yanabia el hajar sarl9278

 .....................................................................................AYFAT PIECES AUTOS9278

 ...................................................................................NOORDWIJK SARL AU9278

 ................. TAX ACCELERATION AND DELIVERY CENTER MOROCCO9279

 .................................................................. LE MONDE DES PETITS FILOUS9279

 .......................................................................................NANOTEC SYSTEMS9279

 .............................................................................  PYTHON DISTRIBUTION9279

9279بيطشن ديستريبيسيشن......................................................................................... 

 . STE AFRICAINE DE TRAVAUX D›ENTREPRISE DE CONSTRUCTION S.A9280

9280وكيلي ديس........................................................................................................... 

 ............................................................................... NAJI ROAD TRANSPORT9280

 .................................................................. SUN DISTRIBUTION HOLDING9282

 ...................................................................................SAÏS DAÊMON TOOLS9282

 ............................................................................... NAJI ROAD TRANSPORT9282

 ....................................................................................... HOSENFELD TRANS9282

 ....................................................................... )928ترونس تسم5ن لشجستيك ص5غل



صفحة صفحة

عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية8930  

 .................................................................................................GARTILI EVENT928(

 ................................................................................. CARROSSERIE MAKAM928(

 .........................................................................................INERT TRANSPORT928(

 ..............................................................................................AMAL CITY SARL928(

 ................................................................................................STE 2B(PROMO9283

 ............................................................................................................. BELLA IV9283

 ...........................................................................HORTICARE CONSULTING9284

 ................................................................................................................ SOPIM9284

 ...................................................................................................MES PLANTES9284

 .............................................................ALTEIS GROUPE MAROC SARL AU9282

 ........................................................................................GESTION CONCEPT9282

 ........................................................................................JAMAL DIMA M3AK9282

 .......................................................................................................... 9186 لدهبي4 س

 ............................................................................................... SHOWROOM A9186

 ...................................................................................... (AFS DISTRIBUTION9186

 ...................................................................................... STE LDK GOOD CAR9287

 ........................................................................................................FADILAT 259287

 ..................................................................................TLS CONTACT MAROC9287

 ...............................................................................................STE 13OR(CASH9288

 ................................................................................................STE NEGOCLIM9288

 ..................................................................................................HADBEN GSM9288

 .............................................................................................ILLIGH ALLIANCE9288

 ............................................................................................BKH TRANSPORT9288

 ................................................................ ARTISTES ET ARTISANS SARL AU9289

 ..........................................................................................PLATINUM INVEST9289

 .................................................................................................. TIGDAMANTE9289

 ...................................................................................................... FULL EVENT9290

 ................................................................................................ OFANK INVEST9290

 .....................................................................................................C.M.Kservice9290

 ................................ LA MAROCAINE CONSULTING AUDIT EXPERTISE9290

 .................................................................................................. MAX EDITION9292

 .................................................................................................. RM HOLDING9292

 ..............................................................................................STE AMCA CASH9292

 .................................................. LA PROMOTION TOURISTIQUE NEJMA929(

 ..................................................................................ATLAS UNITED GROUP929(

 ...................................................................................... AL IKHLAS SERVICES929(

)929ي5ني دنت45............................................................................................................. 

 .....................................................................................JUDY AQUACULTURE9293

 ..............................................................................................................LAJWAD9293

9293هشم & هشم........................................................................................................... 

 ......................................................................BEN MANSOUR TRANSPORT9293

 ................................................................................... ALIAB IMMO SARL AU9294

 ..............................................................................KIDS JOY SCHOOL PRIVE9294

9294 يلشيف............................................................................................................... 

 .....................................................................................RELOOKING STUDIO9292

 ................................................................................ STE MANILA WELLNESS9292

9292صيدلية  سم5علية  5ر�سي-  سيف ب................................................................. 

 ..........................................................................................................NVADERZ9196

 ................................................................................. STE EURHIRE SERVICES9196

 ..................................................................................................TRANS SLAMA9196

 ..............................................................GROUPE SCOLAIRE ENAIM PRIVE9297

 ..........................................................................................STE M(A SERVICES9297

9297 يتش  يت............................................................................................................... 

 .............................................................................................. SHILAZ PROMO9297

9298 5جشريل ب5ك5جينك.............................................................................................. 

 ............................................................................................ 3A PROMOTION 9298

9298جيك5 بين5ء............................................................................................................. 

 ............................................................................................................GSD NCC9298

 ...................................................................................... STE AZIANI SARL.AU9299

 ..................................................................................................... INDURIB GIE9299

 ......................................................................................................HENNA DEV9299

 ......................................................................CHELLALATE MARKET S.A.R.L9(00

 ......................................................................................................MAR KONIA9(00

 ...........................................................................................................FILS TRAV9(00

 .................................................................................. SID BRAHIM TRAVAUX9(02

 .................................................................................. SID BRAHIM TRAVAUX9(02

 .........................................................................................................DLIMI CAR9(02

 ...........................................................................................AGRITECH INVEST9(02



صفحة صفحة

8931 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

 ........................................................................BOUHJIRA CONSTRUCTION9(0(

)0)9برو  يمش  له5شمي.................................................................................................. 

 ........................................................................................STE H M TAZA SARL9(0(

 ............................................................................. DIGISCAN ENGINEERING9(0(

 ..........................................................................................................A S K M M9(03

 ..................................................................................ECTRODECOR ORIENT9(03

 ........................................................................................................ CASCROTY9(03

 ........................................................... GROUPE SCOLAIRE KAIZEN PRIVE 9(03

 ............................................... GROUPEMENT PROJECT MONOTORING9(04

 ....................................................................... CAMIONNAGE ROUTIER ZH9(04

 ...........................................................................................................AG BUILD9(04

 .............................................................................DELENCO-INVEST(S.A.R.L9(04

 ........................................................................... EL OUARGUI IMMOBILIER9(02

 ..................................................................................PLASTIC LHAJ MILOUD9(02

 ............................. STE IMRIKLI D›EXPORTATION ET D’IMPORTATION9(02

 .............................................................STE(CHAIB(PLACO(LUX 2022 SARL9206

 ............................................................................... RESIDENCE EL KHAOUA9206

YOTTA ELECTRIC9206 ش م م................................................................................. 

 ..................................................................................................... VILLA NOUR9(07

 ........................................................................................................ 07)9لي تيكنشلشجي

 ........................................................................................ OLEANDRA INVEST9(08

 .................................................................................... RAK EXPRESS TRAVEL9(08

 ...................................................................................LES TROIS AREQUIERS9(08

 .................................................................................TOPOTEC INGENIERIE I9(09

 ...........................................................................................STE FRENCH›PIZZ9(09

 ..............................................................ASSAKANE AL MOUTAOUASSITTI9(09

 ................................................................................................... NOBEL PROD9(09

 ...........................................................................................................TAMICHA9(20

 ........................................................................................ OLEANDRA INVEST9(20

 ........................................................................................... HOTEL AL MOHIT9(20

 ...................................................................................................... NAGJIRAGRI9(20

 ............................................................................................ CONSUTRAVAUX9(22

22)9كشنطش ر بلف5�سي ش.م.م....................................................................................... 

 ..................................CB FRANCE FORMATION 22)9س ب فر نس فشر 5سيشن

 ................................. SENHAJI(SQUALLI(COMMUNICATION «SSCOM»9(2(

 ..................................................................................................... BOIDCHAUF9(2(

 ................................. SENHAJI(SQUALLI(COMMUNICATION «SSCOM»9(2(

 ................................. SENHAJI(SQUALLI(COMMUNICATION «SSCOM»9(2(

 ............................«BUREAU(D›ETUDES(JURIDIQUES(ET(FISCALES»BEJF9(23

 ................................................................................. ADASSIL MINING SARL9(23

 ................................................................................................NIGRO DU CAP9(23

 ........................................................................................... FUTURE OF META9(24

 ...................................................................................... OUM ATIA SERVICES9(24

 ..................................................................................................... ZAHIR CASH9(24

 .......................................................................................................STE OPELEV9(22

 .................................................................................... OASIS GESTION SARL9(22

 ...........................................................................VILLAGE VACANCES OASIS9(22

 ...........................................................................VILLAGE VACANCES OASIS9(22

 ..................................................................................... STE KASSARA MEDIA9(22

 ................................................................................................... 9216بشن5ف................

 ............................................................................................. T(STEEL(SARL-AU9216

 ...................................................................................... FUTUR(FER(SARL-AU9216

 ...............................................................................................ANY TIME TRNS9216

 ..................................................................................ESTRELLA HUDA PRIVE9216

 .....................................................................................E A W Y CHAABI 27)9شركة

 ............................................................................................ STE G.H.D.T SARL9(27

 ......................................................................... RIVALTEC INTERNATIONAL9(27

 ...........................................................................................NOVA WINDOWS9(28

 .......................................................................................... CARRIERE AIT HAJI9(29

 ......................................................................... DYNAMIC TECHNOLOGIES9(29

 ............................................................................................. KAZMELEC SARL9(29

 ......................................................................................VALORIS SECURITIES9(29

 ..................................................................................DULCES LA MERIENDA9(29

 ..................................................................................................SALINAS PARA9((0

 ..................................STE MAROCAINE DE LA GESTION DES DECHETS9((0

 ..................................STE MAROCAINE DE LA GESTION DES DECHETS9((0

 .........................................................................MIJ GESTION IMMOBILIERE9((0

 ............................................................................... TOURISMO FOR EVENT9((2



صفحة صفحة

عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية8932  

 ...................................................................... MERRY CASH AND SERVICES9((2

 ..........................................................................EAGLE PRO DISTRIBUTION9(((

 ................................................................................................... EAGLE TRANS9(((

 ..........................................................................................H.N.A.L PROPRETE9(((

 ......................................................................................JINANE GREEN PARC9(((

 ................................................................................. SOUTH INTERCHANGE9((3

 .................................................................................. RIDE NOW COMPANY9((3

 .................................................................................................. EL FATH CASH9((3

 .........................................................................................................STE DOUN9((3

 .......................................................................................... OPTIMA OPTIQUE9((4

 ......................................................................................................... MIFP 4))9شركة

 .......................................................................................TETOUAN VOYAGES9((4

 ....................................................................HORIZON TRAINING CENTRE9((4

2))9ديآرت.................................................................................................................... 

 ..................................................................................................APPRO INDUS9((2

 ........................................................................ SOCIETE « HIBA.HB » S.A.R.L9((2

 ..........................................................................................MOUNA THERAPY9226

 ......................................................................................................... AMIFOOD9226

 .........................................................AUTO ECOLE SIDI ZOUINE SARL AU9226

 ..........................................................................................................FICOMAN9((7

 ..........................................................................................................FICOMAN9((7

 ....................................................................................................ESTATE SHOP9((7

 ................................................................................................. ASTIKA MEDIC9((7

 ..........................................................................ADAM AGRICOLE KENITRA9((8

 .......................................................................................NEAR BEACH IMMO9((8

 .........................................................................................MENARA PRESTIGE9((8

 .........................................................................................MENARA PRESTIGE9((9

 .........................................................................................MENARA PRESTIGE9((9

 .......................................................................................... ASSURAMA9((9  سير  5

 ........................................................................................................ KONDISSA9((9

 ........................................................................................................B H PROJET9((9

 ......................................................................................................... J.T.L ROAD9(30

 .....................................................................................................MB WASSIYA9(30

 ........................................................PROGERSSIVE PROPERTY SEERVICES9(30

 ...................................................................................... EL YAZIDI RENT CAR9(30

 ..........................................................................................VIP INFORMATICA9(32

 ................................................................................................. CAVALO BALAI9(32

 ...................................................................................................... CUISIROMA9(32

 ............................................................................ IAKA PHARMACEUTICALS9(32

 ........................................................................................MANAZEL AL FAJRE9(3(

 ............................................................MOONELECTRO IMPORT EXPORT9(3(

 ......................................................................................................ECAPROMO9(3(

 ................................................................................................... ILLIS SARL AU9(33

 LA FRANCAISE DES VENTES IMPORTATION ET EXPORTATION

 ...........................................................................INTERNATIONNALE9(33

 ........................................................................................................SMB PARTS9(33

 ........................................................ PROMOTION TRAVAUX FABRICANT9(34

 ..................................................................................................BAMAR OPTIC9(34

 ............................................................. DUTCH QUALITY CORPORATION9(34

 ............................................................................... KROUD AGRO LIMETED9(32

 ............................................................................... KROUD AGRO LIMETED9(32

 ............................................................................. STE LARGO.POLY VALON9(32

 ..........................................................................................................SRA BALM9(32

 ............................................................................SBAI(POLYSERVICES - PRO9236

 .............................................................................................STE AQUA BABIH9236

 .......................................................................................................BATI METAL9(37

 ........................................................................................................... FUMISOL9(37

 ............................................................................ LES PORTES DE L’OURIKA9(37

 ............................................................. PANAMARBRE STONE S.A.R.L.A.U9(37

 ........................................................................................... DIORH HOLDING9(38

 .......................................................................................... SAFETY CONTROL9(38

 .......................................................................PARAPHARMACIE-LAVANDE9(38

 ...........................................................................................................FISC-AIDE9(38

 ........................................................................................ EL IHSAN OPTIC HF9(38

 ..................................................................................................WIRING 4YOU9(39

 ...............................................................................................MIRAL UNIVERS9(39

 .................................................................................................... BACLES SARL9(39

 ...................................................................................................SOTRAV LILYA9(39



صفحة صفحة

8933 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

 ............................................................................. TOP TRAVAUX ADIDOUR9(40

 .................................................................................DAKHLA VALEE OCEAN9(40

 .................................................................................... SUD-EST(STRUCTURE9(40

 ............................................................................................. TP CONSULTING9(40

 .......................................................................... SAHARA ENTERTAINMENT9(42

 ................................................................................. MAZARIAA SIJILMASSA9(42

 ..................................................................................................... OMA BEACH9(42

 ............................................................................TEAM CONSULTING FIRM9(4(

 ...............................................................................STE AFECHKOU DELICES9(4(

 ....................................................................... CONCRETE&SAND(DAKHLA9(4(

 ....................................................................... CONCRETE&SAND(DAKHLA9(43

 ....................................................................... CONCRETE&SAND(DAKHLA9(43

 ........................................................................ CONCRETE TIRESS DAKHLA9(43

 ...........................................................................STE ASSAKA FORAGE SARL9(43

 ........................................................................ CONCRETE TIRESS DAKHLA9(44

 ........................................................................ CONCRETE TIRESS DAKHLA9(44

 ....................................................................................................MOTEUR.MA9(44

 ..................................................................STE NACHAT NEGOCE SARL AU9(44

 ..................................................................................................... FAY AND CO9(42

 ..........................................................................................STE INJAZ MJ SARL9(42

 ............................................................ LAMSAADA GUENFOUDA HAMDI9(42

 ..................................................................................................STE OSLI TRAV9(42

9246تيكنش لشج إليك سشالر........................................................................................... 

9246تيكنش لشج إليك سشالر........................................................................................... 

 ............................................................................ SOCIETE VENTIA SARL AU9246

 ........................................................................................... RIO BLANCO CAR9246

 ...........................................................SOCIETE L›ELEVAGE EL AMINE SNC9246

 ........................................................................................CRISTAL(PLUS-SARL9(47

 ...................................................................................................CRISTAL PLUS9(47

 ...............SOCIETE ENTREPRISE D AGRICULTURE VIABLE EDAV SARL9(47

 .............................................................................HOULAIM CENTRE SHOP9(47

 ...................................................................................................STE MSIS.DEV9(48

 .................................................................................... DYNAS ACCESSOIRES9(48

 .................................................................................................... BASE EXACTE9(48

 ..........................................................................FADI(HOME(PROMO-SARL9(48

 ............................................................................................. LE BON LOGISTE9(49

 ......................................................................................... IZRI PIECES AUTOS9(49

 ...........................................SARDINE FRAICHE ET PATATE QUI MOUSSE9(49

 ..............................................................................MED INDUSTRIE TEXTILE9(20

 ............................................................................................. CASA VIGILANCE9(20

 ................................................................................................ DreamStore.jad9(20

 ......................................................................... FEW BUCKS ONLY SARL AU9(20

 ................................................................................... HBA CONSTRUCTION9(22

 ................................................................................. BOUFOUS SABLE D’OR9(22

 ................................................................................. BOUFOUS SABLE D’OR9(22

 .........................LABORATOIRE D›ANALYSES MEDICALES MOGADOR9(22

 ............................................................................................DIAMANTISSIMO9(2(

 ................................................. INNOVATIVE AND DIGITAL DIDACTICTS9(2(

 ..................................................................................P.F.L. CONSTRUCTION9(2(

 ...........................................................................................................KABO RIA9(2(

 ........................................................................................ TIGHZOUINE TRAV9(23

 ................................................................................. EL YOUSEFI TECH SARL9(23

 .................................................................................................WAFA BOURSE9(23

 ....................................................................NEW MATERIEL EQUIPEMENT9(23

 ......................................................................................... Bio & Eco(Solutions9(24

 ...........................................................................ZAHRA PLASTIQUE THREE9(24

 ....................................................«PIERRE ET CONFORT CONSTRCTION 9(24

 ........................................................SOCIETE TAOUTAOU BAB HAD SARL9(24

 ........................................................................................................TRAYAMAR9(22

 ................................................................................................... MM-CUB(BAT9(22

 .................................................................................... IMMOBILIER KALKAZ9(22

 ..............................................................................................HORS CONCEPT9256

 ..................................................................................................CASA NOMAD9256

 ..........................................................................................HELLO MOMENTS9256

 ........................................................................................ ...........................(BKA9(27

 ...............................................................................................HIJAFI TRAVAUX9(27

 ............................................................................................................AUXADD9(27

 .........................................STE INTERNATIONAL ALLAM COPIEUR SARL9(28



صفحة صفحة

عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية8934  

 ........................................................................ AL DAQAF IMPORT EXPORT9(28

 ............................................. centre fourier de formation professionnelle9(28

 ............................................................................................ TROPICAL IMMO9(28

 ................................................................................................T-TRANSMONY9(28

 ................................................................................benchamsy construction9(29

 ......................................................................NOBLE MARBRE ET GRANITE9(29

 .............................................................................................HM LOGISTIQUE9(29

9260أطال4 إ ش............................................................................................................. 

 ................ INSTITUT IBN ROCHD DES SCIENCES DE LA SANTE PRIVE9260

 ............CHARBONISME CHARCOAL AL FAKHER EX CHARBONISME9260

 ............CHARBONISME CHARCOAL AL FAKHER EX CHARBONISME9261

 ................................................................................SENIORS CAFE SARL AU9261

 ................................................................SOCIETE LHS FASHION SARL AU9261

9261 بروك للتعمير...................................................................................................... 

 ........................................................................................... AGRI GROUP AG(9262

 ..........................................................................................MARCHICA WORK9262

 SERVICE( FORESTIER( DU( CONSTRUCTION, TRAVAUX( DIVERS( ET

 ................................................................................................NEGOCE9262

 .....................................................................................................SEA TRANSIT9262

 ................................................................................HOME GLASS 9263هشم كالص

 ........................................................................................................... PESCACIS9263

 .....................................................ALLIANCES COMPTA ET CONSULTING9263

 .....................................................................................EXTRA ZALAGH SARL9264

 ...................................EURASSIA TRAVAUX SARL AU EN LIQUIDATION9264

 ............................................................................................. CASA VIGILANCE9264

 .............................................................................................................. SOBETA9264

 .................................................. STE AOULADALHAJ RENT CAR SARL AU9265

 ................................................................................................ STE AIT KALLAL9265

 ............................................................................STE ADDEM CAR SARL AU9265

 ........................................................................... TCHARRANA TRANSPORT9266

 .............................................................................................................FIT PARA9266

 .............................................................................................. PROMO DERME9266

 .......................................................................................................OCULAR VR9266

9266 كري5تيف ر أش كشنسشلتين.................................................................................. 

9267أو برديس.............................................................................................................. 

 ...............................................................STE DIANI IMMOBILIER SARL AU9267

 ..................................................................................ALUMINIUM YOUSSEF9267

 ............................................................................................... AFRICA BRIGHT9268

 ............................................................................LA RUCHE PRESTIGE SARL9268

 ................................................................................... MH INVESTISSEMENT9268

 .................................................................................. DESERT BRISE TRAVEL 9269

9269شركة فرير  2   ي تشنسبشر ش ذ م م................................................................. 

 ...............................................................................................................DIMAXI9269

 ........................................................................................................ DESERTRIP9269

 .................................INDUSTRIE MAROC SERVICE AND CONSULTING9(70

 ....................................................................................... OPTIQUE BENAISSA9(70

70)9ويلغي نشفيل جينيغ5سيشن................................................................................... 

72)9سم5رت بيزنيس ست5ر............................................................................................ 

 .....................................................................BENDAHMAN SERVICE AUTO9(72

 ...................................................................................................... «AMILAND»9(72

 ........................................................................................................«AMIlOGE»9(72

 ............................................................................................. «INTERFAMILLE»9(7(

 ................................................................................... LECHERIA LE TIK TOK 9(7(

 ...................................................................................................STE NEGOSAS9(7(

 ................................................................................................... TEAM GAMES9(7(

 ........................................................................................FLYSKY MOROCCO9(73

 ........................................................................................ A D CONGÉLATION9(73

 .......................................................................................... BETON SOFAFRER9(74

 .................................................................SOFAFRER DE CONSTRUCTION9(74

 ........................................................................................ PROVETEX MAROC9(74

 ...............................................................................................TOMA CASINGS9(72

 ............................................................................................................. OURIDA9(72

 ............................................................................................. CASA VIGILANCE9(72

 ........................................................TAIBA MANAGEMENT CONSULTING9(72

 ............................................................................ AC HOLDING MOROCCO9276

 ..................................................................................................... (M ENERGIE9276

 ....................................................WOLF AGENCE DE COMMUNICATION9276

 ..............................................LA BELLE DE L’IMMOBILIER 77)9لبيل دو ليمشبليي



صفحة صفحة

8935 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

 ................................................................ STE HAFID BOUZYANE SARL AU9(77

77)9كش دو سشال2......................................................................................................... 

 ................................................................................................HAIVOV IMMO9(78

 ..........................................................................................................EXERNSYS9(78

 ................................................................................. STE BELHAJJI GAZ SARL9(78

 ..................................................................................................... INTER FRUIT9(78

 ............................................................................................................ inter fruit9(79

 ..................................................................................................... INTER FRUIT9(79

 ..................................................................................MENARA LOGEMENTS9(79

 ............................................................................................................. BLACK X9(79

 ............................................................................ TRANSPORT BENNOUNA9(79

 ......................................................................................STE AMB NET WORK9(80

 ..................................................................................................... B COME BAT9(80

 ....................................................................................SHAB ARCHITECTURE9(80

 .................................................................................................CJ COMPAGNY9(80

 ................................................................................ ADRAR(ZAIDA(SARL-AU9(80

 ......................................................................................ACCESSORY OUTLET9(82

82)9ح5فير ك5ش  ند سيرفيسز...................................................................................... 

 ................................................................................. STE H.M.A MODE SARL9(82

 ...........................................................................................ASFAR ASSALAMA9(8(

 ........................................................................................... BEAU DEAM CAFE9(8(

 ............................................................................... NOUR YASSIR TRAVAUX9(8(

 .............................................................................................................M-CARD9(8(

 .......................................CENTRE ANAMAA POUR LES LANGUES PRIVE9(83

 ...........................................................................................NOOR DRISS CAR9(83

83)9 ؤسسة  لطفل للنعليم  لخصش�سي................................................................... 

 .................................................................................SOCIETE WHITE DRINK9(84

 ....................................................................STE DAHOULI CAR SARL D›AU9(84

 .............................................................................................................MIMAAL9(84

 ......................................................................................... ARABISQUE IMMO9(82

 .................................................. ROCK MARITIME SERVICES FREE ZONE9(82

 ..............................................................................................LACKY FASHION9(82

 ................................................................................................................. DELSA9(82

 ............................................................................ ESPACE LADID BOISSONS9(82

 ...............................................................................STE AZORBEN TRAVAUX9286

 .............................................................................................STE AGAYO TRAV9286

 ......................................................................................................... induscable9286

 .............................................................................................................NAZAFIL9286

 II.  -  إعالنات قضائية

87)9 ملحكمة  لتج5رية بمكن5س................................................................................... 

88)9 ملحكمة  لتج5رية بطنجة..................................................................................... 

88)9 ملحكمة  لتج5رية ب5لرب5ط.................................................................................... 

88)9 ملحكمة  لتج5رية بف5س....................................................................................... 

89)9 ملحكمة  لتج5رية بمر كش................................................................................... 

92)9 ملحكمة  البتد ئية ب5لقنيطرة.............................................................................. 

92)9 ملحكمة  البتد ئية ب5لجديدة............................................................................... 

92)9 ملحكمة  البتد ئية ب5لعر ئش............................................................................... 

 .............................................................................. 92)9 ملحكمة  البتد ئية بجرسيف

 ................................................................................. )9)9 حكمة  الستئن5ف ب5لرب5ط

 .................................................................................... )9)9 حكمة  الستئن5ف بف5س

 III.  -  إعالنات إدارية

93)9وز رة  لتجهيز و مل5ء ) ملديرية  إلقليمية ببنسليم5ن(..............................................

93)9 وز رة  لتجهيز و مل5ء ) ملديرية  إلقليمية بآسفي(....................................................

93)9وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش.......................................................................................

)930غرفة  لتج5رة و لصن5عة و لخد 5ت لجهة ف5س  كن5س .......................................

9303 لشك5لة  لحضرية لطنجة .......................................................................................

في عم5الت وأق5ليم شم45  و لتنمية  إلقتص5دية و إلجتم5عية  وك5لة  إلنع5ش 

9302 ململكة .......................................................................................................

9322 ملكتبة  لشطنية للمملكة  ملغربية ..........................................................................

إعالن عن وضع ونشر  شروع  رسشم يعلن أنه  ن  ملنفعة  لع5 ة تقشية وتأ ين 

تزويد بشسكشر ب5مل5ء  لص5لح للشرب  نطالق5  ن قن5ة  لجر  لحسيمة - 

9324ت5رجيست  لجم5عة  لتر بية  ز شرن )إقليم  لحسيمة(..............................



صفحة صفحة

عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية8936  
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ف5س ب5مل5ء  لشروب  نطالق5  ن سد إدريس  ألو4 -جم5عة عين  لشقف- 

و الستدر ك   7365 رقم   2308 عدد  ب5لجريدة  لرسمية  و ملنششر 

 لتعديلي  ملنششر ب5لجريدة  لرسمية عدد 2)22 بت5ريخ )) غشت 028) 
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طرق على  ستشى تق5طع  لطريق  إلقليمية رقم 22)3 و لطريق  إلقليمية 

رقم 22)3 عند ن.ك 20)+22 وبنزع  لكية  لقطعة  ألرضية  لالز ة لهذ  

9337 لغرض بجم5عة حد  لبر دية إقليم  لفقيه بن ص5لح...........................
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم  ملعلنشن في  يد ن  إلشه5ر  لق5نشني إثب5ت هشيتهم و لسلط5ت  ملسندة إليهم.
وال تتحمل  إلد رة أية  سؤولية فيم5 يتعلق بمضمشن  إلعالن5ت.

 I.  -  إعالنات قانونية

 SOCIETE
 PROFESSIONNELLE DE

SIGNALISATION
SPS SA 

 لشركة  ملهنية للتششير
شركة  إلش5ر ت  ملهنية ش.م

ملحضر  لقر ر  لجم5عي) طبق5 
فبر ير) (22 بت5ريخ) للشرك5ء) ملنعقد 
«شركة  إلش5ر ت) لشركة) (،(0((
شركة  ملس5همة،) ش.م   ملهنية»)
درهم،) قره5) (2.000.000 رأسم5له5)
 الجتم5عي ب5لد ر  لبيض5ء،)شقة رقم)
إق5 ة  لد خلة،) (،( عم5رة ج ش) (96
و سجلة) تجزئة ح5ج ف5تح،) لشلفة،)
للد ر  لبيض5ء،) ب5لسجل  لتج5ر2 
شرك5ء) قرر  ((84.327 رقم) تحت 

 لشركة  5 يلي):
إعالن وف5ة  لر حل  لسيد ع5د4)

رشد2،)عضش  جلس إد رة.
عن) بتحشيل  ألسهم   العتر ف 

طريق  لهبة.
على  ستق5لة  لسيدة)  ملص5دقة 
عضش  جلس) سعيدة،)  بنشليم5م 

إد رة.
تعيين أعض5ء) جلس إد رة جدد):

رشد2،) سلمى  لعروس،)  بر هيم 
غيثة رشد2.

تعيين رئيس  جلس إد رة،) لسيد)
 بر هيم لعروس.

تعيين  دير ع5م،) لسيد  بر هيم)
لعروس.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لضبط لدى  ملحكمة  لتج5رية ب5لد ر)

 (0(( 7) 5رس) ت5ريخ)  لبيض5ء.في 

تحت رقم):)822740.

1 P

NEOM A.R
Sarl AU

تأسيس شركة
يشم في  عرفي  ؤرخ  لعقد   تبع5 

وضع) تم  حيث  ((0(( أبريل) ((2  

ذ ت  ملسؤولية) قش نين  لشركة 

 ملحدودة وذ ت  ملميز ت  لت5لية):

ر) نيشم    شركة  (:  لتسمية)

)ش.م.م(.

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لق5نشنية)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

حدد  شضشع  لشركة) (:  ملشضشع)

في  5 يلي):

ص5لشن  لحالقة و لتجميل للنس5ء)

و لرج45.

في) حدد  لرأسم45  (:  لرأسم45)

200.000)كله5 لالكتت5ب و لدفع.

عم5رة) (09 رقم) (:  ملقر  الجتم5عي)

03)أك5دير ب25)2)ر)29)فشنتي بنسرك5و)

 ك5دير.

سنة  بتد ء) حددت في99) (:  ملدة)

 ن ت5ريخ تأسيس  لشركة.

ف5تح) تبتدئ  ن  (:  لسنة  مل5لية)

ديسمبر  ن كل) (32 ين5ير و تنتهي في)

سنة.

يدير  لشركة  لسيد) (:  إلد رة)

 شعل بن  نق5ش ملدة غير  حدودة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق5نشني)

لدى) بكت5بة  لضبط   لق5نشني 

بت5ريخ) الك5دير   ملحكمة  لتج5رية 

))0)/02/02)تحت رقم)109651. 

2 P

STE MDL STYLE
SARL-AU

تم تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية)
 ملحدودة بشريك وحيد في ف5س بت5ريخ)
ذ ت  لخص5ئص) ((0(( أبريل) (2(

 لت5لية):
 STE MDL STYLE (:  لتسمية)

.SARL-AU
دو ر  والد) (:  ملقر  إلجتم5عي)
 لطييب  لسفلى جم5عة وقي5دة  والد)

 لطييب ف5س.
بيع و شر ء) ش د  لبن5ء)) (:  لهدف)
 MARCHAND DE MATERIEL DE

  CONSTRUCTION
 ملدة):)99)سنة.

درهم،) (200.000 (:  لرأسم45)
 قسمة إلى)2000)حصة  ن فئة  5ئة)

درهم.
:) لسيد)  لشريك  لشحيد)
حم5 شش سفي5ن):)2000)حصة ب):)

200.000)درهم.
:) لسيد) و إل ض5ء)  لتسيير 

حم5 شش سفي5ن.
لدى) تم  إليد ع  لق5نشني 
(:  ملحكمة  لتج5رية بف5س تحت رقم)
)34)/))0))بت5ريخ)9))أبريل)))0).
3 P

RAM MED
SARL
ش.م.م

تسجيل  لعقد  لعرفي  ت5ريخ 
9))أبريل)))0))ب5لرب5ط.

 لهدف  الجتم5عي):)إد رة  ألعم45.
تسشيق  ملنتج5ت  لطبية،)

 ملستحضر ت  لصيدالنية.

درهم) (40.000 (: رأسم45  لشركة)

 قسمة إلى)400)حصة  ن فئة)200 

للشريكين) للحصة  لش حدة  درهم 

على  لشكل  لت5لي):

 لسيد ر ز  لدركشلي)00))حصة.

 لسيد سيد2  حمد  لعلمي)00) 

حصة.

سنة  بتد ء) ن) (99 (:  مل5دة)

 لتأسيس  لنه5ئي أ2  ن ت5ريخ وضع)

 لسجل  لتج5ر2.

ين5ير) ف5تح  :) ن   لسنة  مل5لية)

ديسمبر  ن كل سنة  5 عد ) (32 إلى)

ت5ريخ) تبتدئ  ن   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.

 30 رقم) إق5 ة  (:  ملقر  الجتم5عي)

ش5رع  شال2  حمد) (8 رقم)  لشقة 

لشكيلي)-)حس5ن  لرب5ط.

ر ز  لدركشلي) :) لسيد   لتسيير)

و لسيد سيد2  حمد  لعلمي.

ب5لسجل  لتج5ر2) رقم  لتسجيل 

160023)ب5ملحكمة  لتج5رية ب5لرب5ط.

4 P

 ALLOMYCAR CARS شركة

RENT

شركة  حدودة  ملسؤولية

ذ ت شريك وحيد

تأسيس
بت5ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  ((0(( 7) 5رس)

شريك) ذ ت   حدودة  ملسؤولية 

وحيد تحمل  لخص5ئص  لت5لية):
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 ALLOMYCAR شركة) (:  لتسمية)

CARS RENT

 لشكل  لق5نشني):)شركة  حدودة)

 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد.

 لهدف  الجتم5عي):)كر ء) لسي5ر ت)

بدون س5ئق.

تجزئة) سال  (:  ملقر  الجتم5عي)

سعيد حجي رقم)567)طريق  ملهدية.
بمبلغ) حدد  (: رأسم45  لشركة)

 2000 إلى) درهم  قسمة  (200.000

200)درهم) حصة  جتم5عية  ن فئة)

طرف) ب5لك5 ل  ن  للش حدة  حررة 

 لسيد عم5د  عن5ن  لشريك  لشحيد.

سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

تأسيسه5.

عم5د  عن5ن) :) لسيد   لتسيير)

 لشريك  لشحيد  ملمثل  لق5نشني)

و ملسير للشركة ملدة غير  حدودة.

لقد تم  إليد ع  لق5نشني للشركة)

ب5ملحكمة) كت5بة  لضبط  لدى 

أبريل) ((8 بت5ريخ) بسال   البتد ئية 

))0))تحت عدد)38820.
للخالصة و لبي5ن

 سير  لشركة

 لشريك  لشحيد

5 P

 INTERNATIONAL

 ACADEMY FOR

 INFORMATION AND

 COMMUNICATION

DEVELOPMENT
RC : 159737

تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية 
ذ ت  لشريك  لشحيد

وضع) تم  للعقد  لعرفي،) تبع5 

قش نين  لشركة  حدودة  ملسؤولية)

ذ ت  لشريك  لشحيد ذ ت  ملميز ت)

 لت5لية):

 INTERNATIONAL (:  لتسمية)

 ACADEMY FOR INFORMATION

 AND COMMUNICATION

DEVELOPMENT

 لهدف):)يتعلق نش5ط  لشركة.

تطشير قط5عي  إلعالم و التص45.
في) و لقدر ت  تطشير  لتدريب 
 ج45  لتسشيق  إللكتروني و لتج5رة)

 إللكترونية،) لتعلم  إللكتروني.
في  هن  إلعالم) تدريب  لف5علين 

و التص45 و ملعلش 5ت.
وتنفيذ  الستش5ر ت) إعد د 
و لبحشث و لدر س5ت و الستطالع5ت)
و إلعالن) وحمالت  التص45 

و لتسشيق.
تنظيم حمالت إعال ية وتسشيقية)

ورقمية وأي5م تعريفية وتشعشية.
و ملهرج5ن5ت) تنظيم  ملع5رض 
و ملس5بق5ت) و الحتف5الت   ملهنية 

 لفنية وإطالق  لجش ئز.
إعد د  لحق5ئب  لتدريبية)

و ملحتشى  ملتخصص.
في) إعد د دور ت وبر  ج در سية 

 ج5الت تطشير  إلعالم و التص45.
 ملش5ركة  ملب5شرة أو غير  ملب5شرة)
على  ألنشطة) يركز  أ2  شروع  في 

 ملقررة.
ع5 ة  ختلف  ألنشطة) وبصفة 
وغير  ب5شر) له5  رتب5ط  ب5شر   لتي 
تشسيع) شأنه5  و ن  بهدف  لشركة 

نش5ط  لشركة.
 ملقر  الجتم5عي):)4،)ش5رع و د زيز،)
 لط5بق  لث5لث،)شقة رقم)7،)أكد 4،)

 لرب5ط.
 ملدة):)99)سنة.

في  بلغ) حدد  (:  لرأسم45)
 2000 إلى) درهم  قسمة  (200.000
200)درهم) حصة  جتم5عية  ن فئة)

للش حدة.
يسيره5  لسيد) :) لشركة   إلد رة)

ز يد سلط5ن  حمد عبد هللا.
 لسنة  الجتم5عية):)تبتدئ في ف5تح)
32)ديسمبر  ن نفس) ين5ير وتنتهي في)

 لسنة.
2%) ن  لربح) تقتطع) (:  ألرب5ح)
طبق5) لالدخ5ر  لق5نشني   لص5في 
للق5نشن و لب5قي يشضع تحت تصرف)

 لجمع  لع5م  لع5د2.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية ب5لرب5ط.
6 P

KUMADEF MAROC
 ENERGIE SOLAIRE ET

EOLIENNE

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لق5نشن) ((0(( فبر ير) (27

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 حدودة ب5ملميز ت  لت5لية):

 KUMADEF (: تسمية  لشركة)

MAROC

شركة) (:  لشكل  لق5نشني للشركة)

ذ ت  سؤولية  حدودة.

 ملقر  الجتم5عي):)رقم)659) ملغرب)

 لعربي د  لقنيطرة.

تج5رة  لبيع) (:  لغرض  لتج5ر2)

 للشح5ت  لشمسية و لري5حية.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000 (:  بلغ رأسم45  لشركة)

درهم،) قسم ك5لت5لي):

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 2000 بشف5د2) شيم5ء) (:  لسيدة)

حصة.

:) لسيدة شيم5ء)  سير2  لشركة)

بشف5د2.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (0(( (25 (6  لتج5رية بتم5رة بت5ريخ)

تحت رقم)91263.

7 P

 STE MOULTAV

CONSTRUCTION
SARL AU

تأسيس شركة
بت5ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تقرر) ب5لرب5ط  ((0(( 28) 5رس)

شركة  حدودة  ملسؤولية) تأسيس 

بشريك وحيد ب5لخص5ئص  لت5لية):

:) شلط5ف)  لتسمية  الجتم5عية)

كشنسطريكسيش.

 ملقر  الجتم5عي):)56)ش5رع  بر هيم)

)) ملحيط) شقة) (56 عم5رة) رود ني 

 لرب5ط.

 لهدف):)أشغ45  لبن5ء)و إلصالح.

سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

إحد ثه5  لفعلي.

تبتدئ  ن) (:  لسنة  الجتم5عية)

ديسمبر  ن) (32 ف5تح ين5ير وتنتهي في)

كل سنة.

في) حدد  (:  لرأسم45  الجتم5عي)

 2000 درهم،) قسم على) (200.000

حصة بقيمة)200)درهم.

:) لشركة  سيرة  ن)  لتسيير)

هش5م  لحري�سي  ملدة) طرف  لسيد 

غير  حدودة.

(: ب5لسجل  لتج5ر2) رقم  لتقييد 

.159969

ب5ملحكمة) إيد ع  لطلب  تم 

2) 5رس) بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم))437)2.

8 P

إئتم5نية أبعقيل

زنقة جبل ت5زكة،)عم5رة)20،) كتب)2،)أكد 4

 لرب5ط

MS INNOV

23، ش5رع فرنس5 شقة 22 أكد 4

 لرب5ط

تغيير شركة
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

بت5ريخ)22)فبر ير)))0)،)تقرر  5 يلي):

للشركة) تحشيل  ملقر  الجتم5عي 

ب5ب) (20 زنقة  أليشبي  تجر رقم) (: إلى)

 ريسة سال.

تحديث  لق5نشني  ألس5�سي.

ب5لسجل) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5ر2 للمحكمة  لتج5رية ب5لرب5ط)

تحت رقم)4023)2)بت5ريخ))))فبر ير)

.(0((
للخالصة و لنشر

9 P
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 كتر حن5ج بشعلي

 لخبرة في  ملح5سبة وتدقيق  لحس5ب5ت
4،)زنقة طر بلس،) لشقة رقم)4،) لرب5ط

فيصل بنطيبي
شركة  حدودة  ملسؤولية

ذ ت  لشريك  لشحيد
رأسم5له5 : 20.000 درهم

 قره5  الجتم5عي : زنقة  شال2
عبد  لحفيظ شقة 3 حس5ن  لرب5ط

 نحال4 س5بق ألو نه
بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)
 ملنعقد بت5ريخ)32)ديسمبر)2)0))قرر)
«فيصل) شركة) ب5إلجم5ع  س5همش 

بنطيبي») 5 يلي):
للشركة) ألو نه  س5بق   نحال4 
 بتد ء) ن نفس  لت5ريخ وتعيين  لسيد)
فيصل بنطيبي كمأ شر  لتصفية  ع)
إبق5ء) ملقر  الجتم5عي كمحل لتصفية)

 لشركة.
تم  إليد ع  لق5نشني بكت5بة ضبط)
بت5ريخ ب5لرب5ط    ملحكمة  لتج5رية 

8)أبريل)))0))تحت رقم)123638.
للخالصة و لتذكير  ملسير

10 P

STE CH’R LUXE CARS
SARL

تكشين شركة  حدودة  ملسؤولية
ب5لرب5ط) بمقت�سى  حضر  ؤرخ 
تم وضع  لقش نين) ((0(( (25 (9 يشم)
 ألس5سية لشركة  حدودة  ملسؤولية)

ذ ت  ملميز ت  لت5لية):
بدون) كر ء) لسي5ر ت  (:  لهدف)

س5ئق.
65) ملحل) حي  ملشدة رقم) (:  ملقر)

رقم)))) ليشسفية  لرب5ط.
سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

تكشين  لشركة.
بم5) رأس  مل45  حدد  (: رأس  مل45)
على) درهم،) قسم  (200.000 قدره)
درهم) (200 بنسبة) حصة  (2000
في  لصندوق) ودفعت  للش حدة،)

 الجتم5عي للشركة.
2%) ن  ألرب5ح) تؤخذ) (:  ألرب5ح)

 لص5فية للتأسيس  الحتي5طي.

عبد  لفت5ح) :) لسيد   لحصص)

 ك5يز)200)حصة.

 200  لسيدة شريفة عبد لش حد)

حصة.

 ملجمشع):)2000)حصة.

تد ر  لشركة  ن طرف) (:  لتسيير)

غير) ملدة  عبد  لش حد   لسيد  يشب 

 حدودة.

بكت5بة) تم  (:  إليد ع  لق5نشني)

ب5لرب5ط) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

تحت رقم  لسجل  لتج5ر2)229937.

11 P

STE IBELLA CAR
SARL AU

تغيير  قر  لشركة وبيع حصص 
و ستق5لة  سير وتعيين  سير جديد

ب5لرب5ط) بمقت�سى  حضر  ؤرخ 

بعض) تغير  تم  ((0(( (25 (9 يشم)

 لقش نين  ألس5سية لشركة  حدودة)

 ملسؤولية):

تغيير  ملقر):)قص5رية  يم5ن  ملحل)
حي) إلى  تم5رة  88) لصخير ت  رقم)

 لري5ض  ملحل رقم)80)2)بشزنيقة.

 ستق5لة  لسيدة  له5م بال.

تفشيت  لسيدة  له5م) (:  لحصص)

بال حصص  لشركة  ملقدرة ب)2000 

حصة.

إلى  لسيد عبد  لسالم ك5بة)2000 

حصة.

تد ر  لشركة  ن) (: تعيين  ملسير)

ك5بة ملدة) طرف  لسيد عبد  لسالم 

غير  حدودة.

بكت5بة) تم  (:  إليد ع  لق5نشني)

ب5ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
بنسليم5ن تحت رقم  لسجل  لتج5ر2)

.7237

12 P

BELJAR BEAUTY
تأسيس) تم  بمقت�سى عقد عرفي 

ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة 

بشريك وحيد.

.BELJAR BEAUTY(:(لتسمية 

ص5لشن) (:  لهدف  الجتم5عي)

 لتجميل.
رأسم45  لشركة):)200.000)درهم)

فئة) حصة  ن  (2000 إلى)  قسمة 

200)درهم للحصة  لش حدة.

سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه5ئي أ2  ن ت5ريخ وضع)

 لسجل  لتج5ر2.

ين5ير) ف5تح  :) ن   لسنة  مل5لية)

ديسمبر  ن كل سنة  5 عد ) (32 إلى)

ت5ريخ) تبتدئ  ن   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.

 لتسيير):) لسيد بلكبير  نصيف.
 ( قبيب5ت) عم5رة  (( رقم) (:  ملقر)

ز وية ش5رع  لهند وش5رع  لقبيب5ت.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (2 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت  لرقم)972).

13 P

THE BOSS HOLDING
SARL AU

شركة  حدودة  ملسؤولية

ذ ت  لشريك  لشحيد

 لرأسم45  الجتم5عي : 200.000 

درهم

 ملقر : حي  ملعمشرة  نطقة 2 رقم 49 

 ملسيرة ) تم5رة

بقر ر  ستثن5ئي  ن  لشريك)

(،(0(2 نشفمبر) ((3 بت5ريخ)  لشحيد 

تقرر  5 يلي):

تحشيل  قر  لشركة  ن)46)ش5رع)

عقبة شقة رقم)))أكد 4،) لرب5ط إلى)
حي  ملعمشرة  نطقة)2)رقم)49) ملسيرة)

))تم5رة.

 DADO تغيير تسمية  لشركة  ن)

THE BOSS HOLDING(إلى(TECH

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 

للرب5ط) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

رقـــم) تحت  ((0(( أبريل) (26 بت5ريخ)

رقم) سجل  لتج5ر2  (124164

.247932

14 P

 ئتمـــ5نيــة ســـشفيكـــ5س ش م.م.

(SOFIGAS – SARL(

رقم)38)إق5 ة جن5ن عال4 ش5رع ط5رق بن زي5د

تم5رة

) كتب  ملح5سبة)

FOODLAB شركة
تأسيس شركـــــة ذ ت  سؤولية 

 حدودة- ش م م
بت5ريخ) عرفي  عقـــد  بمقت�سى 

تم) حيث  ب5لرب5ط،) (07/04/(0((

لشركة) وضع  لق5نشن  لتأسي�سي 

 حدودة  ملسؤولية ش م م،) ميزته5)

ك5لت5لي):

:)شركة)  لشكــل  لق5نشني للشركة)

 حدودة  ملسؤولية)-)ش م م.

(«FOODLAB»(لتسميــــة):)شركـــة 

:) ط5عم)  لهـــدف  الجتم5عي)

وخد 5ت طع5م  تنقلة.

بصفة ع5 ة كل  لعملي5ت  مل5لية،)

 لتج5رية و  لصن5عية  ملرتبطة بشكل)

بمشضشع) غير  ب5شر  أو   ب5شر 

وكذ   لعملي5ت  لتي  ن)  لشركة 

شأنه5 تنمية  لشركة.)
حي) (2232 رقم) (:  ملقر  الجتم5عي)

(- (2 أ ل) يعقشب  ملنصشر   سيرة 

 لرب5ط.

 دة  لشـــركة):)99)سنة.

في) حدد  (:  لرأسمـــ45  الجتم5عي)

إلى) درهــــم  قسمة  (200.000  بلغ)

درهـــــم))) (200 فئة) حصــــة  ن  (2000

للحصة  لش حدة  كتتبت وحررت  ن)

طرف):

 334 (: ي5سين) بنم5لك   لسيد 

حصة.

 333 (: يشنس)  لسيد  لهشتشكي 

حصة.

 333 (: عدن5ن)  لسيد  لسنتي�سي 

حصة.

:) لسيد بنم5لك ي5سين)  لتسيـيـــر)

يعتبر ) يشنس  و لسيد  لهشتشكي 

 سير ن لشركة))ملدة غير  حدودة.

تبتـــدئ  ن) ( (:  لسنة  الجتم5عية)

كل) ديسمبر  ن  (32 إلى) ين5ير  ف5تح 

سنـــة.
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تـــــــم  إليد ع) (:  إليد ع  لق5نشني)
ب5ملحكمة) بكت5بة  لضبط   لق5نشني 
 لتج5رية ب5لرب5ط تحت رقـــم)4400)2 

بت5ريــــــــخ)6) 25)))0).
عن  لنسخة و لنص

 ئتمـــــــــ5نيــة  لكش د2 أيشب وسلمى))سشفيك5س(

15 P

 STE ALRIDA TRANSPORT
ET TOURISTIQUE

SARL
RC : 41101

تأسيس شركة
تم إنش5ء) ((0(( أبريل) (22 بت5ريخ)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

ب5لخص5ئص  لت5لية):
 ALRIDA (:  لتسمية)

TRANSPORT ET TOURISTIQUE
نقل  ملستخد ين) (:  لنش5ط)
لحس5ب  لغير،) لنقل  لسي5حي)

لحس5ب  لغير)...
 F(ملقر  الجتم5عي):) لرقم)88)بلشك 

 لشك5لة)2) لعيشن.
سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس.
درهم) (200.000 (: رأس  مل45)
حصة  شزعة) (2000 على)  قسمة 

ك5لت5لي):
 لسيد  حمد رح5لي)200)حصة.

 200  لسيدة  لس5لكة  لحيسن)
حصة.

تعيين  لسيدة) تم  (:  لتسيير)
للشركة) كمسيرة   لس5لكة  لحيسن 

ملدة غير  حددة.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق5نشني)
ب5لعيشن) ب5ملحكمة  البتد ئية 
رقم) تحت  ((0(( أبريل) (22 بت5ريخ)

.(0((/979
16 P

IMPORKIT
تأسيس شركة

في عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�سى 
تأسيس)) تم  قد  ((0(( 4)) 5رس)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
بشريك وحيد و لتي تحمل  لخص5ئص)

 لت5لية) :

IMPORKIT(:(لتسمية 
أشغ45 ع5 ة) (:  لهدف  الجتم5عي)

أو  لبن5ء،)تج5رة،)تصدير و ستير د.
رأسم45  لشركة):)200.000)درهم
سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه5ئي.
 4 شقة) تم5رة  (:  ملقر  الجتم5عي)

 لط5بق)2)إق5 ة ق5در  رس  لخير.
 FERNANDO JOSE (:  لتسيير)

.OLIVEIRA FERREIRA
 إليد ع  لق5نشني):)7))أبريل)))0).
ب5لسجل  لتج5ر2) رقم  لتقييد 
(: بتم5رة) ب5ملحكمة  البتد ئية 

.136149
17 P

SAFA AITMATEN
تأسيس شركة

في عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�سى 
8)) 5رس)))0))قد تم تأسيس شركة)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة و لتي تحمل)

 لخص5ئص  لت5لية):
SAFA AITMATEN(:(لتسمية 

للبيع) :) تجر   لهدف  الجتم5عي)
عدة أنش ع  ن  لبض5ئع.

رأسم45  لشركة):)200.000)درهم
سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه5ئي.
 ملقر  الجتم5عي):)تم5رة حي  لعب5د2)
ش5رع  لحسن  ألو4  لط5بق  ألر�سي)

رقم)82.
بشبكر) (+ ص5في  حمد) (:  لتسيير)

 وجعى.
 إليد ع  لق5نشني):)7))أبريل)))0).
ب5لسجل  لتج5ر2) رقم  لتقييد 
(: بتم5رة) ب5ملحكمة  البتد ئية 

.136147
18 P

STE EXPORTUNS
قرر  لجمع  الستثن5ئي  لع5م) (- (I
تفشيت) ((0(( أبريل) (29 في)  ملنعقد 
طرف) حصة  جتم5عية  ن  (330
 لسيد أيشب حميش لف5ئدة  لسيد ن)
و لسيد) حصة  (165 بدر) بر دة 
تم) كم5  حصة  (165 كريم)  لكيحل 

تذويب  لق5نشن  ألس5�سي وتعديله.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني  (- (II

 لضبط ب5ملحكمة  البتد ئية بتيفلت)

تحت رقم)402)بت5ريخ)4) 25)))0).
للنسخ و لبي5ن

 لشكيل

19 P

ك5بيط5لي5

2)،)ش5رع شجرة  لقدس،)قط5ع)29،)بلشك س،)

حي  لري5ض،) لرب5ط

FCA
SARL AU

رفع رأسم45  لشركة
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

تمت) ((0(( أبريل) (22  ملنعقد بت5ريخ)

 ملص5دقة على  5 يلي):
رفع رأسم45  لشركة بمبلغ قدره)

400.000)درهم لينتقل  ن)800.000 

درهم إلى)00.000).2)درهم.

 8 وبهذ  فقد تم تعديل  لبند رقم)

و9) ن  لق5نشن  ألس5�سي للشركة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 323( رقم) تحت  ب5لرب5ط   لتج5رية 

بت5ريخ)8))أبريل)))0).

20 P

شركة فورست لوك املغرب
FIRSTLOG MAROC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسم5له5 : 90.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي :  لد ر  لبيض5ء، 

64 زنقة عبد هللا  ملديشني،  لط5بق 

 ألو4،  لرقم )،  ركز  ألعم45 
ري5ض، درب عمر

RC : 502039

إعالن  تعدد  لقر ر ت
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

تم  تخ5ذ) ((0(( أبريل) (4 في)  ملؤرخ 

 لقر ر ت  لت5لية):

تفشيت)200%) ن حصص شركة)

MWS FINANCES SARL AU) ملقدرة)

عص5م) إلى  لسيد  حصة  (300 ب)

عبق5ر2.
 90.000 رفع رأسم45  لشركة  ن)

درهم إلى)200.000)درهم.

للشركة) تحشيل  لشكل  لق5نشني 

 ن شركة ذ ت  سؤولية  حدودة إلى)

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)

 لشريك  لش حد.

تم  إليد ع  لق5نشني لدى  ملحكمة)

أبريل) ((( في)  لتج5رية ب5لد ر  لبيض5ء)

))0))تحت رقم)24)))8.
للداللة و لبي5ن

21 P

COMERAR
SARL AU

 لتأسيس
 22 بمشجب عقد خ5ص  ؤرخ في)

تم) ب5لد ر  لبيض5ء،) ((0(( أبريل)

إنش5ء) لنظ5م  ألس5�سي لشركة ذ ت)

للشريك  لشحيد)  سؤولية  حدودة 

خص5ئصه5  لرئيسية) تتمثل  و لتي 

فيم5 يلي):

 COMERAR SARL(:(سم  لشركة 

.AU

أهد ف  لشركة):)أهد ف  لشركة)

في كل  ن  ملغرب و لخ5رج):

بشكل) و ملت5جرة  و لبيع   لشر ء)

جميع) وتمثيل  وتسشيق  ع5م 

و ملنتج5ت) و ملش د  أنش ع  ملنتج5ت 

 الستهالكية و ملستلز 5ت)؛

إنش5ء)وإد رة وتشغيل وبيع وتب5د4)

وتأجير وتأجير تسيير جميع  لشرك5ت)

وتمثيل) أو  ملستشدع5ت  أو  لفروع 

جميع  لعال 5ت  لتج5رية  لشطنية)

و ألجنبية)؛

و الستير د) و لبيع   لشر ء)

و لتصدير و لتج5رة  لدولية و لتج5رة)

و لسمسرة) و ملس5عدة  ع5م  بشكل 

و لعمشلة و لتمثيل و لتسشيق لجميع)

شبه) أو  أنش ع  ملنتج5ت  لنه5ئية 

و ملعد ت) و ملش د  لخ5م   ملصنعة 

و لسلع) و إلكسسش ر ت  و إل د د ت 

و ملش د  لغذ ئية بجميع أنش عه5 و ن)

جميع  ملص5در)؛

 ستغال4 جميع أنش ع  لتر خيص)

أو  لتص5ريح)؛
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جميع  لعملي5ت) ع5م،) وبشكل 
أو  ألور ق) أو  لتج5رية   لصن5عية 
 مل5لية أو  لعق5ر ت أو  مل5لية  لتي قد)
غير) أو  بشكل  ب5شر  تكشن  رتبطة 
  ب5شر بأحد  ألشي5ء) ملذكشرة أعاله

)أو  لتي قد تعزز تطشير  لشركة.
زنقة) (،98 (:  ملقر  الجتم5عي)
 بر هيم  لنخعي،) لط5بق  لسفلي،)

 ملع5ريف،) لد ر  لبيض5ء.
 ملدة):)99)ع5 5.

يبلغ رأسم45  لشركة) (: رأس  مل45)
إلى) وهي  قسمة  درهم  (200.000
2000)سهم بقيمة)200)درهم للسهم)
ك5 لة) و خصصة  ب5لك5 ل   كتتبة 

للسيد رشيد بنعد2.
 لسنة  الجتم5عية):) ن ف5تح ين5ير)

إلى)32)ديسمبر  ن كل ع5م.
 إلد رة):)سيتم تسيير  لشركة لفترة)
أوسع  ن) وبصالحي5ت  غير  حدودة 
بنعد2،) غربي) رشيد  خال4  لسيد 
أكتشبر)1962،) (29  لجنسية،) ش ليد)

.CIN(N°(B648780
بتشقيع  لسيد) ستلتزم  لشركة 

رشيد بنعد2.
تخصيص  ألرب5ح) يمكن  (:  لربح)
بعد  لخصم  لق5نشني،)  لص5فية،)
لتكشين صندوق  حتي5طي أو أكثر  ن)

 لصن5ديق  الحتي5طية غير  لع5دية.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية ب5لد ر  لبيض5ء)في)2) 25)))0) 
ورقم  لسجل) (8((929 رقم) تحت 

 لتج5ر2)542069.
22 P

STE FLAIR CAFE
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ ب5لد ر)
تم) ((0(( أبريل) ((( بت5ريخ)  لبيض5ء)

تأسيس شركة ب5ملش صف5ت  لت5لية):
.STE FLAIR CAFE SARL AU

جن5ن) تجزئة  (:  ملقر  الجتم5عي)
عم5رة) (،2 رقم) ((0 زنقة) ك5ليفشرني5،)
(،( رقم) )3) لط5بق  لسفلي،) حل 

عين  لشق،) لد ر  لبيض5ء.

 لهدف  الجتم5عي):) قهى وسن5ك)
للشجب5ت  لسريعة.

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)
 ملسؤولية  ملحدودة ب5لشريك  لشحيد.

 لرأسم45):)200.000)درهم.
 لحصص):

 لسيد رض5 جدية)2000)حصة.
رض5) تعيين  لسيد  تم  (:  لتسيير)
جدية،) لح5 ل للبط5قة  لشطنية رقم)
غير) ملدة  للشركة  BL42999) سير  

 حددة.
تبتدئ  ن) (:  لسنة  الجتم5عية)

ف5تح ين5ير إلى)32)ديسمبر.
 ملدة):)تم تحديده5 في)99)سنة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق5نشني)
للد ر) ب5ملحكمة  لتج5رية   لق5نشني 
تحت) ((0(( (25 (6 بت5ريخ)  لبيض5ء)
و لسجل  لتج5ر2) (8(3223  رقم)

رقم)222)24.
23 P

ماكن�سي إي كومباني موروكو
ش.م.م

 MCKINSEY & COMPANY
MOROCCO

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
 لرأسم45  الجتم5عي : 000.)42.84 

درهم
 ملقر  الجتم5عي :  ركز  ألعم45 أنف5 

بالص،  لبرج  لشرقي،  لط5بق  لث5ني، 
 لد ر  لبيض5ء

  لسجل  لتج5ر2 ب5لد ر  لبيض5ء 
رقم : 233849

 لتعريف  لضريبي رقم : 1101603
بمقت�سى  حضر  د والت) (- (2
في)  لجمع  لع5م  الستثن5ئي  ملؤرخ 
تقرر تجديد وك5لة) (،(0(( أبريل) ((7
 ملسير  لسيد  حمد  هد2 لحري�سي)
بت5ريخ) تنتهي  سنة  ملدة   بتمديده5 

30)أبريل)3)0).
لدى) تم  إليد ع  لق5نشني  (- ((
كت5بة ضبط  ملحكمة  لتج5رية ب5لد ر)
تحت) ((0(( (25 (9 بت5ريخ)  لبيض5ء)

رقم)29)3)8.
للمقتطف و لبي5ن

 ملمثل  لق5نشني

24 P

TRANS EURO ROUTE
SARL AU

شركة  حدودة  ملسؤولية
رأسم5له5 : 200.000 درهم

 قره5  الجتم5عي : تجزئة  لنصر 
 ملستقبل، ش5رع ط5رق بن زي5د إم 

رقم B، تم5رة
تأسيس  شركة

بت5ريخ)  بمقت�سى  لعقد  لعرفي 
قش نين) وضع  تم  ((0(( أبريل) ((2

 لشركة ذ ت  ملميز ت  لت5لية):
 TRANS EURO (:  لتسمية)

.ROUTE SARL AU
 لشكل  لق5نشني):)شركة  حدودة)

 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد.
 لغرض  الجتم5عي بإيج5ز):
 ق5ولة نقل بض5ئع  لغير)؛

جميع  لعملي5ت) ع5 ة  بصفة 
 لخد 5ت  لصن5عية،) لتج5رية،)
 مل5لية  ملنقشلة  لعق5رية،) ملرتبطة)
غير  ب5شرة) أو  بطريقة  ب5شرة 
ب5لهدف  الجتم5عي وبجميع  ألهد ف)

 ملش5بهة.
 ملدة : حددت في 99 سنة.

تجزئة  لنصر   :  ملقر  الجتم5عي 
إم،  زي5د  بن   ملستقبل، ش5رع ط5رق 

رقم B، تم5رة.
 لرأسم45 : حدد في  بلغ 200.000 
درهم  قسمة إلى 2000 حصة قيمة 
كل و حدة 200 درهم  شزعة ك5لت5لي :

نعيم   حمد 2000 حصة.
 إلد رة : تسير  لشركة  ن طرف 

 لسيد نعيم   حمد.
كت5بة) لدى  تم   إليد ع  لق5نشني 
تم5رة) ب5ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم) تحت  ((0(( (25 (9 بت5ريخ)

.136227
25 P

شركة أ.ب.س وورلد شيب
ش.م.م ذ.ش.و

زنقة  لكشفة، إق5 ة ب5ب  لرو ح، 
 دخل ب، شقة رقم 22،  لرب5ط

تبع5 ملحضر  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
(،(0(( ين5ير) (4 بت5ريخ) للشرك5ء)
ين5ير) ((4 بت5ريح) في  لرب5ط   ملسجلة 

))0))تقرر  5 يلي):

إلى) للشركة  تغيير  ملقر  لتج5ر2 
إق5 ة) زنقة  لكشفة،) (:  لعنش ن  لت5لي)
 ب5ب  لرو ح،) دخل ب،)شقة رقم)22،)

 لرب5ط.
تشسيع نش5ط  لشركة بإض5فة):

 لصح5فة)؛
 إلنت5ج  لسينم5ئي.

تحيين  لنظ5م  ألس5�سي للشركة.
تم  إليد ع  لق5نشني لدى  ملحكمة)
 لتج5رية ب5لرب5ط بت5ريخ)6) 25)))0) 

تحت رقم)4398)2.
26 P

شركة أمازين 
ش.م.م

إق5 ة غيثة 3، عم5رة ف، شقة 6، 
تجزئة سعيد حجي، سال

للشرك5ء) عرفي  عقد  بمقت�سى 
))0)،) ملسجلة في) أبريل) (22 بت5ريخ)
تم) ((0(2 أبريل) (16 بت5ريخ)  لرب5ط 
وضع  لق5نشن  ألس5�سي لشركة ذ ت)
 سؤولية  حدودة ب5ملميز ت  لت5لية):

:)«شركة أ 5زين»)شركة)  لتسمية)
ش.م.م.

 ،3 غيثة  إق5 ة   :  ملقر  لتج5ر2)
عم5رة ف، شقة 6، تجزئة سعيد حجي، 

سال.
 ملشضشع :

 ق5و4 في  لبن5ء ؛
 لتج5رة  ملختلفة ؛

 ألشغ45  ملتعلقة ب5لبن5ء ؛
عمش 5 جميع  لعملي5ت  لتج5رية، 
وغير   لصن5عية،  مل5لية،  لعق5رية 
في  يمكنه5  ملس5همة   لعق5رية  لتي 

تنمية  لشركة.
سنة  بتد ء  ن   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لفعلي للشركة.
 لتسيير : تسيير  لشركة  ن طرف 

 لسيد بيلش4 عبد  ملنعم.
 لرأسم45 : 200.000 درهم  شزعة 

بين  لشرك5ء كم5 يلي :
 700 عبد  ملنعم  بيلش4   لسيد 

حصة ؛
 300  لسيدة  لشحد ني  له5م 

حصة ؛
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 ملجمشع : 2000 حصة.
كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 
بسال) ب5ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بت5ريخ)2) 25)))0))تحت رقم)4)388.
27 P

DAR JUNIOR
SARL

عرفي) أو  تشثيقي  عقد  بمقت�سى 
 ؤرخ في تم5رة بت5ريخ)16) 5رس)))0) 

لقد تم):
تفشيت  لحصص):)لقد تم تفشيت)
200)حصة  ن  5لكه5  لسيدة صف5ء)
حصة  ن) و160) بجد ين  لتسشلي 
 5لكه5  لسيد عبد  لرحم5ن  لركيبي)
إلى  لسيد أس5 ة  لركيبي)330)حصة)

و لسيد إلي5س  لركيبي)330)حصة.
رأسم45  لشركة):)200.000)درهم)
فئة) حصة  ن  (2000 إلى)  قسمة 

200)درهم للحصة  لش حدة.
عبد  لرحم5ن  لركيبي)   لسيد 

340)حصة)؛
 لسيد أس5 ة  لركيبي)330)حصة)؛
 لسيد إلي5س  لركيبي)330)حصة.
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.

(،8 رقم) أطلس،) ش5رع  (:  ملقر)
أكد 4،) لرب5ط.

عبد  لرحم5ن) :) لسيد   ملسير)
 لركيبي.

(: ب5لسجل  لتج5ر2) رقم  لتقييد 
2)2228) لرب5ط.

28 P

STE AL PHA 64
SARL AU

 شركة  حدودة  ملسؤولية 
ذ ت  لشريك  لش حد

برأسم45 : 200.000 درهم
 ملقر  الجتم5عي : دو ر تش5بت، 

سيد2 بشطيب،  يسشر
إشع5ر بتغيير  ملقر  الجتم5عي

تغيير  السم  لتج5ر2
بمقت�سى عقد عرفي  نعقد ب5ملقر)
بميسشر) للشركة  حرر   الجتم5عي 
بت5ريخ ف5تح  5رس)))0)،)تم  التف5ق)
وتغيير) تغيير  السم  لتج5ر2  على 
للشركة  حدودة)  ملقر  الجتم5عي 

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لش حد.

تغيير  السم  لتج5ر2 للشركة):

بدال) (STE(ALPHA(64(SARL(AU

 STE MISSOUR AZIZ JILALI  ن)

.SARL AU

تغيير  ملقر  الجتم5عي):

تش5بت،) دو ر   ملقر  لجديد 

بدال  ن) بشطيب،) يسشر  سيد2 

ش5رع) عم5رة برحش،) لط5بق  لث5لث،)

 شال2 حفيظ،) يسشر.

عبد) تعيين  لسيد  تم  (:  لتسيير)

ملدة) للشركة   لعزيز  ليم5ني  سير  

غير  حددة.

تم إيد ع  لف) (:  إليد ع  لق5نشني)

ب5ملحكمة) بتعديل  لشركة  خ5ص 

 البتد ئية لبشمل5ن بميسشر تحت رقم)

20/))0))بت5ريخ)9)) 5رس)))0).
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MENA MEDIA MAGAZINE
SARL AU

تكشين شركة  حدودة  ملسؤولية 
ذ ت شريك و حد

ب5لرب5ط) بمقت�سى  ملحضر  ؤرخ 

وضع) تم  ((0(( 8)) 5رس) بت5ريخ)

 لقش نين  ألس5سية لشركة  حدودة)

ذ ت) و حد  شريك  ذ ت   ملسؤولية 

 ملميز ت  لت5لية):

خد ة  ملعلش 5ت) (:  لهدف)

 لتج5رية،)خد 5ت  لتسشيق  لرقمي،)

 نظم حفالت.

 ملقر):)عم5رة رقم)30،)شقة رقم)8،)

ش5رع  شال2 أحمد  لشكيلي،)حس5ن.

بم5) رأس  مل45  حدد  (: رأس  مل45)

قدره)200.000)درهم.

تد ر  لشركة  ن طرف) (:  لتسيير)

ف5يز2 رزو ن أحمد ملدة غير  حدودة.

بكت5بة) تم  (:  إليد ع  لق5نشني)

ب5لرب5ط) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

بت5ريخ)9) 25)))0).

 160045 (: رقم  لسجل  لتج5ر2)

تحت رقم)99)3.

30 P

H & G THEYAN
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رأسم5له5 : 200.000 درهم

 قره5  الجتم5عي : زنقة ز كشرة، 

 لعم5رة رقم 234،  حل رقم 4، 

 ملسيرة 2، تم5رة

 لسجل  لتج5ر2 رقم : 126085

بيع  لحصص وتغيير  قر  لشركة 
 ألم

بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)

 H( & شركة) شرك5ء) قرر   الستثن5ئي،)

ذ ت  سؤولية) شركة  (G THEYAN

زنقة) (:  حدودة،) قره5  الجتم5عي)

ز كشرة،) لعم5رة رقم)234،) حل رقم)

في) و ملسجلة  تم5رة  (،2 4،) ملسيرة)

 لسجل  لتج5ر2 تحت رقم)126085 

 5 يلي):

بيع  لحصص):

 ملص5دقة و ملش فقة على):

300)حصة  ن طرف  لسيد) بيع)

لص5لح) (MASSIMO FRANCIONI

 لسيدة هدى  زي5ن)؛

300)حصة  ن طرف  لسيد) بيع)

 GILLES(لص5لح  لسيد(FRANCIONI

ANTONIN JEAN PAUL SENECAL)؛

200)حصة  ن طرف  لسيد) بيع)

لص5لح) (MASSIMO FRANCIONI

 SENECAL JEAN PIERRE  لسيد)

.JACQUES BRUNO

تغيير  قر  لشركة):

لشركة  تغيير  ملقر  الجتم5عي 

)H(&(G) ن زنقة ز كشرة،  THEYAN

 ،4 رقم  234،  حل  رقم   لعم5رة 

  ملسيرة 2، تم5رة إلى  لعنش ن  لجديد : 

 جمع  لصش لح، سيد2 يشسف بن 

أحمد، صفرو.

تعديل  لنظ5م  ألس5�سي للشركة.

وقد تم  إليد ع  لق5نشني في  ملحكمة)

 البتد ئية بتم5رة بت5ريخ)2) 25)))0) 

تحت رقم)8032.
للنشر و إلعالن
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SERRAR PHARMA INC
ش.م.م

رأسم5له5 : 200.000 درهم

 قره5  الجتم5عي : 22 ش5رع 

 لسندي5ن، شقة )2، حي  لري5ض، 

 لرب5ط

I)-)بمقت�سى  حضر  ؤرخ ب5لرب5ط)

للجمع  لع5م) ((0(( أبريل) ((0 بت5ريخ)

 SERRAR لشركة)  لغير  لع5د2 

ش.م.م  قره5) (PHARMA INC

ش5رع  لسندي5ن،) (22   الجتم5عي)

تم) حي  لري5ض،) لرب5ط  (،2( شقة)

 إلقر ر ب5ألغلبية على  5 يلي):

 SERRAR تغيير  سم  لشركة  ن)

.SERRAR INC(إلى(PHARMA INC

تشسيع نش5ط  لشركة إلى):

 ستير د وتشزيع  ملكمالت  لغذ ئية)؛

 ستير د وتشزيع  ألجهزة  لطبية.

حذف  لنش5ط):) ستير د وتصدير)

 ملكمالت  لغذ ئية.

تحديث  لق5نشن  ألس5�سي)

للشركة.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني  (- (II

 لضبط لدى  ملحكمة  لتج5رية ب5لرب5ط)

تحت رقم)3292)بت5ريخ)4) 25)))0).
للخالصة و لبي5ن

32 P

MOTO CYCLE TAGAR
SARL AU

     تأسيس شركة                                                 
وضع) ((0(( 3)) 5رس) تم بت5ريخ)

ق5نشن  نظم لشركة ب5ملميز ت  لت5لية):

 MOTO CYCLE»  لتسمية:)

ذ ت) شركة  («TAGAR SARL AU

ذ ت  س5هم)  ملسؤولية  ملحدودة 

و حد.

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)

ذ ت  س5هم)  ملسؤولية  ملحدودة 

و حد.

 لهدف):)))))))

شر ء)وبيع وتشزيع جميع قطع غي5ر)

 لدر ج5ت  لن5رية.
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 ) ملقر  الجتم5عي):) ملحل رقم))22 

إبر هيم،) لشيد ن) سيد2  و حة 

 ر كش.

 لرأسم45  الجتم5عي:)حدد في  بلغ)

 2000 إلى) درهم  قسمة  (200.000

درهم  شزعة) (200 فئة) حصة  ن 

ك5آلتي):

 لسيد عبد هللا تك5ر)2000)حصة.

غير) ملدة  تسير  لشركة  (:  إلد رة)

 حدودة  ن طرف  لسيد عبد هللا)

تك5ر.

تبتدئ  ن) ( (:  لسنة  الجتم5عية)

ف5تح ين5ير إلى غ5ية)32)ديسمبر.

99)سنة  بتد ء) :)حددت في)  ملدة)

 ن ت5ريخ تأسيس  لشركة.)

تم  إليد ع  لق5نشني لدى  ملحكمة)

 لتج5رية بمر كش بت5ريخ)0))أبريل)))0) 

تحت رقم)234990)وسجلت  لشركة)

تحت) بمر كش  في  لسجل  لتج5ر2 
رقم)4772)2.

33 P

SOCIETE  FINA  TRAVAUX
SARL

AU(CAPITAL(SOCIAL : 40.000 DHS

 AU(SIEGE(SOCIAL : CENTRE

   OUZIOUA  CERCLE(TALIOUINE

    TAROUDANT

 RC(N° 3243 TRIBUNAL(DE 1ER

-INSTANCE(DE –TAROUDANT

لـقـر ر ت  لجـمـع  لعـ5م) تـبعـ5 

 السـتـثـنـ5ئـي  ملنعـقـد بتـ5ريـخ)6)ديسمبر)

 FINA  TRAVAUX لشركــة) ((0(2

شركـة ذ ت  سؤوليـة)) حـدودة.

قرر  لشـرك5ء) 5 يلي):
رفع رأسم45  لشركة  ن))40.000 

درهم))إلى))درهم)700.000.

و7  (6 بذلك تـم تـعـديــل  لفـصـش4)

 ن  لقـ5نــشن  ألس5�سي للشـركــة.

بكتــ5بـة) تــم  إليــد ع  لقــ5نــشني 

ب5ملـحـكـمـــة  البتـد ئـيــــة)  لضبـط 

 (0(2 0))ديسمبر) بت5رود نت بتــ5ريخ)

تحـت رقـــم)3)2).
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 SOCIETE AUTO ECOLE
OUBEL
SARL AU

AU(CAPITAL(SOCIAL : 20.000 DHS
 AU(SIEGE(SOCIAL : DR(AIN
 MDIOUAR MACHRA LAIN

    OULED(TIEMA-  TAROUDANT
 RC(N° 4545 TRIBUNAL(DE 1ER
-INSTANCE(DE –TAROUDANT

لـقـر ر ت  لجـمـع  لعـ5م) تـبعـ5 
بتـ5ريـخ)   السـتـثـنـ5ئـي  ملنعـقـد 
 AUTO لشركــة) ((0(( 16) 5رس)
ذ ت) شركـة  ( (ECOLE OUBEL

 سؤوليـة)) حـدودة بشريك و حد.
قرر  لشـرك5ء) 5 يلي):

حصص  جتم5عية  ن) تفشيت 
طرف  لسيد عمر  بال لف5ئدة  لسيد)

هر يش بر هيم.
 ستق5لة  لسيد ب5كر عبد  لحكيم)
وتعيين  لسيد) كمسير   ن  ه5 ه 

هر يش عبد هللا  سير غير شريك.
جميع صالحية  لتشقيع  منشحة)

للسيد هر يش بر هيم.
شركة) تسمية  لشركة ن  تغيير 
تعليم  لسي5قة  وبيل إلى شركة تعليم)

 لسي5قة  شرع  لعين.
بذلك تـم تـعـديــل فـصـش4  لقـ5نــشن)

 ألس5�سي للشـركــة.
بكتــ5بـة) تــم  إليــد ع  لقــ5نــشني 
ب5ملـحـكـمـــة  البتـد ئـيــــة)  لضبـط 
بت5رود نت بتــ5ريخ)2) 25)))0))تحـت)

رقـــم)165.
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مجموعة مدارس األزهري
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 قره5  الجتم5عي : رقم 22، ش5رع 
عال4 عيالن،  ملدينة  لجديدة، 

آسفي
رأسم5له5 : 2.340.000 درهم
 لسجل  لتج5ر2 : 2372 

 لتعريف  لضريبي : 2770032
 لتعريف  ملشحد للمق5ولة : 

001865026000005
تعديل

في  لجمع) بمقت�سى قر ر  لشرك5ء)
 لع5م  الستثن5ئي ليشم)26)أبريل)))0) 
« جمشعة  د رس  ألزهر2») لشركة)
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة تقرر)

 5 يلي):
صالحي5ت  سير2) تشسيع  (- (2

 لشركة.
27) ن) للم5دة) تعديل نسبي  (- ((

 لنظ5م  ألس5�سي.
3)-)تحديث  لنظ5م  ألس5�سي وفق5)

لذلك.
4)-) لسلط5ت  ملمنشحة.

تم  إليد ع  لق5نشني بمصلحة كت5بة 
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
تحت) ((0(( أبريل) ((8 بآسفي بت5ريخ)

رقم)323.
36 P

NEW WA PHARMA
SARL

يقدر رأسم5له5 ب : 200.000 درهم
 ملقر  الجتم5عي :  لرقم 61،  ملحل 
رقم 2، حي  لعلشيين، زنقة  لالدقية 

- تم5رة
 (( بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ في)
أبريل)))0))و سجل بت5ريخ))))أبريل)
قرر شرك5ء) لشركة) ب5لرب5ط،) ((0((

 5 يلي):
للشركة) تغيير  السم  الجتم5عي 
 NEW WAY COSMETICS ليصبح)

.SARL
بكت5بة  تم  إليد ع  لق5نشني 
بتم5رة  ب5ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بت5ريخ 2  25 ))0) تحت رقم 8042  

.(RC(N° : 134867(
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B(&(Ass.(EXPERTS(COMPTABLES(SARL

LUDIKA
ش.م.م

تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية
عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�سى  (- (2
))0)،)قد تم) 9) 5رس) ب5لرب5ط،)يشم)
شركة  حدودة  ملسؤولية) تأسيس 

و لتي تحمل  لخص5ئص  لت5لية):

 لتسمية):)LUDIKA)ش.م.م.
درهم) (20.000 (: رأسم45  لشركة)
 200 حصة بثمن) (200  قسمة على)
كله5) تكتتب  للحصة  لش حدة  درهم 

وتحرر كلي5 عند  الكتت5ب.
ز وية) (،3 رقم) (:  ملقر  الجتم5عي)
زنقة  يشليفن وزنقة و حد،)أكد 4،)

 لرب5ط.
:) ستثم5ر)  لهدف  الجتم5عي)
وص5الت  لش25) أنشطة  ملق5هي  في 
تقديم  لشجب5ت) خد 5ت  وجميع 
وتحضير) و لجم5عية   لك5 لة 
و لطلب5ت)  لشجب5ت  لج5هزة 
وأ2) للمن5ز4  و لتشصيل   لخ5رجية 

نش5ط ذ2 صلة.
للقر ءة) خ5ص  فض5ء) إق5 ة 
و نتج5ت) كتب  وبيع  فيديش  وألع5ب 

ثق5فية.
جميع  لعملي5ت) ع5 ة  وبصفة 
 لتج5رية و لصن5عية و لطبية وشبه)
 لطبية و لسي5حية و مل5لية و لحرفية)
و لعق5رية) و ملنقشلة  و لزر عية 
و لخد ية  ملرتبطة بشكل  ب5شر أو)
بأ2) أو  بغرض  لشركة  غير  ب5شر 
صلة) ذ ت  أو  أخرى  م5ثلة  أشي5ء)
تسهيل) ذلك،) تفعل  أن  يحتمل  أو 

  تد ده أو تطشيره.
سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه5ئي.
تتضمن  لسنة) بشكل  ستثن5ئي،)
 مل5لية  ألولى  لشقت  ملنق�سي  نذ)
تسجيل  لشركة في  لسجل  لتج5ر2)

حتى)32)ديسمبر)))0).
 لتسيير):)يسير  لشركة كل  ن):

بر دة،) لق5طن) كريم   لسيد 
(،II(ب5لرب5ط،)رقم)36،)تجزئة  لشالدية
طريق زعير و لح5 ل لبط5قة  لتعريف)

.A638712(لشطنية رقم 
بر دة،) لق5طن) عمر   لسيد 
إق5 ة) (،2 عم5رة إ2  لشقة) ب5لرب5ط،)
و لح5 ل لبط5قة)  لشف5ء،) لط5ئر ت،)

.A638711(لتعريف  لشطنية رقم 
عبد  لعزيز  لعلش2،)  لسيد 
 لق5طن ب5لرب5ط،)رقم)2)زنقة إبر هيم)
لبط5قة) و لح5 ل   لت5دلي،) لسشي�سي 

.A711697(لتعريف  لشطنية رقم 
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(: في  لسجل  لتج5ر2)  الندر ج 
سجلت  لشركة في  ملحكمة  لتج5رية)
 (7 يشم) (229833 ب5لرب5ط تحت رقم)

أبريل)))0).
لإلش5رة و لنشر

 لسيد عمر بر دة
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 BUILDING AND
RENOVATION BUSINESS
 نحال4  لشركة  لس5بق ألو نه

2)-)بمقت�سى  ملحضر  ملؤرخ بسال)
بت5ريخ)32)ديسمبر)2)0)،)قرر  لجمع)
 BUILDING AND» لشركة)  لع5م 
 RENOVATION(BUSINESS»(Sigle
رأسم5له5) ش.م.م،) ملقدر  (««BRB
00.000))درهم،) لك5ئن)  الجتم5عي بـ)
تجزئة) بسال،)  قره5  الجتم5عي 
بكر  لصديق،) لحي) أبش  ش5رع  (27
 لصن5عي،)حي  لرحمة،)سال،) ملسجلة)
رقم) تحت  بسال  ب5لسجل  لتج5ر2 
3832،) نحال4  لشركة  لس5بق)
عبد  لحي) بسة  وعين  لسيد  ألو نه 
 لق5طن ب5لرب5ط،)2)زنقة  يت بشكم5ز)
للبط5قة) بشقن5د4،) لح5 ل  تجزئة 
كمصفي) (،A(030(4 رقم)  لشطنية 
كم5 تم رسخ  قر  لتصفية في  ملقر)

 الجتم5عي  ملذكشر أعاله.
بكت5بة  تم  إليد ع  لق5نشني  (- ((
ضبط  ملحكمة  البتد ئية بسال يشم 

0) أبريل ))0) تحت رقم 38732.
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SIRET ART
SARL AU

شركة  حدودة  ملسؤولية ذ ت 
 لشريك  لش حد

رأسم5له5 20.000 درهم
 ملقر  الجتم5عي : ش5رع 4  نطقة 

 لتشفيل رقم 2  نطقة ك5تيغ
تصفية  لشركة

بمشجب عقد عرفي  ؤرخ ب5لد ر)
(،(0(( أبريل) (24 بت5ريخ)  لبيض5ء)
 SIRET»(قرر  لشريك  لش حد لشركة
شركة  حدودة) (،«ART SARL AU

ذ ت  لشريك  لش حد   ملسؤولية 

) 5 يلي):

تصفية  لشركة.

تعيين) تم  ب5لتصفية  للقي5م 

أديب5  لسب5عي  صفية)  لسيدة 

للشركة.

 قر  لتصفية هش):)ش5رع)4) نطقة)

 لتشفيل رقم)2) نطقة ك5تيغ.

لحل) تم  إليد ع  لق5نشني  ألو4 

ب5لد ر  لبيض5ء)  ملحكمة  لتج5رية 

رقم) تحت  ((0(( أبريل) ((8 بت5ريخ)

برقم) تج5ر2  سجل  (822609

.309723
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GENIUS SI
SARL

شركة  حدودة  ملسؤولية
رأسم5له5 200.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي : 20 ش5رع  لحرية 

ط5بق 3 شقة 2  لد ر  لبيض5ء

بت5ريخ) تقرير  شروط  بمشجب 

في  لد ر  لبيض5ء) (،(029 فبر ير) (2(

(،«GENIUS SI SARL» شرك5ء)شركة)

برأسم45) شركة  حدودة  ملسؤولية 

)و قره5  الجتم5عي،) 200.000)درهم)

2 شقة) (3 ش5رع  لحرية  لط5بق) (20 

 5 يلي):
زي5دة رأسم45  لشركة  لب5لغ) (- (2

900.000)درهم برفعه  ن)200.000 

درهم إلى)2.000.000)درهم.
 2.000.000 رأسم45  لشركة)

 200 20.000سهم) إلى) درهم  قسم 

درهم لكل  نه5):

 330.000  لسيد عمر ني يشسف)

درهم.

 330.000 خليل) عمر ني   لسيد 

درهم.

 340.000 عمر ني  حمد)  لسيد 

درهم.

أ2  5  جمشعه)2.000.000)درهم.

))-)قررت  لجمعية  لعمش ية نقل)

 ملكتب  ملسجل للشركة):

 3 ط5بق) ش5رع  لحرية  (20 (:  ن)

شقة)2) لد ر  لبيض5ء.

(،4 :) نطقة  ملستشفي5ت،) إلى)
ش5رع  بن  لجشز2   ك ش ب5كم5ن،)

 إلق5 ة نبيلة)-) لد ر  لبيض5ء.
سلط5ت خ5صة وقض5ي5  تنشعة.

في  حكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
ديسمبر) (23 بت5ريخ)  لد ر  لبيض5ء)

029))تحت رقم))339)7.
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 MARBLE AND MINERALS
UNITED GROUP

SARL
تأسيس

عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 
تم) (،(0(( 24) 5رس) ب5لرب5ط بت5ريخ)
وضع  لنظ5م  ألس5�سي للشركة ذ ت)

 ملسؤولية  ملحدودة):
 MARBLE AND (:  لتسمية)

.MINERALS UNITED GROUP
 ،30 عم5رة   ،4  :  ملقر  الجتم5عي 
 لشقة 8، زنقة  شال2  حمد  لشكيلي، 

حس5ن،  لرب5ط.
 لهدف : 2 -  شغل عم45  ملن5جم.

) -  الستير د و لتصدير.
سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)
 لتأسيس  لنه5ئي أ2  ن ت5ريخ وضع)

 لسجل  لتج5ر2.
ف5تح) تبتدئ  ن  (:  لسنة  مل5لية)
سنة كل  ديسمبر  ن  (32 إلى)  ين5ير 
) 5 عد   لسنة  ألولى تبتدئ  ن ت5ريخ)

 لتسجيل.
رأس  مل45):)إن رأسم45  لشركة قد)
حدد في  بلغ)200.000)درهم  قسمة)
200)درهم) 2000)حصة  ن فئة) إلى)

للحصة  لش حدة):
340)حصة للسيد فؤ د سعيد2.
330)حصة للسيد  نش ر  لشنشفي.

جال4  يت) للسيد  حصة  (330
 نصشر.

سعيد2) فؤ د  :) لسيد   ملسير)
و لسيد  نش ر  لشنشفي و لسيد جال4)

 يت  نصشر.
(: ب5لسجل  لتج5ر2) رقم  لتقييد 

.160013

في  كتب) إيد ع  لق5نشن  تم 

تسجيل  حكمة  لرب5ط  لتج5رية)

رقم) تحت  ((0(( (25 (6 بت5ريخ)

.2(4399

42 P

 RECOVERY

 INTERNATIONAL

 MANAGEMENT AND

EXPERTISE - RM EXPERTS
شركة  س5همة

رأسم5له5 0.000.000) درهم

 ملقر  الجتم5عي :  بنى زينيت رقم ) 

و )  كرر،  لط5بق  لث5لث، سيد2 

 عروف، تجزئة تشفيق،  لتقى 

 لطرق طريق  ر كش بشسكشرة

 لسجل  لتج5ر2 رقم 9233))  لد ر 

 لبيض5ء

بمقت�سى  حضر  جلس  إلد رة)

))0)،)تقرر  5) 20) 5رس)  ملنعقد في)

يلي):

عبد) رضش ن   ستق5لة  لسيد 

حفيظي  ن  ه5 ه) علش2   ملتع45 

كمدير ع5م  نتدب.

أنيس  لقدور2) تعيين  لسيد 

كمدير ع5م  نتدب للشركة.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 

لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لضبط 

أبريل) (29 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)

))0))تحت رقم)2724)8.
قصد  لنشر و إلعالن
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DOCUPRINT
شركة  س5همة

رأسم5له5 2.000.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي :  لد ر  لبيض5ء، 9) 

ش5رع  شال2 يشسف،  لط5بق  لث5لث

 لسجل  لتج5ر2 رقم 77223  لد ر 

 لبيض5ء

بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)

24) 5رس) في)  لغير  لع5د2  ملنعقد 

))0)،)تقرر  5 يلي):
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للشركة) نقل  ملقر  الجتم5عي 
ب  لد ر  لبيض5ء،) ح5لي5   ملتش جد 
(،CFCIM بشسكشرة،) لحي  لصن5عي)

 لتجزئة رقم)8))إلى  لعنش ن  لت5لي:
ش5رع  شال2) ((9 ) لد ر  لبيض5ء،)
وتعديل) يشسف،) لط5بق  لث5لث 
4) ن  لق5نشن) للفصل)  ش ز2 

 ألس5�سي للشركة.
تعديل  لغرض  الجتم5عي للشركة)
تقديم  لخد 5ت) نش5ط  بإض5فة 
 ( للمق5والت وتعديل  ش ز2 للفصل)

 ن  لق5نشن  ألس5�سي.
(،29.2 (،22.( (،2( تعديل  ملش د)
7)) ن  لق5نشن  ألس5�سي) و) (26 (،(2
 29.(0 رقم) ملالئمته5  ع  لق5نشن 
و عتم5د  لصيغة  لجديدة  ن)

 لق5نشن  ألس5�سي.
بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لضبط لدى  ملحكمة  لتج5رية ب5لد ر)
تحت) ((0(( (25 (4 بت5ريخ)  لبيض5ء)

رقم)823160.
قصد  لنشر و إلعالن

44 P

 RECOVERY
 INTERNATIONAL

 MANAGEMENT AND
EXPERTISE - RM EXPERTS

شركة  س5همة
رأسم5له5 0.000.000) درهم

 ملقر  الجتم5عي :  بنى زينيت رقم ) 
و )  كرر،  لط5بق  لث5لث، سيد2 
 عروف، تجزئة تشفيق،  لتقى 
 لطرق طريق  ر كش بشسكشرة

 لسجل  لتج5ر2 رقم 9233))  لد ر 
 لبيض5ء

بمقت�سى  حضر  جلس  إلد رة)
0)0)،)تقرر  5) 30) 5رس)  ملنعقد في)

يلي):
تعيين  لسيد رضش ن عبد  ملتع45)
ع5م  نتدب) كمدير  حفيظي  علش2 

للشركة.
بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لضبط لدى  ملحكمة  لتج5رية ب5لد ر)
تحت) ((0(( أبريل) (2 بت5ريخ)  لبيض5ء)

رقم)0027)8.
قصد  لنشر و إلعالن
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ديش ن  ألست5ذة ن5دية  لك5وز2
 شثقة

 له5تف):)0522364364 
 لف5كس):)444848))02

ز وية زنقة  5 شن  حمد وحسن  لصغير
) لد ر  لبيض5ء

SPI POTENTIEL شركة
ش.م.م

تقسيم  لرأسم45  الجتم5عي
 بعد وف5ة شريك

تعيين ثالث  سر ت للشركة
صدقة حصص  جتم5عية

تحيين  لق5نشن  ألس5�سي للشركة
-)بمقت�سى  حضر رسمي للقر ر) (I
تلقته  ألست5ذة) للشرك5ء)  لجم5عي 
ن5دية  لك5وز2  لح5فظ  شثقة ب5لد ر)
(،(0(2 نشفمبر) (3 بت5ريخ)  لبيض5ء،)
(«SPI POTENTIEL»(لشرك5ء)لشركة 
 400.000 ذ ت  لرأسم45) ش.م.م،)
درهم و لتي  قره5  الجتم5عي ب5لد ر)
كم45  حمد) زنقة  ز وية   لبيض5ء،)
وزنقة فقير  حمد عم5رة سمير  يس،)

 لط5بق  لث5 ن،)قررو   5 يلي):
تقسيم  لرأسم45  الجتم5عي بعد)

وف5ة  ملرحشم عبد  لحق  تشكل.
عش طف  ر بط،) تعيين  لسيدة 
 لسيدة هند  تشكل و لسيدة س5 ية)

 تشكل كمسير ت للشركة.
II)-)بمقت�سى عقد تلقته  ألست5ذة)
ب5لد ر) ن5دية  لك5وز2،) شثقة 
(،(0(2 نشفمبر) (3 بت5ريخ)  لبيض5ء،)
تصدق  لسيد  حمد  تشكل ب)2)4 
200)درهم) حصة  جتم5عية  ن فئة)
 لش حدة لف5ئدة  لسيدة هند  تشكل))
حصة و لسيدة س5 ية  تشكل) ((23
حصة  لتي يمتلكه5 في  لشركة) ((2(

 ملذكشرة أعاله.
III)-)بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)
 الستثن5ئي  ملنعقد بمكتب  ألست5ذة)
ب5لد ر) ن5دية  لك5وز2،) شثقة 
))0)،)قرر) ين5ير) (7 بت5ريخ)  لبيض5ء،)
 لشرك5ء)في  لشركة  ملذكشرة أعاله  5)

يلي):
 ملص5دقة على تصدق  لحصص)

 الجتم5عية.
تحيين  لق5نشن  ألس5�سي للشركة.

IV)-)بمقت�سى عقد تلقته  ألست5ذة)

ن5دية لك5وز2،) شثقة ب5لد ر  لبيض5ء،)

تحيين) تم  (،(0(( ين5ير) (7 بت5ريخ)

للشركة  ملسم5ة)  لق5نشن  ألس5�سي 

«SPI POTENTIEL»)ش.م.م.

V)-) إليد ع  لق5نشني تم لدى كت5بة)

ب5لد ر) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

 (0(( فبر ير) ((8 بت5ريخ)  لبيض5ء)

تحت رقم)824734.
بمث5بة  قتطف وبي5ن  ن أجل  إلشه5ر

 ألست5ذة ن5دية  لك5وز2
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ديش ن  ألست5ذة ن5دية  لك5وز2

 شثقة

 له5تف):)0522364364 

 لف5كس):)444848))02

ز وية زنقة  5 شن  حمد وحسن  لصغير)-) لد ر)

 لبيض5ء

EDU’PLUS PRIVE شركة
ب5ختص5ر)«EDUPLUS» ش.م.م

تقسيم  لرأسم45  الجتم5عي بعد 
وف5ة شريك

تعيين  سيرة وحيدة  للشركة
صدقة حصص  جتم5عية

تحيين  لق5نشن  ألس5�سي للشركة
-)بمقت�سى  حضر رسمي للقر ر) (I

تلقته  ألست5ذة) للشرك5ء)  لجم5عي 

ن5دية  لك5وز2  لح5فظ  شثقة ب5لد ر)

(،(0(2 نشفمبر) (3 بت5ريخ)  لبيض5ء،)

 EDU’PLUS»» لشركة)  لشرك5ء)

(«EDUPLUS» PRIVE) ختصرة)

 600.000 ذ ت  لرأسم45) ش.م.م،)

درهم و لتي  قره5  الجتم5عي ب5لد ر)

سيد2  عروف،) جمع)  لبيض5ء،)

2،) لط5بق  ألر�سي،) 2،)عم5رة) سكني)

قررو   5 يلي):

تقسيم  لرأسم45  الجتم5عي بعد)

وف5ة  ملرحشم عبد  لحق  تشكل.

تعيين  لسيدة هند  تشكل كمسيرة)

وحيدة للشركة.

II)-)بمقت�سى عقد تلقته  ألست5ذة)

ب5لد ر) ن5دية  لك5وز2،) شثقة 

(،(0(2 نشفمبر) (3 بت5ريخ)  لبيض5ء،)

 تصدق  لسيد  حمد  تشكل

20).2)حصة  جتم5عية  ن فئة) )ب)

درهم  لش حدة لف5ئدة  لسيدة) (200

هند  تشكل و لسيدة س5 ية  تشكل))

 ن5صفة بينهم5 بنسبة)625)للش حدة،)

في  لشركة  ملذكشرة) يمتلكه5   لتي 

أعاله.

بمقت�سى  حضر  لجمع) (- (III

بمكتب)  لع5م  الستثن5ئي  ملنعقد 

 ألست5ذة ن5دية  لك5وز2،) شثقة ب5لد ر)

(،(0(2 ديسمبر) ((9 بت5ريخ)  لبيض5ء،)

في  لشركة  ملذكشرة) قرر  لشرك5ء)

أعاله  5 يلي):

 ملص5دقة على تصدق  لحصص)

 الجتم5عية.

تحيين  لق5نشن  ألس5�سي للشركة.

IV)-)بمقت�سى عقد تلقته  ألست5ذة)

ن5دية لك5وز2،) شثقة ب5لد ر  لبيض5ء،)

2)0)،)تم تحيين) 9))ديسمبر) بت5ريخ)

للشركة  ملسم5ة)  لق5نشن  ألس5�سي 

««EDU’PLUS PRIVE) ختصرة)

«EDUPLUS»)ش.م.م.

V)-) إليد ع  لق5نشني تم لدى كت5بة)

ب5لد ر) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

 لبيض5ء)بت5ريخ)32)ين5ير)))0))تحت)
رقم)810640.

بمث5بة  قتطف وبي5ن  ن أجل  إلشه5ر

 ألست5ذة ن5دية  لك5وز2

47 P

ELECTRO-DRIVE
SARL AU

 2( بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ في)

وضع) تم  قد  ب5لرب5ط،) ((0(( أبريل)

تحمل) لشركة   لق5نشن  ألس5�سي 

 لخص5ئص  لت5لية):

 ELECTRO-DRIVE (:  لتسمية)

.SARL AU

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لق5نشنية)

شريك) ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.

وبيع) شر ء) (:  لهدف  الجتم5عي)

 لدر ج5ت  لن5رية و لدر ج5ت  لهش ئية)

و لدر ج5ت  لكهرب5ئية.
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وبيع  لدر ج5ت  لبخ5رية) شر ء)
و لش5حن5ت  لكهرب5ئية.

وبيع  ملركب5ت  لهجينة) شر ء)
و لكهرب5ئية بم5 في ذلك ذ ت عجلتين)

أو ثالث عجالت.
و لحق5ت) أدو ت  وبيع  شر ء)

 لسي5ر ت  لكهرب5ئية.
 ستير د وتصدير جميع  لسي5ر ت)

 لكهرب5ئية.
تقديم  لخد 5ت.

 لتج5رة.
درهم) (200.000 (: رأس  مل45)
فئة) حصة  ن  (2000 إلى)  قسمة 
درهم للحصة  لش حدة  شزعة) (200

على  لشكل  لت5لي):
 2000 (:  لسيد  حمد  لشه5بي)

حصة.
سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه5ئي.
ين5ير) ف5تح  :) ن   لسنة  مل5لية)
سنة  5) كل  ديسمبر  ن  (32 ( إلى)
ت5ريخ) تبتدئ  ن  عد   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.
رقم) ج  بلشك  (:  ملقر  الجتم5عي)
)8) لط5بق  لث5لث ديشر  لحش ر حي)

يعقشب  ملنصشر  لرب5ط.
:)تسير  لشركة  ن طرف)  لتسيير)

 لسيد  حمد  لشه5بي.
(: ب5لسجل  لتج5ر2) رقم  لتقييد 

.229977
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5ر2 ب5لرب5ط تحت رقم)124376 

بت5ريخ)2) 25)))0).
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BENWMADICAL
SARL AU

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  قد  بسال،) ((0(( أبريل) (6
تحمل) لشركة   لق5نشن  ألس5�سي 

 لخص5ئص  لت5لية):
 BENWMADICAL (:  لتسمية)

.SARL AU
ذ ت) شركة  (:  لصفة  لق5نشنية)
شريك) ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.

 لهدف  الجتم5عي):)تسشيق وتشزيع)
شبه  لصيدالنية) وترويج  ملنتج5ت 

و ملكمالت  لغذ ئية.
 ستير د وتشزيع  ملنتج5ت  لطبية)

و ألجهزة و ملش د  لطبية.
 الستير د و لتصدير.

تقديم  لخد 5ت.
 لتج5رة.

رأس  مل45):)20.000)درهم  قسمة)
درهم) (200 حصة  ن فئة) (200 إلى)
للحصة  لش حدة  شزعة على  لشكل)

 لت5لي):
 لسيد و ئل بنبر هيم):)200)حصة.
سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه5ئي.
ين5ير) ف5تح  :) ن   لسنة  مل5لية)
سنة  5) كل  ديسمبر  ن  (32 ( إلى)
ت5ريخ) تبتدئ  ن  عد   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.
سلمى) تجزئة  (:  ملقر  الجتم5عي)

عم5رة)7/6)شقة)4)ت5بريكت سال.
:)تسير  لشركة  ن طرف)  لتسيير)

 لسيد و ئل بنبر هيم.
(: ب5لسجل  لتج5ر2) رقم  لتقييد 

.32897
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 38822  لتج5ر2 ب5لرب5ط تحت رقم)

بت5ريخ)8))أبريل)))0).
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SM CARE
SARL AU

 (( بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ في)
وضع) تم  قد  ب5لرب5ط،) ((0(( أبريل)
تحمل) لشركة   لق5نشن  ألس5�سي 

 لخص5ئص  لت5لية):
.SM CARE SARL AU(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لق5نشنية)
شريك) ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.
تسشيق) (:  لهدف  الجتم5عي)
وتشزيع  ستحضر ت) و ستير د 

 لتجميل و ملنتج5ت  لصيدالنية.
 الستير د و لتصدير.

تقديم  لخد 5ت.
 لتج5رة.

درهم) (200.000 (: رأس  مل45)

فئة) حصة  ن  (2000 إلى)  قسمة 

درهم للحصة  لش حدة  شزعة) (200

على  لشكل  لت5لي):

 2000 (: شنشفي) س5 ية   لسيدة 

حصة.

سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه5ئي.

ين5ير) ف5تح  :) ن   لسنة  مل5لية)

سنة  5) كل  ديسمبر  ن  (32 ( إلى)

ت5ريخ) تبتدئ  ن  عد   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.

رقم) ج  بلشك  (:  ملقر  الجتم5عي)

)8) لط5بق  لث5لث ديشر  لحش ر حي)

يعقشب  ملنصشر  لرب5ط.

 ملسير):) لسيدة س5 ية شنشفي.
(: ب5لسجل  لتج5ر2) رقم  لتقييد 

.229979

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5ر2 ب5لرب5ط تحت رقم)4377)2 

بت5ريخ)2) 25)))0).

50 P

BO AMENAGEMENT
SARL AU

 28 بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ في)

تم وضع) قد  ب5لرب5ط،) ((0((  5رس)

تحمل) لشركة   لق5نشن  ألس5�سي 

 لخص5ئص  لت5لية):

 BO AMENAGEMENT(:(لتسمية 

.SARL AU

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لق5نشنية)

شريك) ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.

وبيع) شر ء) (:  لهدف  الجتم5عي)

و للش زم) و ألث5ث  جميع  ملعد ت 

 ملكتبية.

أجهزة  لكمبيشتر) وبيع  شر ء)

و ملعد ت) و عد ت  لتدريس 

 لسمعية و لبصرية.

و ملعد ت) وبيع  ملش د  شر ء)

 لري5ضية ب5لجملة و لتقسيط.

بيع وتركيب  ملعد ت  لتقنية.

بيع  عد ت  لبن5ء.

وأعم45  لبن5ء) أعم45  لتطشير 

 ملتنشعة،) ألملنيشم،) لفشالذ  ملق5وم)

للصدأ،) لسب5كة،) لكهرب5ء،) لطالء.

جميع أنشطة  لتنظيف،)وتسشيق)

جميع  نتج5ت و ش د  لتنظيف.

 الستير د و لتصدير.

 لشس5طة.

أعم45  لبستنة.

تج5رة.
درهم) (200.000 (: رأس  مل45)

فئة) حصة  ن  (2000 إلى)  قسمة 

درهم للحصة  لش حدة  شزعة) (200

على  لشكل  لت5لي):

 2000 (: ملحرقص) هش5م   لسيد 

حصة.

سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه5ئي.

ين5ير) ف5تح  :) ن   لسنة  مل5لية)

سنة  5) كل  ديسمبر  ن  (32 ( إلى)

ت5ريخ) تبتدئ  ن  عد   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.

رقم) ج  بلشك  (:  ملقر  الجتم5عي)

)8) لط5بق  لث5لث ديشر  لحش ر حي)

يعقشب  ملنصشر  لرب5ط.

 ملسير):) لسيد هش5م ملحرقص.
(: ب5لسجل  لتج5ر2) رقم  لتقييد 

.229292

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5ر2 ب5لرب5ط تحت رقم)3927)2 

بت5ريخ)0))أبريل)))0).
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DIGOUG VERNIS DESIGN
SARL AU

في عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس  لق5نشن) ((0(( أبريل) (2  

 DIGOUG VERNIS(ألس5�سي لشركة 

ب5لخص5ئص) (DESIGN SARL AU

 لت5لية):

 DIGOUG VERNIS (:  لتسمية)

.DESIGN
درهم) (200.000 (: رأس  مل45)

فئة) حصة  ن  (2000 إلى)  قسمة 

200)درهم للحصة  لش حدة.
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 لهدف):)نج5رة وتلميع  لخشب.
سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

 لتقييد في  لسجل  لتج5ر2.
دكشك  حمد) :) لسيد   لشرك5ء)

)2000)حصة() لشريك  لشحيد.
 لتسيير):)عين  لسيد دكشك  حمد)

 سير  للشركة ملدة غير  حددة.
 2 22)شقة رقم) (:  ملقر  الجتم5عي)
 لط5بق  لث5ني زنقة ض5ية عش  أكد 4،)

 لرب5ط.
تم  لتسجيل في  لسجل  لتج5ر2)
بت5ريخ) (159685 رقم) تحت  ب5لرب5ط 

)))أبريل)))0).
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BENAMAR WOOD DESIGN
SARL

 22 بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ في)
تأسيس  لق5نشن) تم  ((0(( فبر ير)
 BENAMAR لشركة)  ألس5�سي 
 WOOD DESIGN SARL

ب5لخص5ئص  لت5لية):
 BENAMAR WOOD (:  لتسمية)

.DESIGN
درهم) (200.000 (: رأس  مل45)
فئة) حصة  ن  (2000 إلى)  قسمة 

200)درهم للحصة  لش حدة.
 لهدف):)نج5رة  لخشب و ألملنيشم.
سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

 لتقييد في  لسجل  لتج5ر2.
:) لسيد  حسين  لعربي)  لشرك5ء)

)200)حصة(.
 200( يشسف) بنعمر   لسيد 

حصة(.
عين  لسيد  حسين) (:  لتسيير)
يشسف) بنعمر  و لسيد   لعربي 
 سيرين للشركة ب5لشر كة ملدة غير)

 حددة.
 2 22)شقة رقم) (:  ملقر  الجتم5عي)
 لط5بق  لث5ني زنقة ض5ية عش  أكد 4،)

 لرب5ط.
تم  لتسجيل في  لسجل  لتج5ر2)
بت5ريخ) (159683 رقم) تحت  ب5لرب5ط 

)))أبريل)))0).
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STE. RR EXPERTMOTIVE
SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
رأسم5له5 : 200.000.00 درهم

تأسيس شركة
بت5ريخ عقدعرفي   بمقت�سى 
 32) 5رس)))0))ب5لرب5ط،)تم تأسيس)
ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة 

ب5لصف5ت  لت5لية):
 RR(لتسمية):)تحمل  لشركة  سم 

.EXPERTMOTIVE SARL
رقم) :) لعم5رة   ملقر  إلجتم5عي)
زنقة  شال2  حمد) (8 رقم) شقة  (30

 لشكيلي حس5ن  لرب5ط.
 لهدف):)

صي5نة وفحص  لسي5ر ت و آلآلت)
و ملحرك5ت.

غي5ر  لسي5ر ت) قطع  تسشيق 
و آلآلت.

بمبلغ) حدد  (: رأس  45  لشركة)
 2000 درهم  قسمة على) (200.000
قيمة  لحصة  لش حدة) حصة  ن 

200)درهم،))يمتلك5ن  لسيد ن):
 200 بقيمة) أس5 ة   لغزو ني 

حصة.
 200  لسيد غجب45  يشب بقيمة)

حصة.
في) :) دة  لشركة  حددة   ملدة)
99)سنة  بتد ء) ن ت5ريخ تسجيله5 في)

 لسجل  لتج5ر2.
يسير  لشركة  لسيد) (:  لتسيير)

 لغزو ني أس5 ة.
سجلت  لشركة ب5لسجل  لتج5ر2)
للمحكمة  لتج5رية ب5لرب5ط تحت رقم)

.160003
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MOBILTURI MAROC
SARL

تأسيس شركة
بت5ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 2) 25)))0))ب5ملحمدية،)تم تأسيس)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

ب5لخصشصي5ت  لت5لية):

 ملشضشع  إلجتم5عي):

ت5جر أث5ث ب5لجملة.

 ق5و4 ديكشر.

ب5الستير د) يقشم  وسيط  أو  ت5جر 

و لتصدير.

 MOBILTURI شركة) (:  لتسمية)

.MAROC SARL

تجزئة  لحرية) (:  ملقر  إلجتم5عي)

ش5رع فلسطين) (3 شقة) (( 2) لط5بق)

 ملحمدية.

 ملدة):)99)سنة.

درهم) (200000 (: ) لرأسم45)

200)درهم) 2000)حصة)  قسمة إلى)

على  لشرك5ء) حصة  قسمة  لكل 

ك5لت5لي):

ب) س5هم   لسيد  ع5د  لسق5ط 

20.000.00)درهم.

 لسيد  بر هيم لحم5م س5هم ب)

20.000.00)درهم.

:) لسيد  ع5د  لسق5ط)  لتسيير)

لحم5م  سير ن) و لسيد  بر هيم 

للشركة ملدة غير  حدودة.

:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)

نه5ية ديسمبر.

2)%)لإلحتي5ط  لق5نشني،) (:  ألرب5ح)

و لب5قي يقسم على  لحصص.

ب5ملحكمة) (: تم  إليد ع  لق5نشني)

 إلبتد ئية ب5ملحمدية تحت رقم)862 
بت5ريخ)9) 25)))0)) لسجل  لتج5ر2)

رقم)30492.
)لإليد ع و لنشر

 إلد رة
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NASI MEDICAL
 SARL

A ASSOCIE UNIQUE

تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية 
ذ ت  لشريك  لشحيد

عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�سى 

تم) قد  بسال،) ((0(( أبريل) (28 في)

شركة  حدودة  ملسؤولية) تأسيس 

تحمل) و لتي  ذ ت  لشريك  لشحيد 

 لخص5ئص  لت5لية):

  NASI MEDICAL (:  لتسمية)
ش.م.م ذ ت  لشريك  لشحيد.

 لهدف  إلجتم5عي):
تسشيق  ملعد ت و ملنتج5ت  لطبية)
و عد ت) و لكش شف  و لجر حية 

 ملختبر ت و ملش د  لكيمي5ئية.
وشبه) و ستحضر ت  لتجميل 
 لصيدالنية و نتج5ت طب  ألسن5ن)
وتصنيع) وتصميم  و لطب  لبيطر2 

جميع هذه  ملنتح5ت.
تج5ر2) عمل  وأ2  خد ة  أ2 
وال) في  لخ5رج  أو  د خل  ملغرب 
و لتج5رة) و لتصدير  سيم5  الستير د 
و لتأجير) و الستحش ذ  و إلبد ع 
 ملرتبط بشكل  ب5شر أو غير  ب5شر)

بهدف  لشركة.
تأجير أو إد رة أ2 شهرة أو تأجير)
أو) أ2  نشأة  تشغيل  أو  تركيب  أو 
 ستكش5ف أ2  ؤسسة أو  صنع أو)
ورشة عمل تتعلق بش حد أو آخر  ن)

 ألنشطة  ملحددة.
جميع  لعملي5ت) ع5م،) وبشكل 
 لتج5رية و مل5لية و لصن5عية و ألور ق)
بشكل) و لعق5رية  ملتعلقة   مل5لية 
ب5ألهد ف) غير  ب5شر  أو   ب5شر 
 ملذكشرة أعاله و لتي  ن  ملحتمل أن)

تعزز تحقيقه5.
رأسم45  لشركة):)200000)درهم)
 قسمة على)2000)حصة بثمن))200 

درهم للحصة  لش حدة.
سنة  بتد ء) ن) (99 (: ) ملدة)

 لتأسيس  لنه5ئي.
تجزئة لفروكي) (: ) ملقر  إلجتم5عي)

 لصغير  حل رقم)3)حي كريمة سال.
:) لشريكة  لشحيدة)  لتسيير)
تسير  لشركة) ن5دية،) بلكز ز   لسيدة 

ملدة غير  حدودة.
تم  إليد ع) ( (:  إليد ع  لق5نشني)
ب5ملحكمة) بكت5بة  لضبط   لق5نشني 
.(0(( (25 (2 ( يشم) (  إلبتد ئية بسال)
 الندر ج في  لسجل  لتج5ر2):)سجلت)
بسال) في  لسجل  لتج5ر2   لشركة 

تحت رقم)2)388.
لإلش5رة و لنشر

 ملسيرة  لشريكة  لشحيدة  لسيدة بلكز ز ن5دية
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BCV
 كتب  الستش5رة  لق5نشنية ب5لرب5ط

 له5تف):)92402)0237

ARTIS CONSTRUCTION
 SARL

RC N°220(73/RABAT
ش.د.م.م

برأسم45 : 200000 درهم
 ARTIS قفل تصفية شركة
CONSTRUCTION  SARL

للجمع  لع5م  إلستثن5ئي) تبع5 
قرر) ((0(( أبريل) (29  ملنعقد بت5ريخ)

 لشرك5ء) 5 يلي):
 إلعالن عن قفل  لتصفية و لنه5ئي)

.ARTIS CONSTRUCTION(لشركة
حس5ب5ت) على   ش فقة  لشرك5ء)

 لتصفية).
تبرئة  ملصفي.

بين) تشزيع ص5في  لخس5رة  إعالن 
 لشرك5ء.

على  لشركة  ن)  لتشطيب 
 لسجل  لتج5ر2.

وقد تم  إليد ع  لق5نشني ب5ملحكمة)
 لتج5رية ب5لرب5ط تحت رقم)4208)2.
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SOCIETE ARCW
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسم5له5 : 20.0000 درهم

 ملقر  إلجتم5عي :  لرب5ط أكد 4 
4زنقة و د2 زيز شقة 7

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ ب5لرب5ط)
في)2)) 5رس)))0)،)تم إنش5ء) لق5نشن)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة  ميز ته5 ك5لت5لي):
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة).
 لتسمية):)شركة)ARCW)ش.م.م.

غسل  لسي5ر ت) (:  لغرض)
و لغير) وتنظيف  لش جه5ت  ملبنية 

 ملبنية.
 الستير د و لتصدير.

أكد 4) :) لرب5ط   ملقر  إلجتم5عي)
4زنقة و د2 زيز شقة)7.

سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس.
 20.000.00 في) حدد  (: رأسم5له5)

درهم).

عثم5ن) عين  لسيد  (:  لتسيير)

 لقب5ج و لسيد أ ين بنسشدة  سير ن)

للشركة ملدة غير  حدودة.

تم  إليد ع) ( (:  إليد ع  لق5نشني)

لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لق5نشني 

ب5لرب5ط بت5ريخ))7))أبريل)))0).

 لسجل  لتج5ر2):)عدد)2)2298.
وهذ  بمث5بة  قتطف وبي5ن
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INNOVA CUISINE
S.A.R.L

ملحضر لجمع  لع5م  لذ2) وفق5  (

30) 5رس) في) في  قر  لشركة،) عقد 

))0))قرر  لشرك5ء) 5 يلي):

غير) بقر ر  ن  لجمعية  لع5 ة 

تمت  إلش5رة إلى تغيير  سم)  لع5دية،)

إلى) (INNOVA CUISINE  لشركة  ن)

سلبية) بشه5دة  (INNOVA SPACE
رقم)7)2033).

) ن) تعديل  مل5دة) تم  وب5لت5لي 

 لنظ5م  ألس5�سي للشركة.

تم  إليد ع  لق5نشني لدى  ملحكمة)

 لتج5رية ب5لرب5ط بت5ريخ))9) 25)))0) 

تحت عدد)124416.
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 SOCIETE LOCATION
OUARGHA CAR

تجزئة  ملج5عرة قط5ع ) رقم 156 

جرف  مللحة

بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)

 (4  إلستثن5ئي للشركة  ملؤرخ بت5ريخ)
))0))بمقر  لشركة فقد تقرر) أبريل)

 5 يلي):

رشيد  لسعد2) تعيين  لسيد 

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 
رقم)GK98(42)و لس5كن بدو ر  والد)

جرف  مللحة) قي5دة  ملر بيح  ح5 د 

 سير شركة ملدة غير  حدودة.

22) ن  لق5نشن) تعديل  مل5دة)

 ألس5�سي للشركة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

بت5ريخ) بلقصير2  بمشرع   إلبتد ئية 

8))أبريل)))0))تحت رقم)46.
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  SOCIETE LOCATION

 MJAARA TOURS
تجزئة  ملج5عرة قط5ع 2 رقم 8)) 

جرف  مللحة

بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)

 29  إلستثن5ئي للشركة  ملؤرخ بت5ريخ)
))0))بمقر  لشركة فقد تقرر) أبريل)

 5 يلي):
بششتى  لغم5ر2) تعيين  لسيد 

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 
تجزئة  و لس5كن  (GM19464 رقم)

جرف   ((8 رقم   2 قط5ع   ملج5عرة 

 مللحة  سير شركة ملدة غير  حدودة.
22) ن  لق5نشن) تعديل  مل5دة)

 ألس5�سي للشركة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

بت5ريخ) بلقصير2  بمشرع   إلبتد ئية 

8))أبريل)))0))تحت رقم)47.
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 STE. BARCELONA EUROPE

SUPPLY SL
SARL AU

حل  لشركة
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تقرر حل) ((0(( فبر ير) ((  ملؤرخ في)

ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة 

 STE. BARCELONA EUROPE

SUPPLY SL SARL AU  بلغ 
وعنش ن  20.000درهم  رأسم5له5 

 قره5  إلجتم5عي  لتقى ش5رع  شال2 

ت5شفين  بن  يشسف  وش5رع   لعب5س 

ط5بق 2 رقم 2 تطش ن.

وحدد  قر  لتصفية بملتقى ش5رع 

بن  يشسف  وش5رع   شال2  لعب5س 

ت5شفين ط5بق 2 رقم 2 تطش ن.

بن  عبد  لسالم   : وعين  لسيد 

أزال  قي5دة  أزال  دو ر  وعنش نه  صبيح 

تطش ن كمصفي للشركة.

وعند  إلقتض5ء  لحدود  ملفروضة 

لهم  حل  على  لصالحي5ت  ملخشلة 

 ملخ5برة و حل تبليغ  لعقشد و لشث5ئق 

 ملتعلقة ب5لتصفية ال حدود  فروضة 

لهم.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((4 بت5ريخ) بتطش ن   إلبتد ئية 

))0))تحت رقم)671.
 قتطف للنشر و إلشه5ر
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STE. BILASERV
SARL

 لتأسيس
شروط  لعقد  لعرفي) حسب 

تأسيس) تم  ((0(2 أكتشبر) (8 بت5ريخ)

لشركة  حدودة)  لنظ5م  ألس5�سي 

حسب  ملميز ت) وذلك   ملسؤولية 

 لت5لية):

 STE. BILASERV (:  لتسمية)

.SARL

 لشكل  لق5نشني : شركة  حدودة 

 ملسؤولية.

 ملقر  إلجتم5عي : تجزئة  ملج5عرة 

قط5ع 3 رقم 647 جرف  مللحة.

 لغرض و لغ5ية :

 قهى.

سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

تسجيل  لشركة في  لسجل  لتج5ر2.
درهم) (200.000 (: رأس  مل45  لخ5ص)

2000)حصة إجتم5عية)  قسمة على)

في) حصة  لكل  درهم  (200 فئة)  ن 

حشزة  لشريك  لشحيد.

 لسيد بال4  حمد  لح5 ل لبط5قة)

 GN103632(لتعريف  لشطنية عدد 

600)حصة.

 لسيد بال4 عبد  لرحيم  لح5 ل)

عدد) لبط5قة  لتعريف  لشطنية 

GN23(282  400)حصة.

:) بتد ء) ن)  لسنة  إلجتم5عية)

ف5تح ين5ير إلى)32)ديسمبر  ن كل سنة.
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بال4  حمد) :) لسيد   ملديرية)

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 

عدد)GN(103632)ملدة غير  حدودة.

ب5ملحكمة) تم  (:  إليد ع  لق5نشني)

بت5ريخ) ( بلقصير2) بمشرع   إلبتد ئية 
2))أبريل))0))رقم  لسجل  لتج5ر2)

.843
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MEDEXC
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 SIEGE(SOCIAL : 15AVENUE(AL

ABTAL(APPT4 AGDAL(RABAT

RC : 142575 RABAT

تعديل
بمشجب  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

 (2 بت5ريخ) (MEDEXC شركة) بمقر 

دسمبر)2)0))تم  إلتف5ق على  5 يلي):
ب) أس  45  لشركة  رفع 

عبر  لحس5ب) 0.000.00)23.0درهم 

 لج5ر2 للشرك5ء)لدى  لشركة.
تعديل  مل5دة رقم)6)و7) ن  لق5نشن)

 ألس5�سي للشركة.

تحيين  لق5نشن  ألس5�سي للشركة)

 ع  لتغيير ت  لس5بقة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية ب5لرب5ط بت5ريخ)9) 25)))0) 

تحت رقم)3320)تحت رقم)4422)2.
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STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

    Travaux de comptabilité

 RAYHAN 20, ANGLE RUE DE FES ET RUE

 IBNOU EL KHATIB

 له5تف):)80232)0232

Comptable_zaroili@hotmail.fr

 SONAIMI GAZ
 SONAIMI GAZ ن  سير  شركـة 

شركة  حدودة  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رأسم5له5  الجتم5عي: 200.000,00   

درهم

 ملقر  الجتم5عي :  لك  له5دف 20، 

ص5ك5 ،كرسيف

بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ)

قرر  لشريك  لشحيد) أبريل))0)) (4

شركة) ( (SONAIMI GAZ ( لشركة)

ذ ت  لشريك)  حدودة  ملسؤولية 

 لشحيد)) 5 يلي):

رأسم45) قيمة  - لرفع  ن 

درهم) (200.000,00  لشركة  ن)

بزي5دة) 2.200.000,00درهم  إلى)

بخلق) وذلك  درهم  (2.000.000,00

20.000)حصة  جتم5عية جديدة  ن)

فئة)200)درهم).

في) رأسم45  لشرك  تحديد  تم 

إلى) درهم  قسم  (2.200.000,00

حصة  جتم5عية  ن) ( ( (22.000

ب5لك5 ل) درهم  خصصة  (200 فئة)

صلحي) للمس5هم  لشحيد:) لسيدة 

حبيبة.

تم  إليد ع) (: -) إليد ع   لق5نــشني)

كت5بة  لضبط) لدى   لق5نشني 

للمحكمة  البتد ئية بكرسيف يشم)4 

 25))0))تحت عدد)))0)/)232.
إ ض5ء:

صلحي حبيبة
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SETS AFRIQUE

تعديل
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

شريك وحيد

في عرفي  ملؤرخ  عقد   بمقت�سى 

ب5نزك5ن فبر ير))0)) ملسجل  (24   

)في)22)فبر ير))0)))تقرر  5 يلي:)

تحشيل  قر  لشركة  لى  لعنش ن)

2)حي  لعزيب)  لجديد))): ملنطقة رقم)

 لقليعة.

تحين ق5نشن  لشركة.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لضبط ب5ملحكمة  البتد ئية ب5نزك5ن)

رقم)) تحت  20) 5رس))0)) بت5ريخ)

.200
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   SŒURS D’ARMES  شركــة
 لسـجــل  لـتـجــ5ر2 رقـــم 24)22 – 

أكـــ5ديـــــر

بت5ريخ عرفي،) عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة) (،(0(( أبريل) (08 

بشريك) ذ ت  سؤولية  حدودة 

وحيد،)ذ ت  ملش صف5ت  لت5لية):

   SŒURS D’ARMES ( (:  لتسمية)

ش.م.م.)بشريك وحيد

تهدف) (:  لهدف  إلجتم5عي)

في) أو  د خل  ملغرب  سش ًء)  لشركة،)

 لخ5رج،)إلى تحقيق  ألهد ف  لت5لية):

 لتج5رة  لع5 ة).

 إلستش5ر ت بشكل ع5م).

جميع) وتصدير  وبيع  شر ء)

 ملنتشج5ت  لحرفية).

وبيع وتصدير  ستحضر ت) شر ء)

 لتجميل  لعضشية).

جميع) وتصدير  وبيع  شر ء)

 ملنتج5ت  لغذ ئية).

جميع  لبض5ئع) وتصدير   ستير د 

و ملنتشج5ت).

جميع  نتج5ت) وبيع  شر ء)

 لتجميل و شتق5ته).

 ملس5عدة  لتقنية.

شر ء)وبيع  ألجهزة  ملكتبية وأجهزة)

 لكمبيشتر).

جميع  ملنتشج5ت) وبيع  شر ء)

و ملعد ت  لطبية).

 ستير د  ملعد ت و ملنتج5ت و ملش د)

 لالز ة لنش5ط  لشركة.

إنش5ء)وخلق أو حي5زة وتأجير جميع)

ذ ت) أو  ؤسس5ت   ألصش   لتج5رية 

نفس  لهدف  إلجتم5عي).

جميع  ملق5والت) في   ملش5ركة 

و لشرك5ت ذ ت نفس  لهدف أو  لتي)

قد تس5عد على تنمينة)) لشركة.

جميع  لعملي5ت) وعمش 5،)

 لتج5رية،) مل5لية،) لصن5عية،) ملنقشلة)

و لعق5رية  ملتعلقة ب5لهدف  إلجتم5عي)

بصفة  ب5شرة أو بصفة غير  ب5شرة)

أو  لت5بع له5 و لتي يمكن أن تس5هم في)

نش5ط  لشركة وفي تنميته5.

بلشك) أك5دير،) (:  ملقر  الجتم5عي)
233،) كتب) 2)،)ش5رع تطش ن،)رقم)
رقم)2)و)6،) لط5بق)3،) لحي  ملحمد2.

سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

تسجيله5 في  لسجل  لتج5ر2  5 عد )

 لحل  ملسبق أو  لتمديد.

يتكشن  ن) (:  لر سم45  الجتم5عي)

200.000,00)درهم.

تعيين  آلنسة) تم  (:  لتسيير)

وحيدة)  لكرو ي  ريم،) سيرة 

تأسيسية))للشركة،)ملدة غير  حدودة.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 

لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لضبط 

(،(0(( أبريل) (26 بت5ريخ) بأك5دير،)

تحت)109536.
للخــــالصة و لبيـــــ5ن
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 COMPAGNIE  شــــركــة

 CENTRALE INDUSTRIELLE

 COMMERCIALE

 D’INEZGANE
(.C.C.I.C.I(   ب5خـتـصـ5ر 

 لسـجــل  لـتـجــ5ر2 رقـــم 387 - 

أكـــ5ديـــــر

بت5ريخ) عرفي،) عقد  2(بمقت�سى 

قررت  لجمعية) (،(0(( أبريل) (07

بمث5بة  لجمع)  لع5 ة  ملنعقدة 

للشركة  ملسم5ة))  لع5م  إلشتثن5ئي 

 Compagnie Centrale Industrielle

  Commerciale d’Inezgane

ذ ت  سؤولية) شركة  (.(C.C.I.C.I

 2.000.000,00 برأسم45)  حدودة،)

درهم،) لك5ئن  قره5 ب5نزك5ن،))))))كلم)

20،) 5 يلي):

بمبلغ) رأسم45  لشركة  تخفيض 

900.000,00)درهم ليستقر ب5لت5لي في)

درهم وذلك عن) (200.000,00  بلغ)

حصة  جتم5عية) (9000 طريق إلغ5ء)

 ن فئة)200,00)درهم للحصة.

بمقت�سى شروط عرفي بت5ريخ) ()(

إلى) وبعد  إلستم5ع  (،(0(( (25 (08

يالحظ تقرير  سير  لشركة،) تالوة 
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وجشد  ع5رضة) عدم  ح5لة  في  أنه  (

وشر ء) لحصص) طلب  سترد د  أو 

 9000 إلغ5ء) سيتم   إلجتم5عية،)

حصة إجتم5عية و لتي يمتلكه5 كل  ن)

 لسيد  حمد بيجكين و حمد  أل ين)

؛) بيجديجن،) عتب5ًر   ن هذ   ليشم)

ويالحظ ب5لت5لي،)أنه تم تخفيض رأس)

 مل45 بشكل  تن5سب  ن  لحصص)

أ2)   إلجتم5عية  ع  ملبلغ  ملذكشر 

 5 يع5د4)900.000,00)درهم.

و7) ن) (6 كم5 تم تغيير  لفصلين)

 لق5نشن  ألس5�سي للشركة.

تحيين) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 لق5نشن  ألس5�سي للشركة.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لضبط ب5ملحكمة  لتج5رية بأك5دير.)
للخــــالصــة و لــبــيـــــ5ن
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    A.I.R. NEHAME  شــــركــة
 لسـجــل  لـتـجــ5ر2 رقـــم 2)442 - 

أكـــ5ديــــــر

بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

قررت  لجمعية) (،(0(( 08) 5رس)

بمث5بة  لجمع)  لع5 ة  ملنعقدة 

لشرك5ء) لشركة)  لع5م  الستثن5ئي 

A.I.R. NEHAME،)ش.م.م.،))  ملسم5ة)

درهم،) ( (200.000,00 برأسم45)

شركة)) عند  بأك5دير،)  لك5ئن  قره5 

(،Hubert Giraud زنقة) (،S.N.T.C

عم5رة  لسالم،) 5 يلي):

نه5م) للسيد  و لترخيص   ملش فقة 

ب5لحصص) على  لتصدق  أحمد 

23) ن) للفصل) طبق5   إلجتم5عية،)

 لق5نشن  ألس5�سي للشركة.

 لتصدق ب5لحصص  إلجتم5عية:

بمقت�سى عقد عرفي تصدق نه5م)

حصة  جتم5عية) ((00 أحمد بنسبة)

حصة  جتم5عية) (400  ن  جمشع)

لف5ئدة) في  لشركة  يمتلكه5  و لتي 

 لسيد ع5د4 سليم5ن نه5م)؛
6)و7) ن  لق5نشن) تغيير  لفصلين)

 ألس5�سي للشركة.

تعديل  لق5نشن) ب5لت5لي  تم  كم5 
 ألس5�سي للشركة.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لضبط ب5ملحكمة  لتج5رية بأك5دير،)
تحت عدد) (،(0(( أبريل) (06 بت5ريخ)

   .209((0
)للخــــالصــة و لــبــيـــــ5ن
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مركز العزيز الخاص
تغيير

سجل تج5ر2  لرب5ط رقم 242302
 ملقر  إلجتم5عي : 22 ش5رع  ألبط45 

رقم 4 أكد 4  لرب5ط
بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)
نشفمنبر) (2  إلستثن5ئي  ملتعلق بت5ريخ)

لشركة  ركز  لعزيز  لخ5ص) ((0(2
ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة 

للشريك  لشحيد تقرر  5 يلي):
إلى) تحشيل  ملقر  إلجتم5عي 
 3 رقم) إق5 ة  الزهر   لعنش ن  لت5لي 

 لط5بق  لسفلي ت5بريكت سال.
لدى كت5بة) (: تم  إليد ع  لق5نشني)
ب5لرب5ط)) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 
رقم) تحت  ((0(2 ين5ير) ((7 بت5ريخ)

.121680
وهذ  بمث5بة  قتطف وبي5ن
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BUFOURNI  SARL AU
SARL AU

تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية
عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�سى  (I-
تمت) (،(0((25 (9 ( يشم) ب5لرب5ط 
لشركة) صي5غة  لق5نشن  لتأسي�سي 
(، )بشريك وحيد)  حدودة  ملسؤولية)

له5  لخص5ئص  لت5لية):)
 BUFOURNI SARL  لتسمية:)

. AU
 لهدف):

)ت5جر  للش زم و ألث5ث  ملكتبي.
) بن) ش5رع) ( (29 (:  ملقر  الجتم5عي)

سين5))شقة رقم)22) كد 4  لرب5ط.
سنة إبتد ء   ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

تأسيس  لشركة.

حدد رأسم45  لشركة)  لرأسم45:)
في  بلغ)200.000)درهم.

تسيير  لشركة) عهد   إلد رة:)
 لسيدة عمر عم5ر2.

:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)
غ5ية)32)ديسمبر.

-IIتم  إليد ع  لق5نشني وتسجيل) (
 لشركة ب5لسجل  لتج5ر2 للمحكمة)
(25 (9 بت5ريخ) ب5لرب5ط،)  لتج5رية 

))0)،تحت رقم)2)44)2.
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 كتب أقصبي
 جمشعة فيدينيشن أنترن5سيشن45

ش5رع ف5س رقم)77،)طنجة
 له5تف:)7)44)02393

YMTL PROMO
SAR A.U

تكشين شركة  حدودة  ملسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بطنجة)
في)9)) 5رس)))0)،)تم إعد د  لق5نشن)
 ألس5�سي لشركة  حدودة  ملسؤولية،)

تتلخص خص5ئصه5))كم5 يلي):
تتحذ  لشركة  سم) (:  لتسمية)

.YMTL PROMO SARL A.U
يتمثل  شضشع) (:  شضشع  لشركة)
أو) لف5ئدته5،) قي5 ه5  في   لشركة 
في) ب5ملس5همة،) أو  لحس5ب  ألغي5ر،)

 ملغرب بم5 يلي):
 لترويج  لعق5ر2 بجميع أشك5له.

جميع  لعملي5ت) ع5م،) وبشكل 
و مل5لية،) و لصن5عية   لتج5رية 
ب5ملنقشالت،) و لعق5رية  ملتعلقة 
ب5ملش ضيع) بشكل  ب5شر   ملرتبطة 
أن) شأنه5  أعاله،و لتي  ن   ملذكشرة 

تسهم في تطشير  لشركة.
 ملقر  لرئي�سي للشركة):)حدد  ملقر)
 لرئي�سي للشركة بطنجة،ش5رع ف5س)

رقم)77) ملكتب)2.
 دة  لشركة):)99)سنة إبتد ء) ن)

ت5ريخ تكشينه5  لنه5ئي.
)رأس  45  لشركة):)حدد رأسم45)
 لشركة في  بلغ)200.000.00)درهم،)
2.000)حصة في  لشركة)  قسم5 إلى)
حصة) لكل  درهم  (200.00 بقيمة)

 خشلة 4):

 لسيدة ي5سمين  لطر شن)2.000 

حصة.

يسير  لشركة) (: هيئة  لتسيير)

شخص ذ تي و حد أو عدة أشخ5ص)

ال،) أم  شرك5ء) ك5نش   سش ء) ذ تيين 

بصفته  سير .

وقد عين  سير  لشركة ملدة غير)

 حدودة.

 لسيدة ي5سمين  لطر شن  غربية)

سبتمبر) (28  لجنسية  شلشدة بت5ريخ)

لبط5قة) ح5 لة  بفرنس5،) (2989

(،K44(42( رقم)  لتعريف  لشطنية 

تجزئة) بشب5نة  حي  بطنجة  ق5طنة 

تمرسرة)))رقم)20.

خصم  إلحتي5طي) بعد  (:  ألرب5ح)

تشزع  ألرب5ح  لص5فية)  لق5نشني،)

بحسب  لحصص  لتي) بين  لشرك5ء)

يملكشنه5 في  لشركة.

تم  إليد ع  لق5نشني بكت5بة ضبط)

بت5ريخ) بطنجة   ملحكمة  لتج5رية 

))0)،)سجل تج5ر2 عدد) أبريل) (28

.126461
قصد  شجز وبي5ن

فيصل أقصبي
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 BARJ TRAV
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

رأسم5له5 : 200.000.00 درهم

 ملقر  إلجتم5عي : عم5رة 30 شقة8 

ش5رع  شال2  حمد  لشكيلي حس5ن 

 لرب5ط

رقم  لسجل  لتج5ر2 : 160025

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

 29 بت5رخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة ذ ت) ((0(( أبريل)

ذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لشحيد ذ ت  لخص5ئص  لت5لية):

 BARJ TRAV  SARL (:  لتسمية)

.AU
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نش5ط  لشركة :

أشغ45  لبن5ء وأشغ45  ختلفة.

 ملقر   إلجتم5عي :عم5رة 30 شقة 

8ش5رع  شال2  حمد  لشكيلي حس5ن 

 لرب5ط.
رأسم45  لشركة : لقد تم تحديد 
رأسم45  لشركة في 200.000 درهم 

 قسمة إلى 2000 حصة إجتم5عية 

در هم  شزعة   200 قيمة  لش حدة 

ك5لت5لي :

 لسيد برج عز لدين 2000 حصة 

إجتم5عية.

تعيين  تم  لقد   : تسيير  لشركة 

 لسيد برج عز لدين كمسير للشركة.

 لسنة  مل5لية :  ن ف5تح ين5ير إلى 

ب5ستثن5ء  سنة  كل  ديسمبر  ن   32

 لسنة  ألولى تبتدئ  ن ت5ريخ  لتقييد 

في  لسجل   لتج5ر2.

لقد تم تحديد  دة  لشركة في 99 

سنة.

كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 

ب5لرب5ط) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

رقم) تحت  (،(0(( (25 (9 بت5ريخ)

 لسجل  لتج5ر2)160025.
للنشر و إلعالن
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STE. CD  CAR RENTAL
SARL AU

 23 بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لق5نشن) تم  (،(0(( أبريل)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 حدودة بشريك وحيد.

 CD  CAR RENTAL (:  لتسمية)

ش.م.م.ش.و.

 لهدف):)كر ء)  لسي5ر ت.

 ملقر  إلجتم5عي):)ش5رع عبد  ملش ن)

عم5رة)38)شقة رقم)4)حس5ن  لرب5ط.

سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

تأسيس  لشركة.

حدد رأس) (:  لرأسم45  إلجتم5عي)

درهم  قسم) (200.000.00 في)  مل45 

حصة إجتم5عية  ن فئة) (2000 إلى)

200)درهم للش حدة  جزأ ك5لت5لي):

 2000 شكيب) ف5طمة   لسيدة 
حصة إجتم5عية  ن فئة)200)درهم.

تسيير  لشركة):) ن طرف  لسيدة)
بت5ريخ) شكيب  ملزد دة  ف5طمة 
لبط5قة) 2982) لح5 لة  يشنيش) (30
 BJ368200 عدد)  لتعريف  لشطنية 
إق5 ة) بش5رع  ملق5و ة   لق5طنة 

أوك5يمدن س)3) لشقة)7) ر كش.
تم  إليد ع)  إليد ع  لق5نشني:)
 لق5نشني ب5ملحكمة  لتج5رية ب5لرب5ط)
عدد) تحت  (،(0(( (25 (6 بت5ريخ)

.2(4382
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 STE YOKA SUSHI
SARL

تحرير 72 % لب5قية  ن ر سم45 
 لشركة

))0)،) نعقد) أبريل) (2( بت5ريخ)
لشركة)  لجمع  لع5م  لغير  لع5د2 
ذ ت) شركة  (، (STE YOKA SUSHI
ر سم5له5)  سؤولية  حدودة،)
درهم5،) قره5  الجتم5عي) (200.000
ش5رع أبش بكر) (2 )) حل رقم) عم5رة)

 لصديق أكد 4  لرب5ط.
حيث تمت  ملص5دقة على):

72)% ن ر سم45  لشركة) تحرير)
بقيمة)72.000)درهم.

ب5ملحكمة) تم  اليد ع  لق5نشني 
رقم) تحت  ب5لرب5ط،)  لتج5رية 

4429)2)بت5ريخ)9 25)))0).
75 P

STE ARBEA RE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ر سم5له5 : 200.000 درهم
 قره5  الجتم5عي : 2 زنقة  شليير 

 لد ر لبيض5ء
 لسجل  لتج5ر2 رقم : 479)24

وفق5 ملحضر قر ر ت  لجمعية غير)
 لع5دية بت5ريخ)0))أبريل)))0)،)تقرر)

 5 يلي):
 ع5ينة بيع أسهم ر سم45  لشركة.
أجل) تفشيض  لسلط5ت  ن 

 الجر ء ت.

بكت5بة) تم  اليد ع  لق5نشني 
لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لضبط 
((،(0(( (25 (9 بت5ريخ) ب5لد ر لبيض5ء)

تحت رقم)7)34)8.
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STE MADAËF
شركة  س5همة

ر سم5له5 : 23.074.000.000 درهم
 قره5  الجتم5عي : س5حة ك5ر2، 

عم5رة بيسنس، 2  لط5بق 4،  حج 
 لري5ض  لرب5ط

 لسجل  لتج5ر2 رقم : 49655
 لتعريف  لضريبي رقم : 870)330

 لتعريف  ملشحد للمق5ولة : 
01509176000008

تنفيذ  الد 5ج عن طريق  ستيع5ب 
شركة HMS  ن قبل شركة

MADAEF
غير) قررت  لجمعية  لع5 ة 
 MADAEF شركة) ملس5همي   لع5دية 
بعد) (،(0(2 ديسمبر) (16 بت5ريخ)
عقد  الد 5ج) على  شروع   الطالع 
 (0(2 ديسمبر) (16 بت5ريخ)  ملشقع 
بعملية  الد 5ج عن طريق) و ملتعلق 
 MADAEF HMS) ن قبل)  ستيع5ب)
بكت5بة) تم  يد عه  لق5نشني  و لذ2 
لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لضبط 
ب5لرب5ط بت5ريخ)8))أبريل)))0)،)تحت)

 لرقم)40)4)2) 5 يلي):
 ملش فقة على  شروع  الد 5ج في)
جميع بنشده وكذلك عملية  الد 5ج)
HMSبجميع) تس5هم) بمشجبه5   لتي 
.MADAEF(أصشله5 وخصش ه5 لص5لح
لن) أن  الد 5ج  و ع5ينة   در ك 
يترتب عنه تب5د4 بين حصص شركة)))
 MADAEF شركة) وحصص  (HMS
ال يتطلب تحديد أية نسبة) وب5لت5لي،)
3) ن) تب5د4 وفق5 ملقتضي5ت  لفقرة)
 17-95 4))) ن  لق5نشن رقم)  مل5دة)

 ملتعلق بشرك5ت  ملس5همة.
لعملية)  ع5ينة  النج5ز  لنه5ئي 
  HMS(الد 5ج عن طريق ضم شركة 
ب5ثر) (MADAEF شركة) طرف   ن 
(،(0(2 سبتمبر) ف5تح  بت5ريخ  رجعي 

بحكم) HMS) نحلة  شركة) وتصبح 

تنفيذ ) تنفيذ  الد 5ج  بعد   لق5نشن 

نه5ئي5  ع  لعلم أنه لن يتبع حله5 أ2)

4))) ن) تصفية طبق5 الحك5م  مل5دة)

 لق5نشن رقم)95-17) ملتعلق بشرك5ت)

 ملس5همة.

بمكتب) تم  اليد ع  لق5نشني 

 لتسجيل ب5ملحكمة  لتج5رية ب5لرب5ط)

تحت  لرقم) (،(0(( أبريل) ((8 بت5ريخ)

.2(4(40
 ن أجل  ملستخرج و الش5رة
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 STE AL WASSITE BUREAU
 SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

تأسيس شركة
بت5ريخ قر ر  لشرك5ء)  بمشجب 

 )2))ين5ير)))0)))))تقرر تأسيس شركة)

لذلك) تبع5  و   حدودة  ملسؤولية.)

تتكشن  ن  لسيد  ملصطفى) فإنه5 

فشر تي و  لسيد نبيل فشر تي))و تتميز))

ب5لخص5ئص  لت5لية:)

 AL WASSITE (: تسمية  لشركة)

.BUREAU SARL

نش5ط  لشركة:)خد 5ت  علش 5ت)

تج5رية.

 لشس5طة في تشغيل  لكف5ء ت).

 قر  لشركة:))2) كرر زنقة لبن5ن)

رقم)3)حي  ملحيط  لرب5ط.

ت5ريخ) سنة  بتد ء) ن   ملدة:99)

إحد ثه5  لفعلي.

  200.000 ( ( في) حدد  رأس  مل45:)

حصة) (2000 على) درهم5  قسم 

بقيمة)200))درهم للش حدة.)

 لتسييرو لتشقيع):

 لسيد  ملصطفى فشر تي).

تم  إليد ع  لق5نشني لدى  لتج5رية)

  (0(( 22) 5رس) بت5ريخ) ( ب5لرب5ط)

تحت رقم))158663.
))و هذ  بمث5بة  قتطف و بي5ن
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ديــش ن  ألست5ذ رشيد أفـــز ن)) ملشثق بمكن5س)

) ملغرب(

ش5رع عال4 بن عبد هللا،)عم5رة)60،) لط5بق)

 ألو4  لشقة)D2)حمرية))م.ج(

 ـــكـــنـــ5س

 له5تف:)02 32 22 22 02

 STE AYALENS
 SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

تــأسيس شركة
عقد  شثق  حرر  ن) بمقت�سى 

أفـــز ن  شثق) رشيد  طرف  ألست5ذ 

تم) (،(0(( 4) 5رس) بمكن5س بت5ريخ)

إعد د  لق5نشن  ألس5�سي لشركة ذ ت)

 سؤولية  حدودة بين  لشرك5ء)وهم)

 لس5دة:)

عز  لدين  لكرز ز2،)  لسيد 

و لسيد ه5شم) و لسيدة سه5م هند،)

كنزة  لكرز ز2،) و آلنسة   لكرز ز2،)

تجزئة  يمشزة) بمكن5س   لس5كنين 

فيال رقم)3))م ج،)ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  شكل  لشركة:)

 سؤولية  حدودة.

 AYALENS» (» تسمية  لشركة:)

. S.A.R.L

غرض  لشركة بإيج5ز:)بيع وشر ء)
تصحيح  لنظر،) ستير د) زج5ج 

وتصدير وتشزيع وتسشيق جميع  ملش د)

 لخ5صة بهذ   لغرض.

جميع  لعملي5ت) ع5 ة  وبصفة 

 لتج5رية و مل5لية سش ء  ك5نت عق5رية)

بهذ   لغرض) أو  نقشالت  ملرتبطة 

بشكل  ب5شر أو غير  ب5شر.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي:) كن5س)
2)زنقة الفشت)  ملنزه  ملدينة  لجديدة)

 لشقة)6.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة:99)سنة.
 (00.000 رأسم45  لشركة) (  بلغ)

000))حصة بقيمة) درهم  قسم إلى)

200,00)درهم للحصة وهي ك5لت5لي:

) لسيد عز لدين  لكرز ز2)...........)

800)حصة.

 400 (....  لسيد ه5شم  لكرز ز2)

حصة.

 لسيدة سه5م هند)...)400)حصة.
 400 (... ( كنزة  لكرز ز2)  آلنسة 

حصة.
ه5شم)  سير  لشركة:) لسيد 
غير) ألجل   لكرز ز2،) سير  لشركة 

 حدود.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (8 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 
1360،) لسجل) رقم) تحت  ( (،(0((

 لتج5ر2 رقم)2)229.
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STE  D.F.C.E
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ر سم5له5 : 2.000.000 درهم
 لسجل  لتج5ر2 رقم : 83839

 لتعريف  لضريبي رقم : 202034)
بمقت�سى  لجمع  لع5م  ملؤرخ)
بت5ريخ)30) 5رس)))0)،)قرر  لشرك5ء)
ذ ت) شركة  ( (D.F.C.E  لشركة)

 سؤولية  حدودة  5 يلي):
قبش4  ستق5لة  ملسير  لسيد)

ق5سمي  حمد.
ي5سين) ق5سمي  تعيين  لسيد 

كمصفي للشركة.
تم  اليد ع نسختين  ن  ملحضر)
بهذ   لتغيير)  لشفهي  ملتعلق 
ب5لد ر لبيض5ء) ب5ملحكمة  لتج5رية 
رقم) تحت  (،(0(( أبريل) (2( بت5ريخ)

.8(0997
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 STE  LA MAROCAINE
 NEGOCE ET DIVERS

TRAVAUX
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ر سم5له5 : 200.000 درهم
 لسجل  لتج5ر2 رقم : 224872

 لتعريف  لضريبي رقم : 3980)20
بمقت�سى  لجمع  لع5م  ملؤرخ)
بت5ريخ)9)) 5رس)))0)،)قرر  لشرك5ء)
 STE LA MAROCAINE  لشركة)
  NEGOCE ET DIVERS TRAVAUX
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة  5 يلي)

:

سهم  ن  لس5دة جش) (2000 بيع)
وق5سمي) صالح  ق5سمي  هشن  وم،)
 LA ب5سم  لشركة) عبد  لسالم 
 MAROCAINE NEGOCE ET
DIVERS TRAVAUX) لى  لسيد ط5رق)

 حمد أ ين.
قبش4  ستق5لة  ملسير  لسيد جش)

هشن  وم و لسيد ق5سمي صالح.
أ ين) ط5رق  حمد  تعيين  لسيد 

كمسير للشركة.
تم  اليد ع نسختين  ن  ملحضر)
بهذ   لتغيير)  لشفهي  ملتعلق 
ب5لد ر لبيض5ء) ب5ملحكمة  لتج5رية 
رقم) تحت  (،(0(( أبريل) ((7 بت5ريخ)

.822684
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STE DAHLIZ
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ر سم5له5 : 2.000.000 درهم
 لسجل  لتج5ر2 رقم : 9423)2

 لتعريف  لضريبي رقم : 4080)20
بمقت�سى  لجمع  لع5م  ملؤرخ)
قرر  لشرك5ء) (،(028 (25 (22 بت5ريخ)
ذ ت) شركة  (، (DAHLIZ  لشركة)

 سؤولية  حدودة  5 يلي):
تصفية  لشركة.

برود) تعيين  لسيد  قرر  لشرك5ء)
 لبشير للقي5م ب5لتصفية.

بكت5بة) تم  اليد ع  لق5نشني 
لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لضبط 
يشنيش) ((8 بت5ريخ) ب5لد ر لبيض5ء)

028)،)تحت رقم)670453.
82 P

STE HABTI CONTRACTING
SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
ر سم5له5 : 20.000 درهم

7) 5 بين) رقم) (:  قره5  الجتم5عي)
ش5رع  لجز ئر وش5رع  لقيرو ن حس5ن)

 لرب5ط
بعد  د ولة  لجمع  لع5م)
 الستثن5ئي ليشم)9) 5رس)))0)،)قرر)
تفكيك  ملسبق للشركة ووضعه5 على)

 لتصفية.

كمأ شر) عين  لجمع  لع5م 
هبطي) خليد  للتصفية  لسيد 
 الدري�سي كمسير للشركة  ع تمتعيه)
بجميع  لصالحي5ت قصد  نه5ء)عملية)
و الصش4) وتحقيق  ملش رد   لتصفية 

 ملشجشدة.
(5 (7 حدد  قر  لتصفية في رقم)
وش5رع  لقيرو ن) ش5رع  لجز ئر  بين 

حس5ن  لرب5ط.
بكت5بة) تم  اليد ع  لق5نشني 
ب5لرب5ط) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 
رقم) تحت  (،(0(( (25 (4 بت5ريخ)

.2(43(0
83 P

 STE SPRINTRAV
SARL AU

) لشريك  لشحيد) قر ر) بمشجب 
لشركة) ((0(( ))) 5رس) بت5ريخ)
شركة) (، (SPRINTRAV SARL AU
بشريك) ذ ت  سؤولية  حدودة 
درهم،) (200.000 ر سم5له5) وحيد،)
بج5نب) (3  قره5  الجتم5عي  ملتجر)
تم5رة) (2 حي  ملسيرة)  ملسجد  لشف5ء)

قررو   5 يلي):
تعيين  سير جديد للشركة.

بكت5بة) تم  اليد ع  لق5نشني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
بتم5رة))بت5ريخ)30) 5رس)))0)،))تحت)

رقم)3434)2.
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 STE BERNER
SARL AU

) لشريك  لشحيد) قر ر) بمشجب 
لشركة) (،(0(( 22) بريل) بت5ريخ)
شركة ذ ت) (، (BERNER  SARL AU
وحيد،) بشريك   سؤولية  حدودة 
درهم،) قره5) (200.000 ر سم5له5)
 الجتم5عي):)ش5رع  لحسن  الو4  ق5 ة)
0)) لط5بق) رقم) عيبشد2  لشقة 

 لث5ني تم5رة،)قررو   5 يلي):
 ملص5دقة على تفشيت  لحصص.

تحيين  لق5نشن  الس5�سي للشركة)
 ع تقسيم جديد لرأسم45  لشركة.
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تغيير  لشكل  لق5نشني للشركة.

تعيين  سير جديد للشركة.

بكت5بة) تم  اليد ع  لق5نشني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية))  لضبط 

بتم5رة))بت5ريخ)9))أبريل)))0)،)تحت)
رقم)))80.
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 STE COMMUNISOFT
 SARL

بمشجب  لجمع  لع5م فشق  لع5دة)

(،2016 يشنيش) (3 بت5ريخ) للشرك5ء)

 COMMUNISOFT SARL لشركة)

ذ ت  سؤولية  حدودة،) شركة  (،
درهم،) قره5) (20.000 ر سم5له5)

 8 رقم) 6) لشقة   الجتم5عي  لعم5رة)
زنقة بهت أكد 4  لرب5ط.

 ملص5دقة على تفشيت  لحصص.

تحيين  لق5نشن  الس5�سي للشركة)

 ع تقسيم جديد لرأسم45  لشركة.

تغيير  لشكل  لق5نشني للشركة.

بكت5بة) تم  اليد ع  لق5نشني 

لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لضبط 

(،(0(( أبريل) ((0 بت5ريخ) ( ب5لرب5ط،)

تحت رقم)3992)2.
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 STE MAROC INGENOV
 SARL

بمشجب  لجمع  لع5م فشق  لع5دة)

(،(0(( 28) 5رس) بت5ريخ) للشرك5ء)

 STE MAROC INGENOV لشركة)

ذ ت  سؤولية) شركة  (،SARL
 2.000.000 ر سم5له5)  حدودة،)
درهم،) قره5  الجتم5عي)23)زنقة زي5د)

بن ث5بت سشي�سي)) لرب5ط.

تغيير  قر  لشركة.

تحيين  لق5نشن  الس5�سي للشركة.

بكت5بة) تم  اليد ع  لق5نشني 

لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لضبط 

(،(0(( أبريل) (2( بت5ريخ) ( ب5لرب5ط،)

تحت رقم)3722)2.
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STE EDDAWIA SERVICES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

بشريك وحيد

ت5سيس شركة
تم تأسيس  لشركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدودة ذ ت شريك وحيد بمقت�سى)

4) بريل) في)  لعقد  لعرفي  ملؤرخ 

بت5رود نت و ملسجل بت5ريخ) ( (،(0((

حسب) بت5رود نت  (،(0(( أبريل) (4

 ملش صف5ت  آلتية:

) لض5وية سرفيس))))))))) ( ( ( (:  لتــســـمــيــــــة)

ش.م.م))ذ ت شريك وحيد.)

 Société(«(EDDAWIA(SERVICES

 ».(SARL(A(ASSOCIE(UNIQUE

 ملشضشع  الجتم5عي للشركة):

تحشيل  ال ش 4  حلي5 ودولي5.

 لشس5طة  مل5لية.

تذ كر) ونق5ط  لبيع وشر ء) جمع 

 تنشعة.

سيد2) ) قـــــــر  لشركــــــة:) ركز 

 ش�سى  لحمر2  والد تيمة.

99سنة  بتد ء) ن) ( (:  ملــــــــــــــــدة)

 لتأسيس  لنه5ئي.)

درهم) (200.000  لرأسمــــــــــــ45:)

فئة) 2000حصة  ن  إلى)  قسمة 

200.00)درهم ك5لت5لي:

 لسيـدة))) ريم  لد ود2)…......……)

2000)حـصــة.)))))))))))

تبتــدئ  ن)  لسنة  الجتـم5عـــية:)

ف5تح ين5ير وتنتهي في)32)ديسمبر.

عينت  لســيــدة  ريم) لتســيـــيــر:)

غير) ملدة  للشركة  كمسيرة   لد ود2 

 حدودة.

في) :) لتشقيع   لتشقيع  الجتم5عي)

 لعقشد و  ألور ق  لبنكية يكشن  ن)

طرف  لسـيـدة  ريم  لد ود2

بكت5بة) ثم  إليد ع  لق5نشني 

ب5ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

بت5رود نت بت5ريخ)6) 25)))0)،)تحت))

رقم)166.  
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الشركة العقارية ريال بالم 2
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
سجل تج5ر2 رقم : 92)228

ت5سيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بطنجة)
تم) (،(0(2 يشليش) (6 يشم) به5  وسجل 
تكشين شركة ذ ت  سؤولية  حدودة)

تتميز ب5لخص5ئص  لت5لية):
ري45) :) لشركة  لعق5رية   السم)

ب5لم)))،)ش.م.م.
أس5س5) تهدف  لشركة  (:  لهدف)

إلى)):
 لشر ء،) لبيع  لتقسيم،) لبيع)
لكل  لقطع) أو  لتقسيط  ب5لجملة 
 الرضية  ال الك  ملبنية أو غير  ملبنية،)
 لتسيير،) لبن5ء،) لبيع  و  لكر ء)
و ملحالت  لعم5ر ت،) لكل  لبن5ي5ت 
 ملنشآت  ملدنية و نج5ز جميع عملي5ت)
وكل) ب5مللكية  ملشتركة  و لبيع   لبن5ء)
عملي5ت  النع5ش  لعق5ر2  لخ5ضع)
في 1-85-100) ملؤرخ  رقم)  للظهير 
2402) ن  لق5نشن) ذ2  لقعدة) ((9  

.85-15
جميع  لعملي5ت  ملدنية) وعمش 5 

 لتي  ن ش5نه5 تدعيم نمش  لشركة.
طريق) طنجة  (:  ملقر  الجتم5عي)
تطش ن  ملنطقة  لصن5عية  مر)))رقم)

.56
سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

ت5سيسه5  لنه5ئي.
في  بلغ) حدد  (: ر سم45  لشركة)
 2000 على) درهم  قسم  (200.000
درهم) (200 بقيمة) حصة  جتم5عية 
على) للحصة  لش حدة  قسمة 

 لشرك5ء)كم5 يلي):
(.... شم5ع) زهد2   لسيد  حمد 

200)حصة.
 لسيد  حمد عم5ر شم5ع)....)20) 

حصة.
 (20 (... شم5ع) غ5دة   لسيدة 

حصة.
تم تعيين  لسيد  حمد) (:  الد رة)
شم5ع) وغ5دة  عم5ر،) زهد2،) حمد 
كمسيرين للشركة ملدة غير  حدودة)

 ع ك5فة  لصالحي5ت.

 لسنة  الشتر كية):) ن ف5تح ين5ير)

 لى غ5ية)32)ديسمبر.

أجل) ) ن  (% ( (2 (:  الرب5ح)

على) يشزع  و لب5قي   الدخ5ر  لق5نشني 

ويمكن) حسب  شتر كهم   لشرك5ء)

بعد) تخصص  أن  لالرب5ح  لص5فية 

 القتط5ع5ت  لق5نشنية  لى رصيد  و)

أكثر لالدخ5ر  لط5رئ.

بكت5بة) تم  اليد ع  لق5نشني 

بطنجة) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

رقم) تحت  (،(0(2 يشليش) (8 يشم)

.(44320
 ستخلص  ن أجل  الشه5ر)

 سير
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 ئتم5نية  5غت5

ش.م.م.

)2)زنقة  ملشحيدين شقة رقم)2)حس5ن  لرب5ط

STE EXPRET LAVERIE
SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

ت5سيس شركة
عرفي  سجل ف عقد   بمقت�سى 

تم) قد  ب5لرب5ط،) ((0(( 28) بريل)  

ذ ت  سؤولية) شركة  ت5سيس 

 حدودة،)تحمل  لخص5ئص  لت5لية):

 STE EXPRET (:  لتسمية)

.LAVERIE

:) صبغة،)  لهدف  الجتم5ع)

غسيل) غسيل  ملالبس،) أخص5ئي 

 البس ب5لكيلش.
درهم) (20.000 (: ر سم45  لشركة)

 200 ( حصة  ن) (200  قسمة  لى)

درهم للحصة  لش حدة  قسمة على)

 لشكل  لت5لي):

 لسيد نشفل غن5م)..)20)حصة.

 20 (.... بنسشدة) خديجة   لسيدة 

حصة.

سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لت5سيس  لنه5ئي.

:) ن ف5تح ين5ير  لى)  لسنة  مل5لية)

32)ديسمبر  ن كل سنة  5عد   لسنة)

 الولى تبتدئ  ن ت5ريخ  لتسجيل.
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 ملقر  الجتم5عي):))2))زنقة  لكشنغش)

 لرب5ط.

 ملسير):) لسيد نشفل غن5م.

(: ب5لسجل  لتج5ر2) رقم  لتقييد 

.160049
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STE ACHRAF CONSEIL

SARL

 (4 بمقت�سى عقد عرفي حرر في)

شركة) ت5سيس  تم  (،(0((  5رس)

ش.م.م) ذ ت  سؤولية  حدود،)

 لخص5ئص  لت5لية):

 PALAIS DES (:  السم  لتج5ر2)

DATTES)ش.م.م.

 لهدف  الجتم5عي)

 ENTREPRENEUR DE L   :

 GESTION D’EXPLOITATIONS

 COMMERCIALES OU

 INDUSTRIELLES OU AGRICOLE

 DE SERVICE CIVIL OU

.MILITAIRE

200.000)درهم  قسم) (: ر سم45)

 لى)2000)حصة،)200)درهم للحصة)

 لش حدة  قسمة ك5التي):

 333 ( عبد  لكريم)  لسيد  ملير 

حصة.

 لسيد زغاللي يشنس)300)حصة.

 334  لسيد حسني علش2 عص5م)

حصة.

 (2 IMM N°2 (:  ملقر  الجتم5عي)

 RESIDENCE VAL FLEURI SAID

.HAJJI SALE

علش2) حسني  :) لسيد   لتسيير)

عص5م.

 ملدة):) دة  لشركة)99)سنة.

ب5ملحكمة) تم  اليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية بسال،)تحت رقم)38797.
بمث5بة  قتطف وبي5ن
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STE 2 K NETTOYAGE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

ر سم5له5 : 200.000 درهم
 قره5  الجتم5عي : حي و د  لذهب 

ش5رع  بن  لهيتم رقم )  لعي5يدة سال 
 لسجل  لتج5ر2 رقم : 32892

ت5سيس شركة
.STE (K NETTOYAGE(:(لتسمية 
ذ ت) شركة  (:  لصفة  لق5نشنية)

 سؤولية  حدودة.
خ5لد) :) لسيد   غشس   لشرك5ء)

و لسيد  لقروق خ5لد.
في) :) ق5و4   لهدف  الجتم5عي)
أعم45  لتنظيف و العم45  ملختلفة.

200.000درهم) (: ر سم45  لشركة)
فئة) حصة  ن  (2000  قسمة  لى)

200)درهم للحصة  لش حدة.
سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لت5سيس  لنه5ئي.
حي و د  لذهب) (:  ملقر  الجتم5عي)
ش5رع  بن  لهيتم رقم))) لعي5يدة سال.
 لتسيير):)سيتم تسيير  لشركة  ن)
طرف  لسيد   غشس خ5لد و لسيد)

 لقروق خ5لد ملدة غير  حددة.
تم  اليد ع) (:  اليد ع  لق5نشني)

 لق5نشني ب5ملحكمة  البتد ئية بسال.
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2)
في  لسجل  لتج5ر2) تم  لتقييد  (:
ب5ملحكمة  البتد ئية بسال تحت رقم)

32892)بت5ريخ)8))أبريل)))0).
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STE AVENIR CALL CENTER
SARL

ر سم5له5 : 20.000 درهم
 قره5  الجتم5عي : س5حة بدر  لكبرى 

عم5رة 27 شقة رقم 2) )م.ج( 
 كن5س 

 لسجل  لتج5ر2 رقم : 26603
بمقت�سى  لجمع  لع5م  لغير)
 AVENIR CALL لشركة)  لع5د2 
بت5ريخ) ش.م.م.) ملنعقد  (،CENTER

ف5تح ديسمبر)2)0)،)تقرر  5 يلي):
 ملش فقة  لكلية على تقرير  ملسير)
الو نه) عملي5ت  لحل  لس5بق  حش4 

للشركة.

كريستي5ن) أوليفي  تعيين  لسيد 

وكذ ) كمصفي  سرف5تي  روجر 

 ختص5ص5ته وو جب5ته.

كت5بة) لدى  تم  اليد ع  لق5نشني 

 لضبط ب5ملحكمة  لتج5رية بمكن5س)

رقم) تحت  (،(0(( أبريل) (2( بت5ريخ)

.207
للبي5ن و الش5رة
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STE EL MARCI TRANSPORT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

بشريك وحيد

SARL AU 
ر سم5له5 : 200.000 درهم

 قره5  الجتم5عي : رقم 4  يت   حند 

 ركز سشق  لكشر جم5عة  يت 

بشبيد 5ن عين تشجط5ت  لح5جب

 لسجل  لتج5ر2 رقم : 56053

تأسيس
عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�سى 

تم) (،(0(( أبريل) (23 بمكن5س بت5ريخ)

ذ ت) لشركة  وضع  لنظ5م  الس5�سي 

وحيد،) بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لخص5ئص  لت5لية):

 EL MARCI (:  لتسمية)

TRANSPORT)،)ش.م.م.ش.و.
4) يت) رقم) (:  ملقر  الجتم5عي)

  حند  ركز سشق  لكشر جم5عة  يت)

بشبيد 5ن عين تشجط5ت  لح5جب.

نقل  لبض5ئع) (:  لهدف  الجتم5عي)

لحس5ب  لغير  الستير د و لتصدير.
ر سم45  لشركة):)200.000)درهم)

 200 حصة بقيمة) (2000  كشن  ن)

للحصة  لش حدة  شزعة على) درهم 

 لشكل  لت5لي):

 لسيد زكري5ء) ملر�سي  لس5كن ب)

ط5نط5ن و لح5 ل) ( حي  لنهضة) (278

رقم)  لبط5قة  لتعريف  لشطنية 

 JF(44661: 2000)حصة.

:) سندت  همة  لتسيير)  لتسيير)

 لى  لسيد زكري5ء) ملر�سى.

 ملدة):)99)سنة  بتد ء) ن تسجيله5)

ب5لسجل  لتج5ر2.

كت5بة) لدى  تم  اليد ع  لق5نشني 
 لضبط ب5ملحكمة  لتج5رية بمكن5س)
رقم) تحت  (،(0(( أبريل) ((7 بت5ريخ)

.1623
 56053 (: رقم  لسجل  لتج5ر2)

 كن5س.
للبي5ن و الش5رة

94 P

STE ARABE INGENIERIE
في) عرفي  ؤرخ  عقد  ( بمقت�سى)
قرر  لجمع) بسال  ((0(0 ين5ير) ف5تح 
 ARABE لشركة)  لع5م  الستثن5ئي 

INGENIERIE)،) 5 يلي):
تغيير  قر  لشركة  ن عم5رة رقم)
تم5رة  لى) د شق  زنقة  (2 ط5بق) (72
شقة  لك5ئنة بش5رع  الطلس عم5رة)3 

شقة رقم)2)سال  لجديدة.
ب5لسجل  لتج5ر2) رقم  لتقييد 

بتم5رة)8061)بت5ريخ)20) 25)))0).
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STE BRENTWOOD
SARL AU

عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 
تأسيس) تم  ((0(( 2))أبريل) في)

ش.م.م.ش.و.
 STE (:  السم  لتج5ر2)

.BRENTWOOD SARL AU
 ملقر  الجتم5عي):

 8 رقم) شقة  فرنس5  ش5رع  (42
أكد 4،) لرب5ط.

 لنش5ط):
 نعش عق5ر2.

 لعق5ر.
أشغ45  لبن5ء.

رأسم45  لشركة):
حصة وحيدة لف5ئدة  لسيد عبد)

 لق5در برب5ش)200.000)درهم.
 ملسير):) لسيد عبد  لق5در برب5ش.
كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 
ب5لرب5ط) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 
رقم) تحت  ((0(( أبريل) ((7 بت5ريخ)

.229827
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 SOCIETE SECURITOP
NEGOCE

SARL 
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة
بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ))
وضع  لق5نشن) (،(002 يشنيش) (26
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 حدودة لتكشن خ5صيته5 ك5لت5لي):
 SOCIETE (:  لتسمية)

.SECURITOP NEGOCE
ش5رع) ف5س  (:  ملقر  الجتم5عي)
 لكر  ة زنقة  دريد رقم)22) نفلشر2)2.

 ملشضشع بصفة  ختصرة):
 لتج5رة بشكل ع5م.

 ش د للشق5ية.
صن5عة  ش د للشق5ية.

ر س  مل45):)202.000)درهم  جزئ)
على)202)حصة  ن فئة)2000)درهم)
للحصة  لش حدة  شزعة على  لشكل)

 لت5لي):
 لسيد ح5تم ر ز2)32)حصة.
 لسيد  لب5زة بليط)32)حصة.
 لسيدة ن5يلة ت5ز2)32)حصة.

 ملجمشع):)202)حصة.
 ملدة):)99)سنة.

قبل) تد ر  لشركة  ن  (:  لتسيير)
ر ز2،) لسيد  لب5زة) ح5تم   لسيد 

بليط و لسيدة ن5يلة ت5ز2.
 لسنة  الجتم5عية):) ن ف5تح ين5ير)

على)32)ديسمبر.
بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ)
يتضمن  حضر) (،(002 يشنيش) (26

 لجمع  لع5م  لع5د2،)يتضمن):
تفشيض  لتشقيع  ملشترك و ملتعدد)

 الستخد  5ت  ع  لط5بع إلز  ي.
قبش4  لتفشيض  ملعطى  ن طرف)
لف5ئدة  لسيد) بليط   لسيد  لب5زة 

 حمد ر�سى.
بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بف5س) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

بت5ريخ)2)يشليش)002).
 لسجل  لتج5ر2 عدد)2733).
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 SOCIETE SECURITOP
NEGOCE

RC : N°21733
رفع رأس  45  لشركة

بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ))
)2)ديسمبر)028))يحتش2 على  حضر)
شركة) في   لجمع  لع5م  الستثن5ئي 
 SOCIETE SECURITOP تسمى)
رأسم5له5) ش.م.م.) (NEGOCE
و قره5) درهم  (2.000.000,00
زنقة  لزرقطشني) بف5س،)  الجتم5عي 
27) ثلث. رقم) س5بق5() كيني5  )زنقة 

تقرر  5 يلي):
رأس  45  لشركة  ن) رفع 

2.000.000.00)إلى)000.000.00.).
 ش ء ة  لنظ5م  ألس5�سي  ع)
يتش فق  ع) بم5   لتعديالت  لجديدة 
 ألحك5م  لق5نشنية  لخ5صة ب5لشرك5ت)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.
إلنج5ز  إلجر ء ت) صالحي5ت 

 لشكلية.
بمقت�سى عرفي بت5ريخ))2)ديسمبر)
إع5دة  لق5نشن  ]س5�سي) تم  (،(028

للشركة.
بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بف5س) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 
تحت رقم) ((028 ديسمبر) ((4  بت5ريخ)

(0/8/4007
بمث5بة  قتطف
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 SOCIETE SECURITOP
NEGOCE

SARL 
RC(2733

تفشيت  حصص
بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ)
 ((20( تفشيت) تم  ((009 دجنبر) (27
حصة))في  لشركة  ن))طرف  لسيدة)
ن5يلة ت5ز2 لف5ئدة  لسيد عبد  للطيف)
 SOCIETE تسمى) شركة  في  ( بدر2)
ش.م.م،) (SECURITOP NEGOCE
و قره5) درهم  (202.000 رأسم5له5)
 الجتم5عي بف5س))ش5رع  لكر  ة زنقة)

 دريد رقم)22) نفلشر2)2.
بت5ريخ) عرفي  ؤرخ  بمقت�سى 
)))دجنبر)009))يحتش2 على  حضر)
لنفس)  لجمع  لع5م  الستثن5ئي 

 لشركة تقرر  5يلي):)

 ملص5دقة على تفشيت)20))حصة))

في  لشركة.

رأس  45  لشركة  ن) رفع 

200.000)إلى)2.000.000.

ح5تم)  ستق5لة  ملسيرين  لسيد 

ر ز2 و لسيدة بليط  لبزة.

 ش ء ة  لنظ5م  ألس5�سي  ع)

يتش فق  ع) بم5   لتعديالت  لجديدة 

 ألحك5م  لق5نشنية  لخ5صة ب5لشرك5ت)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.

إلنج5ز  إلجر ء ت) صالحي5ت 

 لشكلية.

بت5ريخ)) عرفي  ؤرخ  بمقت�سى 

تم إع5دة  لق5نشن) (،(009 )))دجنبر)

 ألس5�سي للشركة.

بكت5بة) ثم  إليد ع  لق5نشني 

بف5س) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

عدد) تحت  ((020 ين5ير) (08 بت5ريخ)

.67/2010
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 SOCIETE SECURITOP

NEGOCE
SARL

RC(2733

تفشيت  حصص
بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ))

 (23( تفشيت) تم  ((00( يشنيش) (26

)طرف  لسيد) في  لشركة  ن) ( حصة)

لف5ئدة  لسيدة  له5م) ( ر ز2) ح5تم 

 SOCIETE تسمى) شركة  في  (  لت5ز2)

ش.م.م.،) (SECURITOP NEGOCE

و قره5) درهم  (202.000 رأسم5له5)

 الجتم5عي بف5س ش5رع  لكر  ة زنقة)

 دريد رقم)22) نفلشر2)2.

بت5ريخ)) عرفي  ؤرخ  بمقت�سى 

)00))يحتش2 على  حضر) 26)يشنيش)

لنفس)  لجمع  لع5م  الستثن5ئي 

 لشركة تقرر  5يلي):)

حصة)) (23  ملص5دقة على تفشيت)

في  لشركة.

بف5س،) تحشيل  ملقر  الجتم5عي 

)زنقة كيني5 س5بق5() زنقة  لزرقطشني)

رقم)27) ثلث.

 لتعديل  لنسبي للنظ5م  ألس5�سي.

 ش ء ة  لنظ5م  ألس5�سي  ع)

يتش فق  ع) بم5   لتعديالت  لجديدة 

 ألحك5م  لق5نشنية  لخ5صة ب5لشرك5ت)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.

إلنج5ز  إلجر ء ت) صالحي5ت 

 لشكلية.

بت5ريخ) عرفي  ؤرخ  بمقت�سى 

إع5دة  لق5نشن) تم  (،(00( 3)يشليشز)

 ألس5�سي للشركة.

بكت5بة) ثم  إليد ع  لق5نشني 

بف5س) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

تحت عدد) ((00( يشليشز) (16 بت5ريخ)

.480/(00(
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 SOCIETE SECURITOP

NEGOCE

 SARL

RC(2733

تفشيت  حصص
بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ))

 (32( تفشيت) تم  ((00( يشنيش) (26

)طرف  لسيد) في  لشركة  ن) ( حصة)

ر�سى  حمد ني5بة عن  لسيدة بليط)

 28 لف5ئدة  لسيد ح5تم ر ز2 بنسبة)

بنسبة) ت5ز2  ن5يلة  و لسيدة  حصة 

 SOCIETE(27)حصة في شركة تسمى

ش.م.م،) (SECURITOP NEGOCE

و قره5) درهم  (202.000 رأسم5له5)

 الجتم5عي بف5س ش5رع  لكر  ة زنقة)

 دريد رقم)22) نفلشر2)2.

بكت5بة) ثم  إليد ع  لق5نشني 

بف5س) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

عدد) تحت  ((00( فبر ير) ((0 بت5ريخ)

.(00(/228
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 WORLDWIDE RECYCLE
EXPERTS

ش م م
 ملقر  الجتم5عي : ري5ض  ألندلس 

 لغ5 3  لعم5رة )7،  لشقة 02
حي  لري5ض  لرب5ط

إثر  الجتم5ع  لع5م  لغير) على 
بت5ريخ) تم5رة  بمدينة   لع5د2 
قرر  ملس5همشن) (،(0(( )) 5رس)
 WORLDWIDE RECYCLE لشركة)
وحيد) بمس5هم  م  م  ش  (EXPERTS

 5 يلي):
ذ ت) للشركة   لتصفية  لنه5ئية 
بمس5هم)  ملسؤولية  ملحدودة 
 WORLDWIDE RECYCLE وحيد)
EXPERTS) عتب5ر   ن))) 5رس)))0)،)
تتم  لتصفية في  ملكتب  ملسجل وهش)
(،7( 3) لعم5رة) ري5ض  ألندلس  لغ5)

 لشقة)02)حي  لري5ض  لرب5ط.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ) بمدينة  لرب5ط   لتج5رية 
رقم) تحت  (،(029 27)سبتمبر)

.124365
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X SECURITE
ش م م

 ملقر  الجتم5عي :  لرقم 269
 لحي  لجديد عين  لعشدة

إثر  الجتم5ع  لع5م  لغير) على 
بت5ريخ) عين  لعشدة  بمدينة   لع5د2 
)))سبتمبر)))0)،)قرر شرك5ء)شركة)

X SECURITE)ش م م  5 يلي):
ذ ت) للشركة   لحل  ملسبق 
  ملسؤولية  ملحدودة  ملسم5ة)
X SECURITE) عتب5ر   ن))))ديسمبر)

.(0((
تتم  لتصفية في  ملكتب  ملسجل)
عين) 269) لحي  لجديد  وهي  لرقم)

 لعشدة.
 لشريك  لشحيد  ملعين كمصفي)
للشركة)X SECURITE) لسيد  لعربي)
 لشريفي،) لح5 لة للبط5قة  لشطنية)
في) تتم  لتصفية  (،AD102611
 ملكتب  ملسجل وهش  لرقم)269) لحي)

 لجديد عين  لعشدة.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ) وذلك  ب5لرب5ط   لتج5رية 
22)أبريل)))0)،)تحت رقم)3877)2.
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 LAWAZIM OFFICE
SARL

RC(N° 155345
تعديل

بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)))
لشركة)LAWAZIM OFFICE))) لك5ئنة))
ب):)عم5رة)28)شقة)A3)زنقة و د سبش)

أكد 4  لرب5ط.
قرر) ( (،(0(( 9) 5رس) و ملؤرخ في)

 لشرك5ء) 5 يلي):)
(: للشركة) تغيير  ملقر  إلجتم5عي 
 ن عم5رة)28)شقة)A3)زنقة و د سبش)
أكد 4  لرب5ط))إلى ش5رع  لكف5ح بلشك)

أ رقم)4)) لق5 رة))ح.2.م)) لرب5ط.
تعديل  لق5نشن  ألس5�سي للشركة):)
بإدخ45  لتعديل  لس5لف) وذلك 

 لذكر ووفق5 مل5 يقتضيه  لق5نشن.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق5نشني)
 لق5نشني ب5ملحكمة  لتج5رية ب5لرب5ط)
رقم) تحت  ((0(( أبريل) ((8 في)

.2(4(89
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 الست5ذة سع5د  لشب5ب،) شثقة
)2)ش5رع  لحسن  لث5ني،)إق5 ة ز زية،

) كتب رقم)8-9،) لقنيطرة

STE NBIGUA CAFE
ش م م

 ملقر  الجتم5عي ب5لقنيطرة 404 
و406 ش5رع  حمد  لخ5 س
 لرأسم45 : 20.000 درهم

حصص) تفشيت  عقد  بمقت�سى 
(،(0(2 يشنيش) و22) (09 (،08 بت5ريخ)
فشتت  لسيدة خبيبة كريم و النسة)
حصصهم5) جميع  س5رة،) عفيف 
تملك5نه5) حصة  لتي  (22 ب)  ملقدرة 
ش م م،) (NBIGUA CAFE في شركة)

لف5ئدة  لسيد خ5لد نبيكة.
 69 وعلى إثره تم تعديل  لبنشد،)
و7) ن  لقش نين  لتنظيمية للشركة)

وإع5دة صي5غته.
ب5ملحكمة  البتد ئية) تم  إليد ع 
(،(0(( أبريل) (24 بت5ريخ) ب5لقنيطرة 

تحت رقم)2229.
للخالصة و إلشه5ر
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AM CUISINE CONTRACT
SARL AU

في) تسجيل  لعقد  لعرفي  ت5ريخ 
22)أبريل)))0))ب5لرب5ط.

بيع  ألث5ث) (:  لهدف  الجتم5عي)
 ملنزلي،)شر ء)وبيع  لبض5ئع و ملعد ت.
ر سم45  لشركة):)200.000)درهم)
فئة) حصة  ن  (2000 إلى)  قسمة 

200)درهم للحصة لشريك وحيد):
 لسيد  حمد  شرف  ملذكشر2)

2000)حصة.
سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه5ئي.
ش5رع  ألبط45  لشقة) (22 (:  ملقر)

رقم)4)أكد 4  لرب5ط.
:) لسيد  حمد  شرف)  لتسيير)

 ملذكشر2.
(: ب5لسجل  لتج5ر2) رقم  لتقييد 

.229997
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AL DAHRA MOROCCO
SARL AU

رقم  لسجل  لتج5ر2 74949
نقل  ملقر  الجتم5عي للشركة

ف5تح) في  بمشجب  ملحضر  ملؤرخ 
ديسمبر)2)0)،)قرر  لشريك  لشحيد)
(،AL DAHRA MOROCCO لشركة)
ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة 
رأسم5له5) ذ ت  لشريك  لشحيد 
درهم،) قره5 ب5لرب5ط) ((0.000.000
رقم)20،)زنقة ك5ديب  لذه5ب،)قط5ع)
و سجلة) حي  لري5ض  (،G بلشك) (،6
تحت) ب5لرب5ط  ب5ملحكمة  لتج5رية 
74949،)تحشيل  ملقر  الجتم5عي) رقم)
للشركة إلى  زرعة  لظ5هرة،) ح5فظة)
دو ر) بلدية آيت بشبد 5ن،)  لح5جب،)

عين ت5وجط5ت))22000).
في) طشر  لتسجيل  في   لشركة 

 لسجل  لتج5ر2 ملكن5س.
بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 
ب5لرب5ط) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 
تحت  لرقم) ((0(( أبريل) (26 بت5ريخ)

.2(422(
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SCIENCE AND BEYOND

SARL AU

راسامل : 100.000 درهم

املقر االجتامعي : زنقة احمد الوكييل، 

عامرة 30، الشقة 8، حسان، الرباط

I C E N°003057899600007

تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية 
ذ ت  لشريك  لشحيد

بت5ريخ عرفي  ؤرخ   بعقد 

ب5لرب5ط) و سجل  ((0(( ين5ير) (24  

وضع) تم  (،(0(( ين5ير) ((7 بت5ريخ)

لشركة  حدودة)  لق5نشن  ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  ملسؤولية 

خص5ئصه5 ك5لت5لي):

 لتسمية):)سيشنس  ند بييشند ش)

م م ش و.

أهد 4  لشركة):) ستير د وتصدير)

و عد ت) وبيع  ملعد ت  لعلمية 

 ملختبر ت.

زنقة  حمد) (:  ملقر  الجتم5عي)

 لشكيلي عم5رة)30،) لشقة)8،)حس5ن،)

 لرب5ط.

سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

تسجيل  لشركة ب5لسجل  لتج5ر2.

درهم) (200.000 (:  لرأسم45)

فئة) حصة  ن  (2000 إلى)  قسمة 

200)وهي ك5لت5لي):

 2000 نشرى  لحر ق،)  لسيدة 

حصة.

هدى) عينت  لسيدة  (:  لتسيير)

وتسيير  لشركة) لتمثيل   لحر ق،)

ك5فة) إعط5ئه5  غير  حددة  ع  ملدة 

22) ن) للفصل) تبع5   لصالحي5ت 

 لق5نشن  الس5�سي.

 لسنة  الجتم5عية):) ن ف5تح ين5ير)

إلى)32)ديسمبر.

تسجيل) تم  (:  لسجل  لتج5ر2)

ملدينة) ب5لسجل  لتج5ر2   لشركة 

 لرب5ط تحت رقم)159653.
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8957 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

STG TELECOM
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

 ن شريك وحيد
رأسم5له5 : 3.247.900) درهم

 ملقر  الجتم5عي : عم5رة رقم 22، 

شقة رقم 2، زنقة  لشية أكد 4، 

 لرب5ط

 لسجل  لتج5ر2 : 160041

تحشيل  ملقر  الجتم5عي
بمقت�سى قر ر ت  لشريك  لشحيد)

تحشيل) تم  (،(0(2 يشنيش) (30 بت5ريخ)

 ملقر  الجتم5عي):
أند لش�سي  لحي) زنقة  (26 (:  ن)

 إلد ر2 عم5رة أن5طشلي5  لط5بق  ألو4.

(،2 شقة رقم) (،22 إلى عم5رة رقم)
زنقة  لشية أكد 4،) لرب5ط.

تغيير  مل5دة)4) ن  لنظ5م  ألس5�سي)

و ملتعلقة ب5ملقر  الجتم5عي.

ب5ملحكمة) تم  (:  إليد ع  لق5نشني)

أبريل) ((8 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

 (23(72 رقم) تحت  (،(0((

ب5ملحكمة  لتج5رية) و لتسجيل 

تحت رقم) (،(0(( (25 (9 ب5لرب5ط في)

.160041
 ن أجل  لتلخيص و لنشر
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 كتب  ألست5ذة أ ل  لز ير

 شثقة ب5لقنيطرة

زنقة عمر  ملخت5ر،)عم5رة)8،)إق5 ة زهرة،)

 كتب رقم))،) لقنيطرة

 له5تف):)0237374400

 لنق45):)0661491618

E-MAIL(:(maitreezzair(@gmail.com

SOFIJAD
SARL

عقد تسيير حر ألصل تج5ر2
تلقته) تشثيقي  عقد  بمقت�سى 

أ ل  لز ير،) شثقة)  ألست5ذة 

ب5لقنيطرة بت5ريخ)30)أبريل)))0))و02 

 SOFIJAD ))0)،)أبر ت شركة) (25 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

 ملمثلة  ن طرف  لسيد نبيل بنهيبة)

لبط5قة  لتعريف  لشطنية) و لح5 ل 
بصفته  سير  (،G2222(0 رقم)

لف5ئدة) حر  تسيير  عقد  للشركة،) (

 لسيدة نسرين  لعبدالو2،) لح5 لة)

رقم) لبط5قة  لتعريف  لشطنية 

ملجمشع  ألصل  لتج5ر2) (،G992330

(،( رقم) ب5لقنيطرة،) تجر   ملتش جد 

و حمد) ع5ئشة  ش5رع  أل يرة  ز وية 

إق5 ة  لنخيل،) ملعروف)  لديشر2،)

LA MANCHA،) ملسجل) تحت  سم)

ب5لسجل  لتج5ر2 تحت رقم)24487،)

حسب  لشروط  ملنصشص) و لكل 

عليه5 في  لعقد،) لتسيير  لحر.
للخالصة و لبي5ن

 ألست5ذة أ ل  لز ير
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SMAUP

SARL AU

 BUREAU 1 LOGISSEMENT

 BENITO, LOT 9 SIDI(ALLAL

BAHRAOUI

بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ)

7))أبريل)))0)،)تم إقر ر  5 يلي):

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس 

 ملحدودة بشريك و حد.

:) كتب)  لهدف  الجتم5عي)

 لهندسة  ملعم5رية.

 200.000 (: ر سم45  لشركة)

درهم.

سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه5ئي.

2)تجزئة) :) ملكتب)  ملقر  الجتم5عي)

عال4) سيد2  (09 يتش  لتجزئة) بن 

 لبحر و2.

سلشى) :) لسيدة   لتسيير)

  ربطعي�سى.

ب5لسجل) تسجيل  لشركة  تم 

 لتج5ر2 ب5ملحكمة  البتد ئية بتيفلت)

رقم) تحت  (،(0(( (25 (20 بت5ريخ)

.1265
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STE SPORTONS
SARL

ملد والت  لجمع  لع5م) تبع5 
(25 (6 يشم)  لغير  لع5د2  ملنعقد 
 SPORTONS SARL لشركة) ((0((
برأسم45) شركة  حدودة  ملسؤولية 
على) تم  التف5ق  درهم  (200.000

 5 يلي):
تفشيت  لحصص):

تم تفشيت)600)حصة  ن  لسيد)
عبد) و لسيد  تيق  عمرو   تيق 
 له5د2 إلى  لس5دة  تيق هش5م  تيق)

 صطفى و لعلي5ني رشيد.
 لرفع  ن رأسم45  لشركة):

رفع رأسم45  لشركة  ن)200.000 
إلى)700.000)درهم.

إلى) (200 قيمة  لحصة  ن) رفع 
200)درهم.

و8) ن) (7 يكشن  لفصل) وبذلك 
ق5نشن  لشركة قد تغير كم5 يلي):

أ2 حصة  ((80 عمرو)   تيق 
) 5 يع5د4)240.000)درهم.

80))حصة أ2)  تيق عبد  له5د2)
 5 يع5د4)240.000)درهم.

أ2 حصة  ((80 هش5م)   تيق 
) 5 يع5د4)240.000)درهم.

أ2 حصة  ((80   تيق  صطفى)
) 5 يع5د4)240.000)درهم.

أ2 حصة  ((80 رشيد)   لعلي5ني 
) 5 يع5د4)240.000)درهم.

تقليص وتعشيض هدف  لشركة.
أدو ت  لري5ضة) بيع  حدف 

و ألد و ت  لطبية.
إض5فة  لنش5ط  لت5لي):

و لتصدير،)  لتج5رة،) الستير د 
نقل  لبض5ئع.

تسيير  لشركة):
طرف  لسيد) تسيير  لشركة  ن 
هش5م) عمرو  و لسيد  عمرو  تيق 
و لسيد) عبد  له5د2  و لسيد  تيق 
و لسيد  لعلي5ني)  تيق  صطفى 

رشيد.
لقد تم  إليد ع  لق5نشني ب5ملحكمة)
(،(0(( (25 (20  البتد ئية بتم5رة في)

تحت رقم)8064.
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HASAM PRO
تأسيــــــــــس شركة 

بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة) (،(0(( 32) 5رس)

تحمل) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لخص5ئص  لت5لية):

               .HASAM PRO(:((لتسمية 

 لهدف):) نعش عق5ر2.

:)ش5رع ط5رق  بن)  ملقر  الجتم5عي)

زي5د إق5 ة  دم  تجر رقم)4)تم5رة.

في  بلغ) حدد  (: رأسم45  لشركة)

 2000 إلى) درهم  قسمة  (200.000

قسمة  جتم5عية  ن فئة)200)درهم)

للش حدة.

 لسيد حفيظ بشيردن)334)حصة.

 لسيد سعيد زيشن)333)حصة.

 لسيد عبد  ملنعم أوالد عمر)333 

حصة.

حفيظ) ) لسيد  عين) (:  لتسيير)

غير) ملدة  ( للشركة) كمسير  بشيردن 

 حدودة.

 دة  لشركة):)99)سنة.))

ب5ملحكمة) تم  (:  إليد ع  لق5نشني)

 8056 رقم) تحت  بتم5رة   البتد ئية 

بت5ريخ)9) 25)))0).
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 L’AFRICAINE DU CONSEIL

 DE L’ACCOMPAGNEMENT

ET DE SERVICES
تأسيــــــــــس شركة 

بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  (،(0(( أبريل) 23) 5رس 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

تحمل  لخص5ئص  لت5لية):

 L’AFRICAINE (:  لتسمية)

 DU CONSEIL DE

 L’ACCOMPAGNEMENT ET DE

.SERVICES

تقديم  لخد 5ت) (:  لهدف)

و الستش5ر ت  إلد رية.



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0))الجريدة الرسمية   8958

ز وية ش5رع) (56 (:  ملقر  الجتم5عي)

سين5  كد 4) ش5رع  بن  و37) فرنس5 

 لرب5ط.

في  بلغ) حدد  (: رأسم45  لشركة)

 2000 إلى) درهم  قسمة  (200.000

قسمة  جتم5عية  ن فئة)200)درهم)

للش حدة.

حصة) (600 عاللي) حمزة   لسيد 

عبد  لكريم  5ح5 5ن ب5كش) ( و لسيد)

400)حصة.

 لتسيير):)عين)) لسيد حمزة عاللي)

ب5كش) عبد  لكريم  5ح5 5ن  و لسيد 

كمسيرين للشركة))ملدة غير  حدودة.

 دة  لشركة):)99)سنة).))

ب5ملحكمة) تم  (:  إليد ع  لق5نشني)

 لتج5رية ب5لرب5ط تحت رقم))4379)2 

بت5ريخ)2) 25)))0).
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BEAU SOURIRE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رأسم5له5 : 2.000.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي : )2، زنقة تطش ن، 

حس5ن،  لرب5ط

 لسجل  لتج5ر2 رقم 8049)2

إض5فة عال ة تج5رية
بت5ريخ) ملحضر  لجمع  لع5م  تبع5 

قرر شرك5ء)شركة) (،(0(( فبر ير) (20

إض5فة  لعال ة) (BEAU SOURIRE

.BO SOURIRE(لتج5رية 

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 

لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لضبط 

ب5لرب5ط بت5ريخ)26)أبريل)))0)،)تحت)

رقم)4222)2.

بتعديل  لسجل) وضع  لتصريح 

لدى) بكت5بة  لضبط   لتج5ر2 

بت5ريخ ب5لرب5ط    ملحكمة  لتج5رية 

 2968 تحت رقم) (،(0(( أبريل) (26  

 ن  لسجل  لترتيبي.
 ن أجل  لنشر و إلشه5ر
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AVENIR INVEST PARTNERS
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 27Place charles nicole,res

pasteur(buil(apt2 étage 7

 CASABLANCA

RC : 365585 - IF : 20737989

ICE : 001874602000055

 لتصفية  لنه5ئية
بمقت�سى  حضر لجلس5ت  لجمع)

 لع5م و ملسجل بت5ريخ)29)ين5ير)))0) 

تقرر  5 يلي):

وتعيين  لسيد) تصفية  لشركة 

سمير  دري�سي  لق5سمي  لح5 ل)

 C160269 رقم) لبط5قة  لتعريف 

ليقشم ب5لتصفية.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (23 في)  لتج5رية ب5لد ر  لبيض5ء)

 CA5064717 رقم) تحت  ((0((

 لسجل  لتج5ر2)369585.
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 كتب ذ/) لش5يب جميلة

 شثقة ب5لن5ضشر

162،)يشسف بن ت5شفين

 له5تف):)05.36.60.76.88

فسخ عقد كراء حر
حرر) رسمي  عقد  بمقت�سى 

بت5ريخ) جميلة،) ذة.) لش5يب  بمكتب 

))0))فإن  لشركتين) أبريل) 0))و)))

ش.م.م) بر صشف») «كش بلكس 

ش.م.م فسخت5) و»كش بلكس ست5م»)

7))يشليش) عقد  لكر ء) لحر  ملؤرخ في)
ب5ألصل  لتج5ر2) و ملتعلق  ((0(0

دو ر  دغ5لة،) ب5لدريشش،)  ملتش جد 

و ملسجل) -)  ط5لسة،) حمش) أوالد 

ب5لسجل  لتج5ر2 تحت رقم):)23499.

كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 

ب5ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

 (0(( أبريل) ((8 بت5ريخ) ب5لن5ضشر،)

تحت رقم):)673.
للخالصة و إلش5رة
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فولطاليا ماروك
ش.م.م

VOLTALIA(MAROC(-(SAS

على  ثر  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

لشركة) ((0(2 ديسمبر) (27 بت5ريخ)

 ملس5همة  ملبسطة  ملسم5ة)
رأسم5له5) «فشلط5لي5  5روك»،)
درهم،) لسجل  لتج5ر2) (6.000.000
رقم)220223)و قره5  الجتم5عي ك5ئن)

حی البين5د،) عم5رة أتريشم،) ب5لرب5ط،)
ز وية زنقة  لق5�سي  لسر ير2 وزنقة)

 لق5�سي بن حم5د2،)تمت  ملص5دقة)

على  5 يلي):

قبش4  ستق5لة  لسيد سبستي5ن)

 ROBERT SEBASTIEN((روبير  وليفي

(،28.2(.2973 في) OLIVER() ملشلشد 

لجش ز) فرن�سي  لجنسية،) لح5 ل 

 لسفر رقم)CA5064717) ن  نصب)

 ملدير  لع5م)؛

للشركة) ع5م  تعيين  دير 

 SRIJ( عبد لخ5لق) سريج   لسيد 

لبط5قة) ABDELKHALEK() لح5 ل 

  BH262168  لتعريف  لشطنية رقم)

أوالد) ب  لبلشك  (2(2 رقم)  لق5طن 

 وجيه قنيطرة.

وقد تم  إليد ع  لق5نشني ب5ملحكمة)

 لتج5رية ب5لرب5ط بت5ریخ)))0)/03/) 

.D 2((2(0(تحت رقم
 ن  جل  الستخالص و لنشر)
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فولطاليا ماروك
ش.م.م

VOLTALIA(MAROC - SAS

على  ثر  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

لشركة) ((0(0 يشنيش) (27 بت5ريخ)

 ملس5همة  ملبسطة  ملسم5ة)
رأسم5له5) «فشلط5لي5  5روك»،)
درهم،) لسجل  لتج5ر2) (6.000.000
رقم)220223)و قره5  الجتم5عي ك5ئن)

حی البين5د،) عم5رة أتريشم،) ب5لرب5ط،)
ز وية زنقة  لق5�سي  لسر ير2 وزنقة)

 لق5�سي بن حم5د2،)تمت  ملص5دقة)

على  5 يلي):

ن5ئب  دير  لع5م  لشركة) تعيين 

(،)BERTRAND TOURNIER((لسيد 

لجش ز) فرن�سي  لجنسية  لح5 ل 

23CZ29282)؛) ك5ن) رقم)  لسفر 

فرن�سي) (BARBRY PAUL  لسيد)

 لجنسية)،) لح5 ل لجش ز  لسفر رقم)

.18CK75956

تم  إليد ع  لق5نشني) وقد 

بت5ريخ)) ب5لرب5ط  ب5ملحكمة  لتج5رية 

.D209404(16/12/2020)تحت رقم
 ن  جل  الستخالص و لنشر)
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AZER CHRONO
SARL AU

رأسم5له5 : 200.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي : ش5رع اللة أسم5ء

 جمشعة 6  لرقم 323  لط5بق )

سيد2  ش ن  لجديد  لد ر  لبيض5ء

ب5لد ر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 (0(( أبريل) (26 بت5ريخ)  لبيض5ء)

لشركة) أنشأت  لقش نين  لنظ5 ية 

بشريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

و حد ب5ملميز ت  لت5لية):

كرونش) أزير  (:  لتسمية)

 AZER CHRONO ش.ذ.م.م.ش.و)

.SARL A.U

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك و حد.

:) ملق5ولة  ن  ختلف)  لهدف)

 ألعم45.

يشم) سنة  بتد ء) ن  (99 (:  ملدة)

ح5لة) في  عد    لتأسيس  لنه5ئي  5 

 لفسخ  ملسبق أو  لتمديد.

رأسم45) حدد  (: رأسم45  لشركة)

درهم) (200.000 بقيمة)  لشركة 

فئة) حصة  ن  (2000 إلى)  قسم 

200)درهم للحصة  لش حدة  كتتبت)

وحررت ب5لك5 ل ووزعت كم5 يلي

حصة) (2000 (: ر ض5ني)  حمد 

200.000)درهم.

 200.000 2000)حصة) (:  ملجمشع)

درهم.
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:)تسير  لشركة  ن طرف)  لتسيير)
غير) ملدة  ر ض5ني   لسيد  حمد 

 حدودة.
 لسنة  الجتم5عية):) ن ف5تح ين5ير)

إلى)32)ديسمبر  ن كل سنة.
بمصلحة) تم  إليد ع  لق5نشني 
كت5بة  لضبط لدى  ملحكمة  لتج5رية)
 (0(( (25 (6 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)
وب5لسجل) (8(3327 رقم) تحت 

 لتج5ر2 تحت رقم)247)24.
119Pمكرر

SMOOK INN شركة
ش.م.م

رأس  مل45 : 20.000 درهم
 قره5  الجتم5عي : 24، زنقة

أبش زيد د دو�سي،  ملتجر رقم )2 
 لد ر  لبيض5ء

ع5د2) إن  لجمع  لع5م  لغير 
 (0(2 ديسمبر) (22 بت5ريخ)  ملنعقد 
فيه  شتركش) قرر   لد ر  لبيض5ء،)

شركة)SMOOK INN)ش.م.م.
بصفة) وتصفية  لشركة  تنحية 

نه5ئية طبق5 للق5نشن  لتنظيمي.
رقم) تكي،) سهير  تعيين  آلنسة 
 BE782223  لبط5قة  لشطنية)

بصفته5 رئيسة  لحصة.
كعنش ن) إبق5ء) قر  لشركة 
24،)زنقة أبش زيد د دو�سي،) للتصفية)

 ملتجر رقم))2) لد ر  لبيض5ء.
ب5ملحكمة) هذ   لتغيير  إيد ع  تم 
بت5ريخ ب5لد ر  لبيض5ء)   إلد رية 
تحت رقم  لسجل) ((0(( فبر ير) ((  

 لتج5ر2)296265.
رقم  إليد ع)822038.

 ق5طف لإلش5رة و لنشر
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SOCIETE MOINA SERVICES
SARL

بت5ريخ) للعقشد  ملمضية  طبق5 
تحرير  لق5نشن) تم  ((0(( 16) 5رس)
ذ ت  لخص5ئص) لشركة   ألس5�سي 
أبريل) ((0 بت5ريخ) و ملسجلة   لت5لية 

.(0((

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لق5نشنية)

 ملسؤولية  ملحدودة.

:) الستير د)  لهدف  الجتم5عي)

و لتصدير.

درهم) (200.000 (:  لرأسم45)

فئة) حصة  ن  (2000 إلى)  قسمة 

200)درهم للحصة.

شقة) (30 عم5رة) (:  ملقر  الجتم5عي)

زنقة  شال2  حمد  لشكيلي حس5ن) (8

 لرب5ط.

 Nyangui aude, Fanne(:(لتسيير 

 Bouka Moise, Tresor(و

كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 

ب5لرب5ط) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

ب5لسجل  لتج5ر2) رقم  لتقييد 

.292843
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CONCASSAGE MACHINERY

تعديالت ق5نشنية 

 CONCASSAGE (:  لتسمية)

.MACHINERY

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)

زذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لشحيد.

ن5د2  لضب5ط) (:  ملقر  لرئي�سي)

عم5رة))0،) لشقة)03،) لعيشن

ملد والت  لجمع) طبق5  (:  ملشضشع)

أبريل) (06 بت5ريخ) ع5د2   لع5م  لغير 

))0))قرر  ملش5ركشن  5 يلي):

رأسم45  لشركة) في   لزي5دة 

إلى) درهم  (200.000.00  ن)

8.000.000.00)درهم.

بكت5بة) تم  (:  إليد ع  لق5نشني)

ب5ملحكمة  البتد ئية)   لضبط 

ب5لعيشن بت5ريخ)7))أبريل)))0))تحت)

رقم)))0)/2280.
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شركة 

 ELECTRAV TRAVAUX

DIVERS
ش.م.م

 ذ ت شريك وحيد

تأسيس شركة
بت5ريخ عرفي  عقد   بمشجب 

تم وضع  حضر) ((0(2 نشفمبر) ((3

لشركة)  الجتم5ع  لتأسي�سي 

ELECTRAV TRAVAUX DIVERS

ش.م.م ذ ت شريك وحيد.

 لهدف):)أشغ45  لبن5ء.

ش5رع  لحز م) (:  ملقر  الجتم5عي)

 ملنطقة  لصن5عية رقم)33) لعيشن.

 ملدة):)99)سنة.

رأسم5له5):)200.000)درهم.

 لتسيير):) لسيد  لعسر2 علي رقم)

J302224) لس5كن)  لبط5قة  لشطنية)

ب أك5دير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  (:  إليد ع)

 البتد ئية ب5لعيشن بت5ريخ)30)نشفمبر)

 2021/3642 رقم) تحت  ((0(2

 لسجل  لتج5ر2)39202.
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INTER PARTENARIAT
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بمس5هم و حد

بت5ريخ للعقد  لعرفي   تبع5 

قش نين) وضع  تم  (،(0(( أبريل) (22

 لشركة ذ ت  ملميز ت  لت5لية):

 INTER (:  لتسمية)

PARTENARIAT

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)

 ملسؤولية  ملحدودة.

نقل  ألشخ5ص) (:  ملشضشع)

لحس5ب  لغير.

أعم45  لكهرب5ء) لصن5عية و ملب5ني)

و لكهرب5ء) لع5 ة.

وشبك5ت  ي5ه) أعم45  لسب5كة 

 لشرب،)و مليك5نيك5  مل5ئية)...) لخ.

 ملقر  لرئي�سي):)تجزئة  لخير،)ش5رع)
 لسم5رة،)رقم)2،) لعيشن.

 لرأسم45):)حدد في  بلغ)200.000 

حصة  ن) (2000 إلى) درهم  قسمة 

للش حدة،) قسمة) درهم  (200 فئة)

ك5آلتي):

 لسيد  ملعطي رب5ط)200)حصة.
عبد  لرحيم  لعمر و2)  لسيد 

200)حصة.

طرف  لسيد) تسير  ن  (:  إلد رة)

عبد  لرحيم) و لسيد  رب5ط   ملعطي 
 لعمر و2

بكت5بة) تم  (:  إليد ع  لق5نشني)
 لضبط ب5ملحكمة  البتد ئية ب5لعيشن)

رقم) تحت  ((0(( (25 (9 بت5ريخ)

وتم تسجيله5 ب5لسجل) (2022/1286

تحت  لرقم  لتحليلي)  لتج5ر2 

.42489
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OUMLIL LINE
SARL

تعديالت ق5نشنية
إثر  لجمع  لع5م  الستثن5ئي) على 

 OUMLIL LINE شركة) ملس5همي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،) شركة 

درهم) (2.000.000 رأسم5له5)  لب5لغ 

ش5رع) (: و لك5ئن  قره5  الجتم5عي ب)

2،) لط5بق) رقم) إق5 ة   لسم5رة،)
 لث5ني،)رقم))،) لعيشن.

ليشمل) نش5ط  لشركة  تغيير 

 ألنشطة  لت5لية):

عال 5ت  لطريق  ألفقية)

 لعمشدية.

و لهندسة) أعم45  لبن5ء) لع5 ة 

و ملعد ت) و لتجهيز ت   ملدنية 

 ملتنشعة.

(... و لعق5ر ت  لحضرية)  ملعد ت 

 لخ.

كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 
 لضبط ب5ملحكمة  البتد ئية ب5لعيشن)

رقم) تحت  ((0(( (25 (9 بت5ريخ)

.2022/1269
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HORISON FOOD
SARL

تعديالت ق5نشنية
إثر  لجمع  لع5م  الستثن5ئي) على 

HORISON FOOD ملس5همي شركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،) شركة 

درهم) (2.000.000 رأسم5له5)  لب5لغ 
رقم) (: ب) و لك5ئن  قره5  الجتم5عي 

328،)تجزئة  أل ل))،) لعيشن.

للشركة) تحشيل  ملقر  الجتم5عي 

إلى  لعنش ن)  ن  لعنش ن  لقديم 

إق5 ة) (،( رقم) شقة  هش   لجديد 

حي  شال2) غشت،) ((0 ش5رع) جم45،)
رشيد،) لعيشن.

كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 
 لضبط ب5ملحكمة  البتد ئية ب5لعيشن)

رقم) تحت  ((0(( (25 (9 بت5ريخ)

.(0((/2(70
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نيوكاستل كار

NEWCASTLE CAR
Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique

Au(Capital(De 100.000 Dhs

 Siège(Social : N°99 Lotissement

Haj(Slimane(CYM - RABAT

RC(RABAT : 160083

IF 51679075 - TP 26406734

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة لشريك وحيد

 لتأسيس
ب عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�سى 

و سجل ب5لرب5ط) ((0(2 ديسمبر) ((4

تم تأسيس شركة) (،(0(( ين5ير) (3 في)

لشريك) ذ ت  سؤولية  حدودة 

وحيد ب5لخص5ئص  ألس5سية  لت5لية):

ك5ر») «نيشك5ستل  (:  لتسمية)

.NEWCASTLE CAR
بدون) تأجير  لسي5ر ت  (:  لهدف)

س5ئق.
تجزئة) (99 رقم) (:  ملقر  الجتم5عي)

 لح5ج سليم5ن ح 2 م  لرب5ط.

 200.000 (:  لرأسم45  الجتم5عي)
حصة) (2000 إلى) درهم  قسمة 
 جتم5عية  ن فئة)200)درهم للحصة)
 لش حدة ح5زته5 ب5لك5 ل  آلنسة جه5د)

 لكرفتي  لق5سمي  لشريك  لشحيد.
 ملدة):)99)سنة.

ف5تح) تبتدئ  ن  (:  لسنة  مل5لية)
كل) ديسمبر  ن  (32 في) وتنتهي  ين5ير 

سنة.
تسيير) أسندت  همة  (:  لتسيير)
 لشركة ملدة غير  حدودة إلى  آلنسة)

جه5د  لكرفتي  لق5سمي.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق5نشني)
كت5بة  لضبط) لدى   لق5نشني 
بت5ريخ ب5لرب5ط   ب5ملحكمة  لتج5رية 

20) 25)))0))تحت رقم)3333.
 قتطف للنشر و لبي5ن
 ملسيرة  لشحيدة للشركة
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IDF EVENT
SARL

بتم5رة) حرر  عرفي  عقد  بمشجب 
تأسيس) تم  ((0(( أبريل) ((( بت5ريخ)
ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة 

 ش صف5ته5 ك5آلتي):
IFD EVENT SARL(:(لتسمية 

جميع  لخد 5ت) (: هدف  لشركة)
 ملتعلقة بتنظيم  ألحد ث و لحفالت.
فرنس5) ش5رع  (42 (:  ملقر  الجتم5عي)

 لشقة)8)أكد 4  لرب5ط.
سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه5ئي للشركة.
رأسم5له5):)200.000)درهم  قسم)
على)2000)حصة  ن فئة)200)درهم)

للحصة.
تسيير) أسندت  همة  (:  لتسيير)

 لشركة إلى  لسيد بششريبية جال4.
 ألرب5ح):)تشزع على  لشرك5ء)أو ترحل)
إلى  لحس5ب  الحتي5ط5ت  لخ5صة)

بعد  قتط5ع  الحتي5طي  لق5نشني.
بك5تبة  لضبط) تم  إليد ع 
سجل) ب5لرب5ط  ب5ملحكمة  لتج5رية 

تج5ر2 رقم)160097.
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ITPERF CONSULTING
SARL

بمشجب  لجمع  لع5م فشق  لع5دة)

للشرك5ء)بت5ريخ)9)أبريل)))0))لشركة))

 ITPERF CONSULTING SARL

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،) شركة 
و6  (2 درهم،) (200.000 رأسم5له5)

ش5رع  لحسن  لث5ني تجزئة  سرور)2 

حي  لعلشيين،)تم5رة):

 ملص5دقة على تفشيت  لحصص.

تعيين  سير جديد للشركة.

تحيين) تغيير  قر  لشركة  ع 

 لق5نشن  ألس5�سي للشركة  ع تقسيم)

جديد لرأسم45  لشركة.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

تحت) ((0(( (25 (6 بت5ريخ) بتم5رة 

 لرقم))802.
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STE BOCHAMI AGRI
SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
رأسم5له5 : 60.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي : دو ر عزيب  لنيهي 

سيد2 ق5سم

ف5تح) بت5ريخ  خ5ص  لعقد  طبق5 

شركة) تأسيس  تم  ((0(( فبر ير)

ش.م.م ذ ت  لصف5ت  لت5لية):

تحمل  سم) :) لشركة   لتسمية)

STE BOCHAMI AGRI SARL

 لشركة تهتم ب):

أشغ45  ختلفة أو  لبن5ء.

نقل  لبض5ئع.

عزيب) دو ر  (:  ملقر  الجتم5عي)

 لنيهي سيد2 ق5سم.

 60.000 لقد حدد في) (:  لرأسم45)

حصة) (600 على) درهم  قسم 

 جتم5عية ثمن كل و حدة)200)درهم.

:) لتسيير  خش4 للمسير)  لتسيير)

 لسيد لر  ي بششتى.

:) ن  لربح  لص5في تخصم)  لربح)

2%)لالحتي5ط5ت  لق5نشنية.

 إليد ع  لق5نشني لقد تم ب5ملحكمة)

يشم ق5سم  بسيد2    البتد ئية 

 93/(( رقم) تحت  ((0(( أبريل) (2(

رقم  لسجل  لتج5ر2)9239).
 ن أجل  لنسخ و لبي5ن
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STE WACO IMMOBILIER

SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رأسم5له5 : 200.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي :  لرقم 27 تجزئة 

 ملن45 سيد2 ق5سم

طبق5 لعقد خ5ص بت5ريخ)3))أبريل)

))0))تم تأسيس شركة ش.م.م ذ ت)

 لصف5ت  لت5لية):

تحمل  سم) :) لشركة   لتسمية)

STE WACO IMMOBILIER SARL

 لشركة تهتم ب):

 نعش عق5ر2.

أشغ45  ختلفة.

نقل  لبض5ئع.

27)تجزئة)  ملقر  الجتم5عي):) لرقم)

 ملن45 سيد2 ق5سم.

 لرأسم45):)لقد حدد في)200.000 

حصة) (2000 على) درهم  قسم 

 جتم5عية ثمن كل و حدة)200)درهم.

:) لتسيير  خش4)  لتسيير)

نبيل) للمسير ن  ألو4  لسيد  نش ر2 

و ملسير  لث5ني بن  لش5وية بنعي�سى.

:) ن  لربح  لص5في تخصم)  لربح)

2%)لالحتي5ط5ت  لق5نشنية.

 إليد ع  لق5نشني لقد تم ب5ملحكمة)

يشم ق5سم  بسيد2    البتد ئية 

6) 25)))0))تحت رقم)))/209)رقم)

 لسجل  لتج5ر2)9222).
 ن أجل  لنسخ و لبي5ن
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 PSYCHOLOGICAL HELP

CENTER
SARL AU

 لرأسم45  الجتم5عي : 20.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي : 23  لط5بق  لر بع 

عم5رة 43 ش5رع  شال2 عبد هللا

 لقنيطرة

بت5ريخ  بمقت�سى  لعقد  لعرفي 

قرر  لجمع  لع5م) ((0(2 ديسمبر) ((8
رأسم5له5) للشركة،) غير  لع5د2 

 الجتم5عي)20.000)درهم  5 يلي):

 النحال4  ملسبق للشركة.

بنبر هيم،) تعيين  لسيد  لحسن 

إق5 ة ريفيير  زنقة) (22  لق5طن برقم)

جبل حبر2 حي ريفيير   لد ر  لبيض5ء،)

كمصفي للشركة.

23) لط5بق  لر بع)  قر  النحال4)

هللا) عبد  ش5رع  شال2  (43 عم5رة)

 لقنيطرة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

بت5ريخ ب5لقنيطرة،)   البتد ئية 

2)) 5رس)))0)،)تحت رقم)09)2.
بمث5بة بي5ن و قتطف

 ملسير
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ALYM PUBLISHING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسم5له5 : 200.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي : 202، ش5رع  شال2 

عبد  لعزيز إق5 ة  لصنشبر  كتب 
رقم 4  لقنيطرة

تأسيس شركة
عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 

ب5لقنيطرة،)تم وضع  لق5نشن  ألس5�سي)

لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)

 ملش صف5ت5لت5لية):

 ALYM PUBLISHING (:  لتسمية)

SARL

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)

 ملسؤولية  ملحدودة.

ش5رع) (،202 (:  ملقر  الجتم5عي)

إق5 ة  لصنشبر) عبد  لعزيز   شال2 

 كتب رقم)4) لقنيطرة.

 شضشع  لشركة):
 الستش5ر ت  إلد رية.

 حرر  ملكتبة.
و الستقص5ء)  كتب  لدر س5ت 

و لبحث.
رأسم45) حدد  (: رأسم45  لشركة)
درهم) (200.000 في  بلغ)  لشركة 
حصة  جتم5عية) (2000 إلى)  قسم 

بقيمة)200)درهم للش حدة.
 ملدة):)99)سنة.

:)أسند إلى  لسيدة  ج5د)  لتسيير)
نزهة.

:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)
32)ديسمبر.

ب5لسجل  لتج5ر2) تم  لتقييد 
ب5ملحكمة  البتد ئية ب5لقنيطرة تحت)

رقم)65197)بت5ريخ)9) 25)))0).
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 SOCIETE LACHEHAB
PNEUS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 ملقر  الجتم5عي : زنقة 6 رقم )) 

 كرر  لحي  لصن5عي  لقنيطرة
تفشيت حصص  جتم5عية

تعيين  سير جديد
بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م غير)
LACHEHAB PNEU  لع5د2 لشركة)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،) شركة 

تقرر  5 يلي):
 ملص5دقة على تفشيت)20))حصة)
200)درهم للحصة)  جتم5عية بقيمة)
في  لك  لسيد  حمد قنشنش،)لف5ئدة)
حصة) (83  لسيد  بر هيم  لعمر2)
حصة) (84 سعيد) و لسيد  لعمر2 
 83 عبد  لكريم) و لسيد  لعمر2 

حصة.
قبش4  ستق5لة  لسيد  حمد)
قنشنش وتعيين  لسيد  بر هيم  لعمر2)
غير) ملدة  للشركة  وحيد   سير 

 حدودة.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
رقم) تحت  ب5لقنيطرة،)  البتد ئية 

.90842
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 SOCIETE SAINT EMILLION
DU GHARB

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسم5له5 : 200.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي : 223)،  تجر 
 لحد دة طريق  هدية،  لقنيطرة

تأسيس شركة
عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 
ب5لقنيطرة،)تم وضع  لق5نشن  ألس5�سي)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

ذ ت  ملش صف5ت5لت5لية):
 SAINT EMILLION (:  لتسمية)

DU GHARB SARL
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)

 ملسؤولية  ملحدودة.
223)،) تجر) (:  ملقر  الجتم5عي)

 لحد دة طريق  هدية،) لقنيطرة.
 شضشع  لشركة):

 ستغل  طعم.
RESTAURATEUR

رأسم45) حدد  (: رأسم45  لشركة)
درهم) (200.000 في  بلغ)  لشركة 
حصة  جتم5عية) (2000 إلى)  قسم 

بقيمة)200)درهم للش حدة.
 ملدة):)99)سنة.

إلى  لسيد أسند  (:   لتسيير)
عبد  لع5لي  لحرير2  لسماللي و لسيد)

خ5لد عجنة.
:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)

32)ديسمبر.
ب5لسجل  لتج5ر2) تم  لتقييد 
ب5ملحكمة  البتد ئية ب5لقنيطرة تحت)

رقم)65191)بت5ريخ)9) 25)))0).
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PARA YASH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك و حد
رأسم5له5 : 200.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي : ز وية 234 و65 
عم5رة )D، إق5 ة نسيم  لبحر، 

 تجر )،  لقنيطرة
تأسيس شركة

عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 
ب5لقنيطرة،)تم وضع  لق5نشن  ألس5�سي)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

ذ ت  ملش صف5ت  لت5لية):

.PARA YASH SARL AU(:(لتسمية 
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك و حد.
و65  (234 ز وية) (:  ملقر  الجتم5عي)
نسيم  لبحر،) إق5 ة  (،D( عم5رة)

 تجر))،) لقنيطرة.
 شضشع  لشركة):

 Marchand de Produits
.Parapharmaceutiques

رأسم45) حدد  (: رأسم45  لشركة)
درهم) (200.000 في  بلغ)  لشركة 
حصة  جتم5عية) (2000 إلى)  قسم 

بقيمة)200)درهم للش حدة.
 ملدة):)99)سنة.

:)أسند إلى  لسيد أس5 ة)  لتسيير)
 لسفتي.

:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)
32)ديسمبر.

ب5لسجل  لتج5ر2) تم  لتقييد 
ب5ملحكمة  البتد ئية ب5لقنيطرة تحت)

رقم)65163)بت5ريخ)2) 25)))0).
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 CENTRE INTERNATIONAL
 D’INITIATIVES
 ET D’ACTIONS

 ECONOMIQUES 
ET STRATEGIQUES

SARL
شركة  حدودة  ملسؤولية
رأسم5له5 : 20.000 درهم

 قره5  الجتم5عي : إق5 ة  لهدى 
رقم 28،  لزنقة عمر  بن  لع5ص، 

 لقنيطرة
I)-)على إثر  لجمع  لع5م  لغير  لع5د2)
(،(0(( فبر ير) ((8 بت5ريخ)   ملنعقد 
 CENTRE شركة) شرك5ء) قرر 
 INTERNATIONAL D’INITIATIVES
 ET D’ACTIONS ECONOMIQUES
ET STRATEGIQUES)شركة  حدودة)
درهم) (20.000 رأسم5له5)  ملسؤولية،)
إق5 ة  لهدى) (:   قره5  الجتم5عي)
عمر  بن  لع5ص،) 28،) لزنقة  رقم)
ط5بقين،) بين  ط5بق  نخفض 

 لقنيطرة،) 5 يلي):
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حل للشركة بصفة س5بقة ألو نه5.

تعيين  لسيد  حمد  ألحمد2،)

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 

رقم)J46220) لق5طن ب5لقنيطرة رقم)

6)زنقة جم45  لدين  ألفغ5ني  لشقة)

إق5 ة  لنشر كمصفي للشركة  ع) (7

 لصالحي5ت  ملطلقة لهذ   لغرض.

إق5 ة) ب  تحديد  قر  لتصفية 

 لهدى رقم)28) لزنقة عمر  بن  لع5ص)

ط5بق  نخفض بين ط5بقين،) لقنيطرة.

 لسجل  لتج5ر2 رقم)42927.

-)تم  إليد ع  لق5نشني ب5ملحكمة) (II

 البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)2)) 5رس)

))0))تحت رقم)90800.
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DEUTSCH ICE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسم5له5 : 20.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي : 422 ش5رع  حمد 

 لخ5 س، إق5 ة  لشهيد 2  كتب 

رقم 32،  لقنيطرة

 لحل  ملبكر للشركة
بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)

 DEUTSCH ICE(لغير  لع5د2 لشركة 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة تقرر)

 5 يلي):

على  لحل  ملبكر)  ملص5دقة 

للشركة.

 CHTIOUI Mohamed(تعيين  لسيد

بصفته  صفي للشركة.

تصفية  لشركة) تحديد  قر 

ش5رع  حمد) (422 (: ب5لعنش ن  لت5لي)

2) كتب) إق5 ة  لشهيد)   لخ5 س،)

رقم)32،) لقنيطرة.

للمديرين) إبر ء) لذ ة  يمنح 

ويضع)  ملش5ركين  ع جميع  لشرك5ء)

حد  لسلطته في إد رة  لشركة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)2))أبريل)

))0))تحت رقم)92273.
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ALL TECH 2
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك و حد
رأسم5له5 : 200.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي : عم5رة D تجزئة 
 لشف5لشن، بقعة )240 و2404 

 تجر 4)،  لط5بق  ألر�سي،  لقنيطرة
تأسيس شركة

عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 
ب5لقنيطرة،)تم وضع  لق5نشن  ألس5�سي)
لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)

 ملش صف5ت  لت5لية):
.ALL TECH ( SARL AU(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)
 ملسؤولية  ملحدودة بشريك و حد.

: عم5رة D تجزئة   ملقر  الجتم5عي)
و2404   240( بقعة   لشف5لشن، 
 تجر 4)،  لط5بق  ألر�سي،) لقنيطرة.

 شضشع  لشركة):
لش زم) أو  ب5لتقسيط  ألجهزة  ب5ئع 

 لر ديش أو  لتلفزيشن)؛
بيع وإصالح  لهش تف.

رأسم45) حدد  (: رأسم45  لشركة)
درهم) (200.000 في  بلغ)  لشركة 
حصة  جتم5عية) (2000 إلى)  قسم 

بقيمة)200)درهم للش حدة.
 ملدة):)99)سنة.

إلى  لسيد) أسند  (:  لتسيير)
.LAKHEL ABDELAZIZ

:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)
32)ديسمبر.

ب5لسجل  لتج5ر2) تم  لتقييد 
ب5ملحكمة  البتد ئية ب5لقنيطرة تحت)

رقم)65125)بت5ريخ)7))أبريل)))0).
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STE MINA INPORTRAV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك و حد
رأسم5له5 : 200.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي :  كتب رقم 7 ز وية 
زنقة أحمد ششقي و حمد غرنيط، 

بلشك C، إق5 ة  لليمشن، ف45 
فلشر2،  لقنيطرة
تأسيس شركة

عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 

ب5لقنيطرة،)تم وضع  لق5نشن  ألس5�سي)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

ذ ت  ملش صف5ت  لت5لية):

 MINA INPORTRAV (:  لتسمية)

.SARL AU

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك و حد.

 7 رقم  :   كتب   ملقر  الجتم5عي)
و حمد  ششقي  أحمد  زنقة  ز وية 

إق5 ة  لليمشن،   ،C بلشك  غرنيط، 

ف45 فلشر2،) لقنيطرة.

 شضشع  لشركة):

و لبر  ج) أجهزة  لكمبيشتر 

و ملعد ت  ملكتبية  لتج5رة ب5لجملة)؛

ت5جر  ستشرد.
رأسم45) حدد  (: رأسم45  لشركة)

درهم) (200.000 في  بلغ)  لشركة 

حصة  جتم5عية) (2000 إلى)  قسم 

بقيمة)200)درهم للش حدة.

 ملدة):)99)سنة.

أسند إلى  لسيدة  ينة) (:  لتسيير)

غر2.

:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)

32)ديسمبر.
ب5لسجل  لتج5ر2) تم  لتقييد 

ب5ملحكمة  البتد ئية ب5لقنيطرة تحت)
رقم)65211)بت5ريخ)20) 25)))0).
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STUD-SAVOIR PRIVE
تأسيس شركة

بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (23

 ألس5�سي للشركة):

:) ؤسسة)  ملشضشع  الجتم5عي)

تعليمية.

 STUD-SAVOIR( PRIVE (:  السم)

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.
حي) (256 رقم) (:  ملقر  الجتم5عي)

 لنصر،)تم5رة.
رأسم45  لشركة):)200.000)درهم)

حصة  جتم5عية) (2000  قسمة إلى)

200)درهم للش حدة  سجلة و حررة.

 ملدة):)99)سنة.

 لتسيير):) لسيد أس5 ة و لي علمي.

وقد تم  إليد ع  لق5نشني ب5ملحكمة)

تسجيل) تم  كم5  بتم5رة   البتد ئية 

تحت) ب5لسجل  لتج5ر2    لشركة 
رقم)136225.
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TOUT DE SUITE LIVRAISON
تأسيس  شركة

 TOUT DE SUITE(:(سم  لشركة 

.LIVRAISON

 لهدف  الجتم5عي):) ق5و4 في نقل)

 لبض5ئع.

 ملقر  الجتم5عي : أ 45 2  ملسيرة 
يعقشب  669،  لط5بق  ألو4،  رقم 

 ملنصشر،  لرب5ط.
رأسم45  لشركة : 160.000 درهم 

 قسمة ك5لت5لي :

درهم   200 فئة  800 حصة  ن 

للسيدة ه5در  د ي ؛

درهم   200 فئة  800 حصة  ن 

للسيد  ع5د  ملطلشبي.

و ع5د  ه5جر  د ي   :  لتسيير 

 ملطلشبي.
(: ب5لسجل  لتج5ر2) رقم  لتقييد 

.229927
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PEREINE COURTAGE
SARL AU

إعالن عن تأسيس
بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ)

ب5لرب5ط بت5ريخ)9))أبريل)))0))قد تم)

شركة  ملحدودة  ملسؤولية) تأسيس 

ذ ت  لشريك  لشحيد  ش صف5ته5)

ك5لت5لي):

 PEREINE» (:  لتسمية)

.COURTAGE(»(SARLAU

 لهدف  الجتم5عي):)

) ملشغل()  ركز  التص45  له5تفي)

إد رة عالق5ت  لعمالء)؛

أعم45  ختلفة.)
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ولد) ف45  (28 (:  ملقر  الجتم5عي)
أكد 4) (3 2) لشقة) عمير  لط5بق رقم)

 لرب5ط.))
حدد) (:  لرأسم45  الجتم5عي)
في) للشركة   لرأسم45  الجتم5عي 
 2000 على) درهم  شزع  (200.000
200)درهم لكل حصة  شزعة) حصة)

على  لشريك  لشحيد كم5 يلي):
 2000 برهديش)  لسيد  لحس5ن 

حصة.
عهد تسيير  لشركة  ع) (:  لتسيير)
 إل ض5ء) الجتم5عي ملدة غير  حددة)

إلى  لسيد:) لحس5ن برهديش.))))))))
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق5نشني)
لدى) كت5بة  لضبط  لدى   لق5نشني 
بت5ريخ) ب5لرب5ط    ملحكمة  لتج5رية 

20) 25)))0))تحت رقم)124462 .
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RABAT PLANTS
SARL

إعالن عن تأسيس
بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ)
ب5لرب5ط بت5ريخ))2)أبريل)))0))قد تم)
شركة  ملحدودة  ملسؤولية) تأسيس 
ذ ت  لشريك  لشحيد  ش صف5ته5)

ك5لت5لي):
.RABAT PLANTS SARL(:(لتسمية 
 لهدف  الجتم5عي):)أعم45  ختلفة)

أعم45 بن5ء)) ق5و4(.)
ولد) ف45  (28  ملقر  الجتم5عي:)
أكد 4) (3 2) لشقة) عمير  لط5بق رقم)

 لرب5ط.))
حدد) (:  لرأسم45  الجتم5عي)
في) للشركة   لرأسم45  الجتم5عي 
 2000 على) درهم  شزع  (200.000
200)درهم لكل حصة  شزعة) حصة)

كم5 يلي):
 لسيد عزيز  لصغير)200)حصة)؛)
 لسيد  حمد ي5سر  ليشسفي)200 

حصة.
تسيير  لشركة  ع) عهد   لتسيير:)
 إل ض5ء) الجتم5عي ملدة غير  حددة)
عزيز  لصغير و حمد) (: إلى  لسيد ن)

ي5سر  ليشسفي.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق5نشني)
لدى) كت5بة  لضبط  لدى   لق5نشني 
بت5ريخ) ب5لرب5ط    ملحكمة  لتج5رية 

20) 25)))0))تحت رقم)124461.
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CHAMYOU TRAVAUX
SARL

بمقت�سى  ملحضر  ملص5دق عليه)
طرق  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)  ن 
 CHAMYOU TRAVAUX لشركة)
SARL)بت5ريخ)8)أبريل)))0))فقد تقرر)

 5 يلي):
رفع رأسم45  لشركة  ن)200.000 
وذلك) درهم،) (202.000 إلى) درهم 

بإنش5ء)4020)نصيب جديد.
بكت5بة) تم  (:  إليد ع  لق5نشني)
 لضبط ب5ملحكمة  البتد ئية بني  ال4)
تحت رقم)396)بت5ريخ))))أبريل)))0).
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STE JIB BATIMENTS
SARL

بمقت�سى  حضر  لجمع)
 STE JIB لشركة)  لع5م  الستثن5ئي 
بت5ريخ) BATIMENTS SARL) ملنعقد 

22)أبريل)))0)،)فقد تقرر  5 يلي):
حصة  ن رأسم45) ((400 تفشيت)
 لشركة بين كل  ن  لس5دة):)بنعبش جش د)
عص5م) (: و لس5دة) كمفشت  ن جهة،)
 يشبي)2800)نصيب،)و لسيد  لف5ضل)
كمقتنشن لألنصبة  ن) نصيب،) (600

جهة أخرى.
بكت5بة) تم  (:  إليد ع  لق5نشني)
 لضبط ب5ملحكمة  البتد ئية بقصبة)
أبريل) (28 بت5ريخ) (70 ت5دلة تحت رقم)

.(0((
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2M PRESTIGE
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة بشريك و حد

قر ر  لشريك  لش حد)) بمشجب 
بت5ريخ)32)) 5رس)))0))تقرر تأسيس

بشريك) شركة  حدودة  ملسؤولية  (
تتكشن) فإنه5  لذلك  وتبع5  و حد.)
وتتميز)) خششني.)  ن  لسيد  حمد 

ب5لخص5ئص  لت5لية):)
  (M PRESTIGE(:(تسمية  لشركة

.SARL AU
نش5ط  لشركة):
 نعش عق5ر2)؛

أعم45  لبن5ء)وأعم45  ختلفة.
30) لشقة) إق5 ة) (:  قر  لشركة)
زنقة  شال2  حمد  لشكيلي) (8 رقم)

حس5ن  لرب5ط.
سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

إحد ثه5  لفعلي.
  200.000 في) حدد  (: رأس  مل45)
حصة) (2000 على) درهم5  قسم 

بقيمة)200))درهم للش حدة.)
:) لسيد  حمد)  لتسيير و لتشقيع)

خششني.
تم  إليد ع  لق5نشني لدى  لتج5رية))
ب5لرب5ط))بت5ريخ)0))أبريل)))0)))تحت)

رقم))159617.
وهذ  بمث5بة  قتطف وبي5ن
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I.M.E.C.K TRAV
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة بشريك و حد

قر ر  لشريك  لش حد)) بمشجب 
تقرر) ((0(2 ديسمبر) ((2 بت5ريخ)
شركة  حدودة  ملسؤولية) تأسيس 
فإنه5) لذلك  وتبع5  و حد.) بشريك 
تتكشن  ن  لسيد))يشسف  لقرقشر2)

و تتميز))ب5لخص5ئص  لت5لية):)
 I.M.E.C.K (: تسمية  لشركة)

.TRAV SARL AU
نش5ط  لشركة):

خد 5ت في  لرص5صة)؛
أعم45  لبن5ء)وأعم45)) ختلفة.

س5نية  لح5ج) (:  قر  لشركة)
72)سيد2) رقم) (  ملعطي زنقة  ب5د ن)

 ش�سى سال.
سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

إحد ثه5  لفعلي.

رأس  مل45):)حدد في)20.000))درهم5)
  200 حصة بقيمة) (200  قسم على)

درهم للش حدة.)
:) لسيد يشسف)  لتسيير و لتشقيع)

 لقرقشر2.
تم  إليد ع  لق5نشني لدى  البتد ئية)
تحت) ((0(( 8)) بريل) بت5ريخ)  بسال 

رقم))32879.
وهذ  بمث5بة  قتطف وبي5ن
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 كتب  ملستش5ر
37،)زنقة جبل ت5زك5،)رقم)2،)أكد 4،) لرب5ط

 له5تف):)72 20 77 0237

النستو بن
ش.م.م

L’INSTANT BEN
على إثر جمع ع5م غير ع5د2 بت5ريخ)
لشرك5ء) لشركة) (،(0(( أبريل) (22
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  ملسم5ة)
«النستش بن»)L’INSTANT BEN)ذ ت)
درهم وذ ت) (200.000 رأسم45 قدره)
 ملقر  الجتم5عي  الجتم5عي  لك5ئن)
ش5رع ف45 ولد عمير وزنقة) ب5لرب5ط،)
تقرر) أكد 4،) (32 عم5رة رقم) أزكزة،)
)) ن  لنظ5م  ألس5�سي) تعديل  مل5دة)

على  لنحش  لت5لي):
 لغرض  ن  لشركة هش):

 ستغال4  قهى سن5ك.
 لبقية بدون تغيير.

وقد تم  إليد ع  لق5نشني ب5ملحكمة)
  لتج5رية ب5لرب5ط بت5ريخ)20) 25)))0) 

تحت رقم)124469.
 ملسيرين
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STE EQUIPT A.C
SARL AU

Au(capital(de 100.000 dhs
 Siège(Social : Alem 6, N°496

RDC El Bassatine Meknès
تأسيس شركة

تم إنج5ز  لق5نشن  ألس5�سي بت5ريخ)
بمكن5س لتأسيس) ((0(2 أكتشبر) (22
ذ ت  ملسؤولية  ملحددة) شركة 

ب5ملش صف5ت  لت5لية):



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0))الجريدة الرسمية   8964

 EQUIPT A.C شركة) (:  لتسمية)
.SARL AU

 لنش5ط):
وسيط تج5ر2)؛
أشغ45  ختلفة.

 ملقر  لرئي�سي):)496) لم)6) لط5بق)
 ألر�سي،) لبس5تين،) كن5س.

رأسم45) حدد  (: رأسم45  لشركة)
درهم) (200.000 في  بلغ)  لشركة 
 شزعة ب)2000)سهم)200)درهم لكل)
ب5لشكل) على  ملس5هم  سهم  شزعة 

 لت5لي):
200.000)درهم)  حمد  لشكشر2)

 5 يع5د4)2000)سهم.
 ملدة):)حددت  ملدة في)99)سنة.

ويدير  لشركة) يسير  (:  لتسيير)
 لسيد  حمد  لشكشر2.

ب5لسجل) تسجيل  لشركة  تم 
رقم) تحت  ملدينة  كن5س   لتج5ر2 

.56031
تم  إليد ع  لق5نشني لدى  ملحكمة)
 لتج5رية بمكن5س بت5ريخ))))أبريل)))0) 

تحت رقم)2289.
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FISCOGEF
Tél(:(0522(27(49(96

 STE CHATILA
CONSTRUCTION

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ ب5لد ر)
تم) ((0(( أبريل) ((2 بت5ريخ)  لبيض5ء)

تأسيس شركة ب5ملش صف5ت  لت5لية):
 CHATILA (:  لتسمية)

.CONSTRUCTION
 ملقر  الجتم5عي):)82)زنقة  لهدهد،)

 لد ر  لبيض5ء.
:) إلنع5ش)  لهدف  الجتم5عي)

 لعق5ر2.
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)

 ملسؤولية  ملحدودة.
درهم) (200.000 (:  لرأسم45)

 قسمة إلى):
درهم) (200 فئة) حصة  ن  (200
لف5ئدة  لسيد  حمد) للحصة 

 ملعد و2)؛

درهم) (200 فئة) حصة  ن  (200

للحصة لف5ئدة  لسيدة حسن5ء)بعتي.

تعيين  لسيدة حسن5ء) (:  لتسيير)

للشركة  ع) وحيدة  بعتي  سيرة 

سلط5ت  لتصرف) جميع  تفشيضه5 

و لتسيير.

 إليد ع  لق5نشني ب5ملحكمة  لتج5رية)

 (0(( (25 (4 يشم) ب5لد ر  لبيض5ء)

تحت رقم)932))8.

 لسنة  الجتم5عية):) ن ف5تح ين5ير)

إلى)32)ديسمبر.

 ملدة):)99)سنة.

 لسجل  لتج5ر2):)002)24.
 ن أجل  لنشر
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FISCOGEF

Tél(:(0522(27(49(96

RESTO ROMING
RC : 14807

بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)

أبريل) (29 بت5ريخ)  الستثن5ئي  ملنعقد 

قرر  لشريك  لشحيد للشركة) ((0((

 5 يلي):

  تد د لغرض  لشركة.

جميع  ألنشطة  ملشتقة  ن نقل)

 لبض5ئع.

أو) فش كه  ت5جر  ب5لجملة،) جز رة 

خضرو ت...)ب5قي  ملق45 لم يتغير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

  البتد ئية ببرشيد بت5ريخ)8))أبريل)))0) 

في  لسجل  لز ني تحت رقم)437.
 ن أجل  لنشر
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FISCOGEF

Tél(:(0522(27(49(96

 STE OTARU

CONSTRUCTION
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ ب5لد ر)

تم) ((0(( أبريل) (22 بت5ريخ)  لبيض5ء)

تأسيس شركة ب5ملش صف5ت  لت5لية):

 OTARU (:  لتسمية)

.CONSTRUCTION

سمية،) زنقة  (:  ملقر  الجتم5عي)

إق5 ة شهرز د)3،) لط5بق)2)شقة)))،)

 لد ر  لبيض5ء.

:) إلنع5ش)  لهدف  الجتم5عي)

 لعق5ر2.

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)

 ملسؤولية  ملحدودة ذو شريك وحيد.

 لرأسم45):)0.000))درهم  قسمة)

إلى):

درهم) (200 فئة) حصة  ن  ((00

للحصة لف5ئدة  لسيدة هند بشع5فية.

هند) تعيين  لسيدة  (:  لتسيير)

للشركة  ع) وحيدة  بشع5فية  سيرة 

سلط5ت  لتصرف) جميع  تخشيله5 

و لتسيير.

 إليد ع  لق5نشني ب5ملحكمة  لتج5رية)

 (0(( أبريل) (26 يشم) ب5لد ر  لبيض5ء)

تحت رقم)422))8.

 لسنة  الجتم5عية):) ن ف5تح ين5ير)

إلى)32)ديسمبر.

 ملدة):)99)سنة.

 لسجل  لتج5ر2):)242377.
 ن أجل  لنشر
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FISCOGEF

Tél(:(0522(27(49(96

S.BUSINESS
RC : 542409

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ ب5لد ر)

تم) ((0(( أبريل) ((7 بت5ريخ)  لبيض5ء)

تأسيس شركة ب5ملش صف5ت  لت5لية):

.S.BUSINESS(:(لتسمية 
 ملقر  الجتم5عي):)82)زنقة  لهدهد،)

 لد ر  لبيض5ء.

:) ستير د)  لهدف  الجتم5عي)

وتصدير.

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)

 ملسؤولية  ملحدودة ذو شريك وحيد.

درهم) (200.000 (:  لرأسم45)

 قسمة إلى):

درهم) (200 2000)حصة  ن فئة)

للسيد ر ئد سر ر.

 لتسيير):)تعيين  لسيد ر ئد سر ر)
 سير وحيد للشركة ملدة غير  حدودة.
 إليد ع  لق5نشني ب5ملحكمة  لتج5رية)
 (0(( (25 (20 يشم) ب5لد ر  لبيض5ء)

تحت رقم)3380)8.
 لسنة  الجتم5عية):) ن ف5تح ين5ير)

إلى)32)ديسمبر.
 ملدة):)99)سنة.

 لسجل  لتج5ر2):)409)24.
 ن أجل  لنشر
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FISCOGEF

Tél(:(0522(27(49(96

STE COMSTEEL
RC : 540725
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ ب5لد ر)
تم) ((0(( 16) 5رس) بت5ريخ)  لبيض5ء)

تأسيس شركة ب5ملش صف5ت  لت5لية):
.COMSTEEL(:(لتسمية 

 ملقر  الجتم5عي):)82)زنقة  لهدهد،)
 لد ر  لبيض5ء.

 لهدف  الجتم5عي):) ستير د وتصدير.
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)

 ملسؤولية  ملحدودة.
درهم) (200.000 (:  لرأسم45)

 قسمة إلى):
درهم) (200 فئة) حصة  ن  (200
للحصة لف5ئدة  لسيد يشسف لكشحل)؛
درهم) (200 فئة) حصة  ن  (200
للحصة لف5ئدة  لسيد بشعز و2  جيب.
كل  ن  لسيد) تعيين  (:  لتسيير)
بشعز و2) و لسيد  لكشحل  يشسف 
إ ض5ء) للشركة  ع   جيب  سيرين 

 نفصل ألحدهم5.
 إليد ع  لق5نشني ب5ملحكمة  لتج5رية)
 (0(( أبريل) ((0 يشم) ب5لد ر  لبيض5ء)

تحت رقم)2707)8.
 لسنة  الجتم5عية):) ن ف5تح ين5ير)

إلى)32)ديسمبر.
 ملدة):)99)سنة.

 لسجل  لتج5ر2):)2)2407.
 ن أجل  لنشر
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ك5بيط5لي5

2)،)ش5رع شجرة  لقدس،)قط5ع)29،)بلشك س،)

حي  لري5ض،) لرب5ط

DECO TOUTES EPOQUES

SARL AU

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

تقرر) ((0(( أبريل) ((7  ملنعقد بت5ريخ)

 5 يلي):

حل  سبق للشركة.

عفيفي،) خديجة  تعيين  لسيدة 

رقم) للبط5قة  لشطنية   لح5 لة 

A297982)كمصفية للشركة.

للتصفية) تعيين  ملقر  الجتم5عي 

إق5 ة) عقبة،) ش5رع  (،27 ب5لعنش ن)

أكد 4،) (،3 9) لط5بق) رقم)  لنخيل،)

 لرب5ط.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية ب5لرب5ط بت5ريخ)9) 25)))0) 

تحت رقم)72)3.
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ك5بيط5لي5

2)،)ش5رع شجرة  لقدس،)قط5ع)29،)بلشك س،)

حي  لري5ض،) لرب5ط

 HORIA TAZI LINGE DE

MAISON

SARL

إقر ر بشف5ة شريك
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

تمت) ((0(( أبريل) (2(  ملنعقد بت5ريخ)

 ملص5دقة على  5 يلي):

إقر ر بشف5ة  لسيدة حرية  لت5ز2)

رقم) للبط5قة  لشطنية   لح5 لة 

.A6163

 7  وبهذ  فقد تم تعديل  لبند رقم)

و)8)و)9) ن  لق5نشن  ألس5�سي للشركة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 3216 رقم) تحت  ب5لرب5ط   لتج5رية 

بت5ريخ)2) 25)))0).
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ك5بيط5لي5

2)،)ش5رع شجرة  لقدس،)قط5ع)29،)بلشك س،)

حي  لري5ض،) لرب5ط

 METRO SAHARA
AUDIOVISUEL

SARL AU
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
تقرر)) ((0(( أبريل) (26  ملنعقد بت5ريخ)

 5 يلي):
حل  سبق للشركة.

تعيين  لسيد سعد بلغ5ز2  لح5 ل)
 A228280 رقم) للبط5قة  لشطنية 

كمصفي للشركة.
للتصفية) تعيين  ملقر  الجتم5عي 
ب5لعنش ن رقم)22) كرر زنقة  لسهش4)

 لطير ن  لرب5ط.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية ب5لرب5ط بت5ريخ)2) 25)))0) 

تحت رقم)27)3.
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JOHER & CO
SARL AU

تأسيس) تم  بمقت�سى عقد عرفي 
ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة 

ش.ذ.م.م له5  ملميز ت  لت5لية):
 JOHER(&(CO( SARL (:  لتسمية)

AU شركة  حدودة  ملسؤولية.
س5 ية  عينت  لسيدة   :  لتسيير 

.BE904223 سكينة تركيستي
رأس  مل45):)حدد رأسم45  لشركة)

في)20.000)درهم.
و لتصدير  :  ستير د   لنش5ط 

و لتشزيع  ملجشهر ت.
 دة  لشركة):)حددت في)99)سنة)
 بتد ء) ن ت5ريخ تسجيله5 في  لسجل)

 لتج5ر2.
تبتدئ  ن) (:  لسنة  الجتم5عية)
ف5تح ين5ير إلى)32)ديسمبر  ن كل سنة.
أبش بكر) : س5حة   ملقر  الجتم5عي 
أكد 4) (8 2)) لشقة) رقم)  لصديق 

 لرب5ط.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
في) ( رقم  لتقييد) ب5لرب5ط   لتج5رية 

 لسجل  لتج5ر2)159691.
للمشجر و لذكر
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HOTPACK GLOBAL
SA

 AU(CAPITAL 15.756.900
DIRHAMS

 Siège(social : LOT 34,
 LOTISSEMENT(LAKSAR, ZONE

INDUSTRIELLE, SKHIRAT
RC(N° : 126961 TEMARA

بمقت�سى  لجمع  لع5م  ملنعقد)
 (0(2 ديسمبر) (( ب5لصخير ت بت5ريخ)

قرر  ملس5همشن  5 يلي):
بمبلغ) رأسم45  لشركة  زي5دة 
لرفعه  ن) درهم  (5.356.900
20.400.000)درهم إلى)15.756.900 
درهم بخلق)53569)سهم جديد  ن)
درهم تم تحريره5 ب5لك5 ل) (200 فئة)
عند  الكتت5ب عن طريق  ملس5همين):

 SAMAZ  لشركة)
.CONSULTING SARL

.BEST FINANCIERE(لشركة 
.HOTPACK FZCO(لشركة 

.ABDELLATF MERZAQ(لسيد 
.RIAD LAISSAOUI(لسيد 

 ZAINUDEEN PUTHIYA  لسيد)
.BHEERAVUNNI

تغير  لفصل  لس5دس  ن  لق5نشن)
 ألس5�سي للشركة.

كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 
 لضبط ب5ملحكمة  البتد ئية بتم5رة)2 

 25)))0))تحت  لرقم)936.
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YAMED EDUCATION 02
 SOCIETE EN COMMANDITE

PAR ACTIONS
AU(CAPITAL(DE 1.000.000 DH 

 Siège(social : 12, rue(de(l’Ile 
 de Timor, angle avenue de la
 Côte(d’Emeraude(-(Ain(Diab

Casablanca
RC(N° : 508961

 لزي5دة في رأسم45  لشركة
في) خال4  ملد والت  ملؤرخة   ن 
قرر  الجتم5ع) (،(0(( ))) 5رس)
 YAMED»  لع5م غير  لع5د2 لشركة)

EDUCATION 0( SCA») 5 يلي):

زي5دة في رأس  مل45  ن)2.000.000 

درهم،) (400.000.000 إلى) درهم 

سهم) (3.990.000 إنش5ء) خال4   ن 

 200 قدره5) بقيمة  سمية  جديد،)

طريق) عن  ب5لك5 ل  درهم،) دفشعة 

بعض  لديشن  لس5ئلة) تعشيض 

و ملستحقة  ملشكة  ن قبل  لشرك5ء)

في  لشركة.

6-1) ن) للبند)  لتعديل  ملق5بل 

 لنظ5م  ألس5�سي.

 لتصديق على  لصي5غة  لجديدة)

للنظ5م  ألس5�سي  ملحدث.

في  حكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

بت5ريخ   لد ر  لبيض5ء) لتج5رية،)

 2) 25)))0))تحت رقم)22)3)8.
للنشر و الستخالص
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ديش ن  ألست5ذ ر�سى إكيدر

 شثق بمدينة تم5رة

SAFINAT AL ALUMINIUM
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

تلق5ه  ألست5ذ) عقد  بمشجب  (- (I
تم5رة) بمدينة  إكيدر،) شثق  ر�سى 

تم) (،(0(( 3)) 5رس) في)  ملحرر 

غزالن) طرف  لسيدة  تأسيس  ن 

لبط5قة  لتعريف)  لحجر2  لح5 لة 

شركة) (،AD(24903 رقم)  لشطنية 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت شريك)

وحيد تحمل  ملش صف5ت  لت5لية):

 SAFINAT AL» (: إسم  لشركة)

.«ALUMINIUM SARL AU

 : للشركة   لنش5ط  الجتم5عي 

نج5رة  أللش نيشم.

 الستير د و لتصدير.

 دة  لشركة : 99 سنة.

كيش  بتم5رة   :  ملقر  الجتم5عي 

 ود ية،  لشردة رقم 32.
رأسم45  : حدد  رأسم45  لشركة 
 لشركة بمبلغ 200.000 درهم  كشن 

 ن 2.000 حصة قيمة كل  نه5 200 

درهم تملكه5  لسيدة غزالن  لحجر2.
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تسيير  تتشلى   : تسيير  لشركة 

غزالن  لحجر2،   لشركة  لسيدة 

للشركة  ب5عتب5ره5  ملسيرة  لشحيدة 

ملدة غير  حدودة.

II - تم تسجيل  لشركة في سجل 

 ملحكمة  البتد ئية بتم5رة تحت رقم 

.136029
للخالصة و لبي5ن

 ألست5ذ ر�سى إكيدر

162 P

STE ANIR CAR
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ذ ت  لشريك  لشحيد
رأسم5له5 : 200.000 درهم

زنقة  لحسن  ألو4 رقم 20 

 لخميس5ت

بمشجب  حضر  لجمع  لع5م)

 26 بت5ريخ) ب5لخميس5ت   الستثن5ئي 

أبريل)))0))تقرر  5 يلي):

سه5م) -) ستق5لة  لسيدة  (2

 لقدور2  ن  ه5 ه5 كمسيرة للشركة.

))-)تعيين  لسيدة بششالغم خشلة)

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 لة 
للشركة) كمسيرة  (X322323 رقم)

وذلك ملدة غير  حدودة.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 

ب5ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

 (0(( (25 (9 بت5ريخ) ب5لخميس5ت 

تحت رقم)299) لسجل  لتج5ر2 رقم)

.(7483
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GLOBAL TECHNO ADNANI
SARL AU

 لرأسم45 : 200.000 درهم

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي بسال بت5ريخ)
تم وضع  لق5نشن) (،(0(( أبريل) (26

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت) وحيد  بشريك   ملحدودة 

 لخص5ئص  لت5لية):

 GLOBAL (:  لتسمية  الجتم5عية)

.TECHNO ADNANI SARL AU

 لهدف  الجتم5عي : 2 - ب5ئع  ألجهزة 

 لكهرب5ئية و ملنزلية. ) - تج5رة ع5 ة.

ش5رع   93 رقم   :  ملقر  الجتم5عي 

يشسف  بن ت5شفين حي شيخ  ملفضل 

سال.

 ملدة  الجتم5عية : 99 سنة  بتد ء 

 ن ت5ريخ تأسيسه5.

حدد   :  لرأسم45  الجتم5عي 
 200.000 في  بلغ  رأسم45  لشركة 

درهم  شزع على 2000 حصة  ن فئة 

200 درهم للحصة وزعت كم5 يلي :

 2000  : عدن5ني  حمد   لسيد 

حصة.

تبتدئ  ن   :  لسنة  الجتم5عية 

كل  ديسمبر  ن   32 إلى  ين5ير  ف5تح 

سنة.

 لتسيير : تم تعيين  لسيد عدن5ني 

للشركة  وحيد  كمسير   حمد، 

وكمشقع وحيد على  لشث5ئق  لبنكية 

ملدة غير  حدودة.
إيد ع  لسجل  لتج5ر2  تم 

بمكتب  لضبط ب5ملحكمة  البتد ئية 

بسال بت5ريخ 2  25 ))0) تحت رقم 

.32922
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 FIDUTEMA(كتب  لحس5ب5ت و الستش5رة 

ش.م.م

رقم)136)ش5رع  لق5هرة كش طر ف)2،)تم5رة

CENTRE DE DIALYSE NOOR
SARL

 لزي5دة في رأسم45  لشركة
عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�سى 

قررت شركة) (،(0(( )2)أبريل) ( ( في)

 CENTRE DE DIALYSE NOOR»

SARL»)ش.م.م  5 يلي):
2)-)زي5دة في رأسم45  لشركة  لذ2)

يقدر بـ)200.000)درهم وتمت إض5فة)

 2.000.000 درهم ليصبح) (900.000

درهم.

تحيين  لق5نشن  ألس5�سي) (- ((

للشركة.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بتم5رة) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 
بت5ريخ)6) 25)))0))تحت رقم)8023.
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 FIDUTEMA(كتب  لحس5ب5ت و الستش5رة 

ش.م.م

رقم)136)ش5رع  لق5هرة كش طر ف)2،)تم5رة

NEW STYLE IMMOBILIER
SARL

إعالن عن بيع حصص
 ستق5لة سير وتعيين  سيرين

في عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�سى 
 NEW»(7) 5رس)))0)،)قررت شركة 
(«STYLE IMMOBILIER SARL

ش.م.م  5 يلي):
في  لكية) حصة  (333 بيع) (- (2
إلى  لسيد) بن5ني   لسيد  صطفى 

خ5لد  د و2.
))-) ستق5لة  ملسير لسيد  صطفى)
بن5ني و تعيين  لسيدين عبد  ملشط5لب)
كروم و بر هيم  يد نش لعربي  سيرين)

للشركة.)
تحيين  لق5نشن  ألس5�سي) (- (3

للشركة.
بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بتم5رة) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 
رقم) تحت  ((0(( أبريل) ((7 بت5ريخ)

.7988
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STE MARMOCA
SARL

 لعنش ن : 829،  جمشعة  ملجد
 حي  لنهضة )  لرب5ط

تحشيل  لشكل  لق5نشني
تفشيت  لحصص

تحشيل  ملقر  الجتم5عي
 ستق5لة  سير وتعيين  سير جديد

 2)-)بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ في
و ملسجل) ب5لرب5ط  ((0(( فبر ير) ((  
بت5ريخ)22)فبر ير)))0)،)ب5لرب5ط فإن)
 STE»(لجمع  لع5م غير  لع5د2 لشركة 

MARMOCA SARL»)تقرر  5 يلي):
تحشيل  لشكل  لق5نشني  ن شركة)
إلى شركة) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

للشريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لشحيد.

 200( تفشيت  جمشع  لحصص)
عليه5  لسيد) يتشفر  حصة() لتي 
لف5ئدة) في  لشركة   لعسير2  حمد 

 لسيد  لعقرة عز  لدين.
 200( تفشيت  جمشع  لحصص)
عليه5  لسيد) يتشفر  حصة() لتي 
في  لشركة) عبد  لحليم   لعسير2 

لف5ئدة  لسيد  لعقرة عز  لدين.
تحشيل  ملقر  الجتم5عي  ن)
حي) 829) جمشعة  ملجد  (:  لعنش ن)
 لنهضة))) لرب5ط إلى  لعنش ن  لجديد)
 لك5ئن ب):)سال  لرقم)92)زنقة  لغرب)

بط5نة.
 ستق5لة  لسيد ن  لعسير2)
عبد  لحليم  ن) و لعسير2   حمد 
وتعيين) للشركة،) كمسير ن   ه5 هم5 
 لسيد  لعقرة عز  لدين  سير جديد)

للشركة.
))-)تم  إليد ع  لق5نشني ب5ملحكمة)
7) 5رس) بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت  لرقم)122646.
للبي5ن و لنشر
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 5ن5جمنت كشنسيلتين  ند  كشنط

 ZONE صيدلية
INDUSTRIELLE

ش.م.م م.و
رأس  مل45 : 400.000.) درهم

 ملقر  لرئي�سي : رقم 1697 تجزئة 
 والد زعير عين عشدة

يشم) خ5ص  عقد  تف5ق  بمشجب 
تم تحشيل  لصفة) ((0(( فبر ير) (22
 لق5نشنية  ن شخص ذ تي إلى شركة)
 حدودة  ملسؤولية ذ ت شريك وحيد)

تحمل  لخص5ئص  لت5لية):
 ZONE صيدلية) (:  لتسمية)

INDUSTRIELLE ش.م.م م.و.
رأس  مل45 : 400.000.) درهم.
 لنش5ط  الجتم5عي : صيدلية.

 إلد رة : تم تعيين  لسيدة بشيخ 
نسرين  سيرة  لشركة.

ب5ملحكمة  تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية ب5لرب5ط تحت رقم 232989 

بت5ريخ 7 أبريل ))0).
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 5ن5جمنت كشنسيلتين  ند  كشنط

DENTAL HEALTH

ش.م.م

رأس  مل45 : 200.000 درهم

 ملقر  لرئي�سي : ش5رع  أل م  ملتحدة 

أكد 4  لرب5ط

يشم) خ5ص  عقد  تف5ق  بمشجب 

قرر  سير شركة) (،(0(( 22) 5رس)

ش.م.م   ZONE INDUSTRIELLE

درهم   200.000  : ذ ت  لرأس  مل45 

 5 يلي :

 لفسخ  ملسبق للشركة.

تعيين  لسيد أكد 2 عبد  لصمد 

للقي5م بهذه  ملهمة.

ب5ملحكمة  تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية ب5لرب5ط تحت رقم )384)2 

بت5ريخ 24 أبريل ))0).
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SELINA MOROCCO SPV 2

 16 بت5ريخ) عرفي  عقد  تحت 

شركة) تأسيس  تم  (،(0(( فبر ير)

ب5ملش صف5ت  لت5لية):

 SELINA MOROCCO(:(لتسمية 

.SPV (

ش5رع) (49 (:  ملقر  الجتم5عي)

 3 أحمد برك5ت  لط5بق  ألر�سي رقم)

 ع5ريف،) لد ر  لبيض5ء.

:) لفن5دق)  لهدف  الجتم5عي)

وأ 5كن  إلق5 ة  ملم5ثلة.

 لشكل  لق5نشني):)شركة  حدودة)

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لشحيد.

 لتسيير):) لسيد شكيب زعر2.

 لرأسم45):)20.000)درهم.

:) ملحكمة)  إليد ع  لق5نشني)

 لتج5رية ب5لد ر  لبيض5ء.

 لسجل  لتج5ر2):)2)2)24.
قصد  لنشر و إلعالن
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SELINA MOROCCO SPV 3
بت5ريخ عرفي  عقد   تحت 

 16)فبر ير)))0)،)تم تأسيس شركة)

ب5ملش صف5ت  لت5لية):

 SELINA MOROCCO(:(لتسمية 

.SPV 3

ش5رع) (49 (:  ملقر  الجتم5عي)

 3 أحمد برك5ت  لط5بق  ألر�سي رقم)

 ع5ريف،) لد ر  لبيض5ء.

:) لفن5دق)  لهدف  الجتم5عي)

وأ 5كن  إلق5 ة  ملم5ثلة.

 لشكل  لق5نشني):)شركة  حدودة)

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لشحيد.

 لتسيير):) لسيد شكيب زعر2.

 لرأسم45):)20.000)درهم.

:) ملحكمة)  إليد ع  لق5نشني)

 لتج5رية ب5لد ر  لبيض5ء.

 لسجل  لتج5ر2):)3)2)24.
قصد  لنشر و إلعالن
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 SELINA OPERATIONS

MOROCCO
شركة  حدودة  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لشحيد 

رأسم5له5 20.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي : 49 ش5رع أحمد 

برك5ت  لط5بق  ألر�سي رقم 3 

 ع5ريف،  لد ر  لبيض5ء

 لسجل  لتج5ر2 447043

على  حضر قر ر ت  لشريك) بن5ء)

تقرر) (،(0(( أبريل) (7  لشحيد بت5ريخ)

 5 يلي):

إقر ر بتغيير تسمية  ملس5هم) (- (2

 لشحيد.

حصص) حصة  ن  تفشيت  (- ((

 لشركة.

3)-)تغيير  لشكل  لق5نشني للشركة.

4)-)تعديل وإع5دة صي5غة  لنظ5م)

 ألس5�سي للشركة.

إلتم5م) إعط5ء) لصالحي5ت  (- (2

 إلجر ء ت  لق5نشنية.

كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 

ب5لد ر) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

))0))تحت) (25 (20 بت5ريخ)  لبيض5ء)

رقم))328)8.
قصد  لنشر و إلعالن
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NB PARTNERS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد 

رأسم5له5 60.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي : ش5رع يعقشب 

 ملنصشر، زنقة ح5ج جياللي  لشفير 

 لط5بق  ألر�سي، رقم 16،  لد ر 

 لبيض5ء

 لسجل  لتج5ر2 372))3

على  حضر قر ر ت  لشريك) بن5ء)

 لشحيد بت5ريخ))2)أبريل)))0)،)تقرر)

 5 يلي):

حس5ب  ألرب5ح) فحص  (- (2

نتيجة) تخصيص  بعد   ملحتجزة 

يشنيش) (30 في)  لسنة  مل5لية  ملنتهية 

.(0(2

))-)تشزيع أرب5ح  ستثن5ئية.

إلتم5م) إعط5ء) لصالحي5ت  (- (3

 إلجر ء ت  لق5نشنية.

كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 

ب5لد ر) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

تحت) ((0(( (25 (9 بت5ريخ)  لبيض5ء)

رقم)8)34)8.
قصد  لنشر و إلعالن
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DEMETER CONSULTING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

رأسم5له5 20.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي : ش5رع سمية، سكن 

شهرز د 3،  لط5بق 2، ب5مليي،  لد ر 

 لبيض5ء

 لسجل  لتج5ر2 2)4309

قر ر ت  لجمع) على  حضر  بن5ء)

تقرر) (،(0(( 3)) 5رس)  لع5م بت5ريخ)

 5 يلي):

أس5 ة) -) ستق5لة  لسيد  (2

للبط5قة  لشطنية) سالم  لح5 ل 
كمسير) Q267698) ن  ه5 ه  رقم)

للشركة.

))-)تعيين  لسيد  صطفى  له5د2)

رقم) للبط5قة  لشطنية   لح5 ل 

JZ(337) سير  للشركة.

كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 

ب5لد ر) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

 لبيض5ء)بت5ريخ)7))أبريل)))0))تحت)
رقم)822621.

قصد  لنشر و إلعالن
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 SOCIETE EQUIPEMENT

ROUTIERE
«SER»

SARL

في) للجمع  لع5م  الستثن5ئي  تبع5 

للشركة  حدودة)  ملقر  الجتم5عي 

 ملسؤولية قرر شرك5ؤه5  5 يلي):
بمبلغ) رأسم45  لشركة  زي5دة 

 200.000 لجلب) درهم  (2.900.000

 (.000.000 على) للحصش4  درهم 

درهم  ن خال4 خلق)29.000)حصة)

 جتم5عية بقيمة  سمية)200)درهم.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((8 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت  لرقم)124286.
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 FINANCIAL BUSINESS CONSULTIN

GROUP

COSUMAR
شركة  س5همة

رأسم5له5 : 944.872.430 درهم

 RUE 8 : ملقر  الجتم5عي 

 ELMOUATAMID IBNOU

ABBAD CASABLANCA

 لسجل  لتج5ر2 رقم 30037

 ستق5لة وتعيين
بمشجب  حضر  ملجلس  إلد ر2)

تم) (،(0(( أبريل) (6 بت5ريخ)  ملنعقد 

 تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية):
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 ستق5لة  لسيد   ين  لش لي  ن)

 نصبه كمدير ع5م.

تعيين  لسيد حسن  نير كمدير)

ع5م للشركة.

بكت5بة) تم   إليد ع  لق5نشني 

ب5لد ر) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

 لبيض5ء)بت5ريخ)7))أبريل)))0))تحت)

رقم)822686.
عن  لنسخة و لنص

 ملسير
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 FINANCIAL BUSINESS CONSULTIN

GROUP

SUCRUNION

شركة  س5همة

رأسم5له5 : 2.000.000) درهم

 8 RUE : ملقر  الجتم5عي 

 ELMOUATAMID IBNOU

ABBAD CASABLANCA

 لسجل  لتج5ر2 رقم 156223

 ستق5لة وتعيين
بمشجب  حضر  ملجلس  إلد ر2)

تم) (،(0(( أبريل) (6 بت5ريخ)  ملنعقد 

 تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية):

 ستق5لة  لسيد   ين  لش لي  ن)

 نصبه كمدير ع5م.

حسن  نير) تعيين  لسيد 

كمتصرف.

تعيين  لسيد حسن  نير كمدير)

ع5م للشركة.

بكت5بة) تم   إليد ع  لق5نشني 

ب5لد ر) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

 لبيض5ء)بت5ريخ)7))أبريل)))0))تحت)

رقم)3042)8.
عن  لنسخة و لنص

 ملسير
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Financial business consulting groupe

 GROUPE DES SUCRERIES

 NATIONALES DE

 BETTERAVE DU GHARB ET

DU LOUKKOS

SUNABEL
شركة س5همة

رأسم5له5 : 290.273.300 درهم

 Rue ,8  : ملقر  الجتم5عي 

 elmouatamid Ibnou Abbad

Casablanca

 لسجل  لتج5ر2 رقم 979)2)

 ستق5لة وتعيين
بمشجب  حضر  ملجلس  إلد ر2)

))0)،) م) أبريل) (6 بت5ريخ)  ملنعقد 

 تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية):

-) ستق5لة  لسيد أ ين  لش لي  ن)

 نصبه كمتصرف وكمدير ع5م.

حسن  نير) تعيين  لسيد 

كمتصرف.

تعيين  لسيد حسن  نير كمدير)

ع5م للشركة.

بكت5بة) تم   إليد ع  لق5نشني 

ب5لد ر) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

 لبيض5ء)بت5ريخ)9))أبريل)))0))تحت)
رقم)823046.

عن  لنسخة و لنص

 ملسير
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Financial business consulting groupe

 SUCRERIES RAFFINERIES

DE CANNES

SURAC
شركة س5همة

رأسم5له5 : 146.926.800 درهم

 8, Rue  : ملقر  الجتم5عي 

 elmouatamid Ibnou Abbad

Casablanca

 لسجل  لتج5ر2 رقم 982)2)

 ستق5لة وتعيين
بمشجب  حضر  ملجلس  إلد ر2)

تم) (،(0(( أبريل) (6 بت5ريخ)  ملنعقد 

 تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية):

-) ستق5لة  لسيد أ ين  لش لي  ن)

 نصبه كمتصرف وكمدير ع5م.

حسن  نير) تعيين  لسيد 

كمتصرف.

تعيين  لسيد حسن  نير كمدير)

ع5م للشركة.

بكت5بة) تم   إليد ع  لق5نشني 

ب5لد ر) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

تحت) ((0(( (25 (4 بت5ريخ)  لبيض5ء)

رقم)3248)8.
عن  لنسخة و لنص

 ملسير
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Financial business consulting groupe

DCS CONSULTING

شركة  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد

رأسم5له5 : 20.000 درهم

 la maison de : ملقر  الجتم5عي 

 l’enrepreneur rue Mozart Bd

Anfa Re Lepetit E Casablanca

 لسجل  لتج5ر2 رقم 418567

تصفية  لشركة
بمشجب  حضر  لجمع  لع5م)

أبريل) (2 بت5ريخ)  الستثن5ئي  ملنعقد 

))0)،)تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية):

 DSC شركة) تصفية  (-

.CONSULTING SARL AU

على) تعيين  قر  لتصفية  (-

 rue Mozart Bd (:  لعنش ن  لت5لي)

 Anfa Re Lepetit E Casablanca

تعيين  ملصفي بشخص  لسيد) (-

حمزة  لكريمي.

بكت5بة) تم   إليد ع  لق5نشني 

ب5لد ر) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

تحت) ((0(( (25 (9 بت5ريخ)  لبيض5ء)

رقم)3448)8.
عن  لنسخة و لنص

 ملسير
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Financial business consulting groupe

 SUCRERIES RAFFINERIES

DE CANNES

SUTA
شركة س5همة

رأسم5له5 : 231.263.300 درهم

 Rue ,8  : ملقر  الجتم5عي 

 elmouatamid Ibnou Abbad

Casablanca

 لسجل  لتج5ر2 رقم 24087)

 ستق5لة وتعيين
بمشجب  حضر  ملجلس  إلد ر2)

تم) (،(0(( أبريل) (6 بت5ريخ)  ملنعقد 

 تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية):

-) ستق5لة  لسيد أ ين  لش لي  ن)

 نصبه كمتصرف وكمدير ع5م.

حسن  نير) تعيين  لسيد 

كمتصرف.

تعيين  لسيد حسن  نير كمدير)

ع5م للشركة.

بكت5بة) تم   إليد ع  لق5نشني 

ب5لد ر) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

 لبيض5ء)بت5ريخ)7))أبريل)))0))تحت)
رقم)707))8.

عن  لنسخة و لنص

 ملسير
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 PROPERTY LEADERS

MOROCCO
SARL AU

عرفي  حرر)) عقد  بمقت�سى 

06/05/2022)تم تكشين نظ5م أس5�سي)

لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)

شريك وحيد خص5ئصه5 ك5لت5لي:

 PROPERTY (:  لتسمية)

LEADERS MOROCCO

تم5رس  لشركة  ألهد ف)  لهدف:)

 لت5لية):

 لتطشير  لعق5ر2.

أعم45  ختلفة.
زنقة) (27 عم5رة) (:  ملقر  الجتم5عي)

 2 24) لط5بق)  حمد ملدور شقة رقم)

 ملحيط  لرب5ط.



8969 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

:) 5ئة ألف) رأس  مل45  الجتم5عي)

ألف) إلى  )200.000() قسم  درهم)

)2000()حصة قيمة كل و حدة  5ئة)

درهم))200).

تم تعيين  لسيد فنشس)  لتسيير:)

 ES رقم) لجش ز  لسفر   هند  لح5 ل 

للشركة) كمسير وحيد  ( ((28370

وملدة غير  حدودة.

وضع) تم   إليد ع  لق5نشني 

كت5بة  لضبط) لدى   مللف  لق5نشني 

ب5ملحكمة  لتج5رية ب5لرب5ط تحت رقم)

 لسجل  لتج5ر2)160137.
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SAN ASSAYL
SARL AU

 لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشخص  لش حد

بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ)

))0))وضع ق5نشن أس5�سي) 29)أبريل)

لشركة  حدودة  ملسؤولية  لتي)

تحمل  لخص5ئص  لت5لية):

س5ن  لسيل) (:  لتسمية)

ش.ذ.م.م.ش.و.

تجزئة) (A2 :) تجر)  ملقر  لرئي�سي)

 له5شمية رقم)27)تم5رة.

 ملدة):)تسعة وتسعشن ع5م)99.

وبيع جميع أنش ع  لتدفئة،) شر ء)

و لصرف  لصحي،) و لسب5كة،)

و لتشغيل) و لتكييف،) و لكهرب5ء،)

و ملضخ5ت  لحر رية،) للمنز4،)  آللي 

و لتهشية و لعز4 دون أن تكشن هذه)

 لق5ئمة ش5 لة.

وبيع دور ت  ملي5ه وأغطية) شر ء)

و ملنتج5ت) و لجدر ن   ألرضي5ت 

 لكيم5وية  لخ5صة،)ب5لتنظيف.

وتركيب  ألرضي5ت) أعم45 

أبش ب) وتركيب  وتشريد  و لجدر ن 

ونش فذ وأقف45  لحقة.

 لرأسم45):)200.000)درهم.

لحلش) هش5م  :) لسيد   لتسيير)

 ملشقع و ملسؤو4 عن  لشركة إلى أجل)

غير  حدد.

تم  إليد ع  لق5نشني لدى  ملحكمة)
 8064 رقم) تحت  تم5رة   البتد ئية 

بت5ريخ)20) 25)))0).
رقم  لسجل  لتج5ر2):)136237.
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SIAB SA
شركة  س5همة

رقم  لسجل  لتج5ر2 ب5لد ر  لبيض5ء 
282(2

تخفيض رأس  مل45 غير  علل 
ب5لخس5ئر

إد رة) بشجب  حضر  جتم5ع 
بت5ريخ) (SIAB شركة) إد رة   جلس 
شركة  س5همة) (،(0(( أبريل) (8
درهم،) (70.999.800 برأسم45)
ب5لد ر  لبيض5ء،) و قره5  الجتم5عي 
166)ش5رع  شال2 إسم5عيل و سجلة)
للد ر  لبيض5ء) في  لسجل  لتج5ر2 
تحت رقم)2)282،)تحقق  ن  إلنج5ز)
غير) رأس  مل45  لتخفيض   لنه5ئي 
قرره5  لجمع) ب5لخس5ئر  لتي   ملعلل 
ين5ير) ((8 بت5ريخ) ع5د2   لع5م  لغير 
))0))بحيث  نخفض رأس  مل45  ن)
 300.000 إلى) درهم  (70.999.800

درهم.
س5بق5  نه) تحقق  جلس  إلد رة 
لم يتم تقديم أ2  عتر ض خال4 فترة)
 لثالثين يش 5  ملنصشص عليه5 في  مل5دة)

)2)) ن  لق5نشن)17-95.
تم  إليد ع  لق5نشني بكت5بة ضبط)
 ملحكمة  لتج5رية ب5لد ر  لبيض5ء)بت5ريخ)

20) 25)))0))تحت  لرقم)3492)8.
 لرئيس
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SOCIETE SAWAID
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسم5له5 : 00.000) درهم

 قره5  الجتم5عي : 79، ش5رع  بن 
سين5 عم5رة رقم 24 أكد 4  لرب5ط

تغيير  سم  لشريك
بت5ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
2)أبريل)))0)) نعقد  لجمع  لع5م غير)

ع5د2 وقرر تغيير  سم  لشريك.

بعد  لقر ر  لذ2  تخذه  لسيد)

لتغيير  سمه  لع5ئلي) حسن  بشدينة 

حسن) يصبح  لسيد  لر �سي   لذ2 

وفق  لشث5ئق  إلد رية  لتي) وذلك 

وبعد  لقر ر) قد ه5  لشريك  ملعني 

 لذ2  تخذته  لسلط5ت  ملحلية.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((2 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)948).
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شركة صيدلية جنان معمورة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

و لشريك  لشحيد

رأسم5له5 200.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي : تجزئة  ملنزه سيد2 

عال4  لبحر و2 تيفلت

تأسيس
بت5ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم وضع  لق5نشن) (،(0(( 8)) 5رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة و لتي تتميز بم5 يلي):

شركة صيدلية جن5ن) (:  لتسمية)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)  عمشرة 

و لشريك  لشحيد.

 لهدف):)صيدلي بيع ب5لتسقيط.

و ملعد ت  لطبي) بيع  ملش د 

و لجر حي.

و ملعد ت  لطبي)  ستز د  ملش د 

و لجر حي.

 ملدة):)حددت في)99)سنة،) نطالق5)

في  لسجل) ت5ريخ  لتسجيل   ن 

 لتج5ر2.

تجزئة  ملنزه) (:  ملقر  الجتم5عي)

سيد2 عال4  لبحر و2 تيفلت.

في) حدد  (:  لرأسم45  الجتم5عي)

إلى) درهم  قسمة  (200.000  بلغ)

 200 بثمن) حصة  جتم5عية  (2000

عبد) حشزة  لسيد  لحيمر  في  درهم 

 لرفيع.

تبتدئ  ن) (:  لسنة  الجتم5عية)

ف5تح ين5ير إلى)32)ديسمبر  ن كل سنة.

:)تسير  لشركة  ن طرف)  لتسيير)

 لسيد  لحيمر عبد  لرفيع ملدة غير)

 حدودة.

%2) ن  لربح) يقتطع) (:  لربح)

 لص5في في كل سنة  ن أجل تكشين)

 الحتي5ط  لق5نشني.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (0(( (25 (9 في) بتيفلت   البتد ئية 

ب5لسجل  لتج5ر2 تحت رقم)27)2.

186 P

 PELUX

SARL

برأسم45 : 200.000 درهم

رقم 6  كرر  لط5بق  لسفلي بلشك د 

ش5رع 2) غشت،خريبكة

ع5م) جمع  بمقت�سى  حضر 

 (0(( 8) 5رس) في)  ستثن5ئي  ملنعقد 

 PELUX (: شركة) يخص  بخريبكة،)

SARL) ملشجشد  قره5 ب5لعنش ن أعاله،)

تقررت  لتغيير ت  لت5لية):

(: للشركة) نقل  ملقر  الجتم5عي 

تقرر نقل  ملقر  الجتم5عي للشركة  ن)

عنش نه5  لقديم)/)رقم)6) كرر  لط5بق)

غشت) ((2 ش5رع) د  بلشك   لسفلي 

:)رقم)600  خريبكة إلى  لعنش ن  لت5لي)

حي  لغدير  ليشسشفية.

تنسيق  لق5نشن  ألس5�سي للشركة):

أعض5ء) لجمع  لع5م) قرر 

تنسيق  لق5نشن  ألس5�سي)  الستثن5ئي 

بتغيير  لبند  لر بع) وذلك  للشركة 

هذ ) و لثالثشن  ن  و لبند  لخ5 س 

 لق5نشن.

كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 

 لضبط ب5ملحكمة  البتد ئية بخريبكة)

بت5ريخ)16) 5رس)))0))تحت رقم)126 

وب5لسجل  لتج5ر2 تحت رقم):)6311.
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عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0))الجريدة الرسمية   8970

 كتب  ملح5سبة إيه5ب  ستش5رة ش.ذ.م.م.

رأسم45  لشركة):)200.000)درهم

 قره5  الجتم5عي):)ش5رع  لحسن  لث5ني،)عم5رة)

 لبنك  ملغربي للتج5رة  لخ5رجية،) كتب رقم)9 

 لن5ضشر

س.ت.):)2422

 FROID UNIVERSEL
SARL

رأسم45  لشركة : 990.000 درهم

 قره5  الجتم5عي : ش5رع  لخرطشم 
رقم 8،  لن5ضشر

س.ت : 22799

بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)

أبريل) ف5تح  في  ع5د2  ملنعقد   لغير 

 FROID قرر  س5همش شركة) ((0((

UNIVERSEL SARL) 5يلي):

خلق فرع للشركة ب5لعنش ن  لت5لي):)

 لحي  لصن5عي سلش ن رقم)29) كرر،)

سلش ن،) لن5ضشر.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

ب5لن5ضشر بت5ريخ)6)أبريل)))0))تحت)
رقم))24.
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 كتب  ملح5سبة إيه5ب  ستش5رة ش.ذ.م.م.

رأسم45  لشركة):)200.000)درهم

 قره5  الجتم5عي):)ش5رع  لحسن  لث5ني،)عم5رة)

 لبنك  ملغربي للتج5رة  لخ5رجية،) كتب رقم)9 

 لن5ضشر

س.ت.):)2422

ACHARK TRANS
SARL AU

رأسم45  لشركة : 200.000 درهم

 قره5  الجتم5عي : زنقة بير  نزر ن 

عم5رة وع5س  لط5بق 3  كتب 3 بني 
 نص5ر،  لن5ضشر

س.ت : 3)220

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

 ACHARK TRANS SARL لشركة)

AU)بت5ريخ)))) 5رس)))0)،)تم  5يلي):

إلى  لعنش ن) تحشيل  قر  لشركة 

بني  نص5ر،) :) ين5ء) لن5ضشر   لت5لي)

 لن5ضشر.

تغيير  لبند)4) ن  لق5نشن  ألس5�سي)

للشركة.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

 (0(( أبريل) ف5تح  بت5ريخ  ب5لن5ضشر 

تحت رقم)209.
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 كتب  ملح5سبة إيه5ب  ستش5رة ش.ذ.م.م.
رأسم45  لشركة):)200.000)درهم

 قره5  الجتم5عي):)ش5رع  لحسن  لث5ني،)عم5رة)

 لبنك  ملغربي للتج5رة  لخ5رجية،) كتب رقم)9 

 لن5ضشر

س.ت.):)2422

DAR BOUABID
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ)

شركة) تأسيس  تم  ((0(( أبريل) ((7

ب5ملميز ت) ذ ت  سؤولية  حدودة 

 لت5لية):

.DAR BOUABID(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)

 سؤولية  حدودة بشريك وحيد.
:) ق5و4) :)هدف  لشركة)  ملشضشع)

في  لبن5ء)و ألشغ45  ملختلفة.

ت5جر  ش د  لبن5ء،) لده5ن5ت)

و لرخ5م وغيره5.

بشطيب) حي  والد  (:  قر  لشركة)

بر قة زنقة)3،) لن5ضشر.
 200.000 (: رأسم45  لشركة)

حصة) (20.000 إلى) درهم،) قسمة 

در هم للحصة  لش حدة) (20  ن فئة)

كله5  حررة و ملشكة للسيد بشعبيد)

 حمد.

 لتسيير):)تم تعيين  لسيد بشعبيد)

غير) ملدة  للشركة   حمد  سير 

 حددة.

سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه5ئي للشركة.

ف5تح) تبتدئ  ن  (:  لسنة  مل5لية)

كل) ديسمبر  ن  (32 في) وتنتهي  ين5ير 

سنة.

في  لسجل)  لشركة  قيدة 

 لتج5ر2 ب5لن5ضشر تحت رقم)4049).
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 كتب  ملح5سبة إيه5ب  ستش5رة ش.ذ.م.م.
رأسم45  لشركة):)200.000)درهم

 قره5  الجتم5عي):)ش5رع  لحسن  لث5ني،)عم5رة)
 لبنك  ملغربي للتج5رة  لخ5رجية،) كتب رقم)9 

 لن5ضشر
س.ت.):)2422

BETOLOGIS
SARL

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة

بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ)
شركة) تأسيس  تم  ((0(( أبريل) (((
ب5ملميز ت) ذ ت  سؤولية  حدودة 

 لت5لية):
.BETOLOGIS(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)
 سؤولية  حدودة.

:) لنقل) هدف  لشركة) (:  ملشضشع)
لحس5ب) للبض5ئع  و لدولي   لشطني 

 لغير.
ضخ  لخرس5نة.

 الستير د و لتصدير.
ش5رع  لحسن) (:  قر  لشركة)
عم5رة  لبنك  ملغربي للتج5رة)  لث5ني،)
 لخ5رجية،) كتب رقم)27،) لن5ضشر.

 لن5ضشر.
 200.000 (: رأسم45  لشركة)
درهم،) قسمة إلى)20.000)حصة  ن)
20)در هم للحصة  لش حدة كله5) فئة)
 حررة و شزعة كل حسب  س5همته)

على  لنحش  لت5لي):
 BETORIF SARL AU : 9.000

حصة.
(: عبد  لرشيد) عالش   لسيد 

2.000)حصة.
تم تعيين  لسيد عالش) (:  لتسيير)
عبد  لرشيد  سير  للشركة ملدة غير)

 حدودة.)
سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه5ئي للشركة.
ف5تح) تبتدئ  ن  (:  لسنة  مل5لية)
كل) ديسمبر  ن  (32 في) وتنتهي  ين5ير 

سنة.
في  لسجل)  لشركة  قيدة 
 لتج5ر2 ب5لن5ضشر تحت رقم)4032).
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 كتب  ملح5سبة إيه5ب  ستش5رة ش.ذ.م.م.
رأسم45  لشركة):)200.000)درهم

 قره5  الجتم5عي):)ش5رع  لحسن  لث5ني،)عم5رة)

 لبنك  ملغربي للتج5رة  لخ5رجية،) كتب رقم)9 
 لن5ضشر

س.ت.):)2422

CALL J.S
SARL

رأسم45  لشركة : 200.000 درهم

 قره5  الجتم5عي : ش5رع أحد حي 
 لسشق رقم 33 ز يش،  لن5ضشر

س.ت. : 20803

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

بت5ريخ) (CALL J.S SARL AU لشركة)

9))أبريل)))0)،)تم  5يلي):

على  ستق5لة  لسيد)  ملش فقة 

شركة) تسيير  ي5سين  ن  صحص5ح 

يبقى) وعليه  (CALLE J.S. SARL AU

 لسيد ج5 عي رشيد  ملسير  لشحيد)

لهذه  لشركة.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

تحت) ((0(( (25 (2 ب5لن5ضشر بت5ريخ)
رقم)683.
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 SOCIETE NATIONALE DES
 TRANSPORTS ET DE LA

LOGISTIQUE SNTL SA
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
))0))تقرر) 27) 5رس)  ملنعقد بت5ريخ)

 5يلي):

وتنسيق  لنظ5م  ألس5�سي) تحيين 

 95-17 رقم) للق5نشن  وفق5  للشركة 

ب5لشرك5ت  جهشلة  السم،)  ملتعلق 

وفق5) وتكميله5  تعديله5  تم  كم5 
للنصشص  لس5رية والسيم5  لق5نشن)
(،12-78 رقم) 20-05) لق5نشن  رقم)

و عتم5د صيغة) (19-20  لق5نشن رقم)

جديدة للنظ5م  ألس5�سي.

 لسجل  لتج5ر2 رقم)65557،)تم)

ب5ملحكمة  لتج5رية)  إليد ع  لق5نشني 

ب5لرب5ط بت5ريخ)9))أبريل)))0))تحت)
رقم)4304)2.
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DALLY HOSPITALITY
SARL
تأسيس

بت5ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
وضع) تم  ب5لرب5ط،) ((0(( أبريل) (23
ذ ت) لشركة   لق5نشن  ألس5�سي 
تحت) وذلك   سؤولية  حدودة 

 ملعطي5ت  لت5لية):
 DALLY شركة) (:  لتسمية)

.HOSPITALITY SARL
وخ5رج) د خل  (: غرض  لشركة)

 ملغرب.
 لتسيير  لتج5ر2.
 لتسيير  لفندقي.

تأسيس وكر ء.
 3 83) لط5بق) :)بلشك ج رقم)  ملقر)
ديشر  لحمر يعقشب  ملنصشر  لرب5ط.

ب) حددت  دة  لشركة  (:  ملدة)
99)سنة  بتد ء) ن ت5ريخ تسجيله5 في)

 لسجل  لتج5ر2.
بمبلغ) حدد  (: رأسم45  لشركة)
 2000 إلى) درهم  قسمة  (200.000
للحصة) درهم  (200 ب) حصة 
و شزعة) و حررة   لش حدة،) كتتبة 

ك5لت5لي):
 20 (: بنسعيد)  لسيدة  5رية 

حصص.
 20 (: سرغيني) أ 45   لسيدة 

حصص.
 20 (: بنسعيد) عثم5ن   لسيد 

حصص.
 لسيد عبد  لسالم بنسعيد):)970 

حصة.
 ملجمشع):)2000)حصة.

 لتسيير):)تسيير وحيد للشركة  ن)
طرف):

بنسعيد  لح5 ل) عثم5ن   لسيد 
 A661915 رقم) للبط5قة  لشطنية 
آيت  بر هيم) زنقة  (3 ب) و لس5كن 

 لسشي�سي  لرب5ط.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق5نشني)
ب5ملحكمة) لنظ5م  لشركة   لق5نشني 
بت5ريخ وذلك  ب5لرب5ط    لتج5رية 
20) 25)))0))سجلت  لشركة تحت)

رقم)4488)2.

ب5لسجل  لتج5ر2 رقم)160093.
 قتطف قصد  إلشه5ر
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VILLA HOUDA
شركة  حدودة  ملسؤولية

 لرأسم45  الجتم5عي : 200.000 

درهم

 ملقر  الجتم5عي : إق5 ة II ز وية زنقة 

و د زم وزنقة  بن ت5شفين،  ملحمدية

عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  ((023 يشنيش) (22 بت5ريخ)

ذ ت) شركة  حدودة  ملسؤولية 

 لخص5ئص  لت5لية):

 VILLA (:  لتسمية  الجتم5عية)

.HOUDA

بيع وشر ء)جميع  ملش د،) (:  لهدف)

 مثل تج5ر2،) ستير د وتصدير.

 لرأسم45):)200.000)درهم.

 لشكل  لق5نشني):)شركة  حدودة)

 ملسؤولية.
ز وية) (II إق5 ة) (:  ملقر  الجتم5عي)
ت5شفين) وزنقة  بن  زم  و د  زنقة 

 ملحمدية.

عهد تسيير  لشركة إلى) (:  لتسيير)

غير) لفترة  ت5يفير  س5ندرين   لسيدة 

 حدودة.

ب5ملحكمة) تم  (:  إليد ع  لق5نشني)

تحت) ملدينة  ملحمدية   البتد ئية 
رقم)904)بت5ريخ)23)يشنيش)023))رقم)

 لسجل  لتج5ر2)13469.
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ديش ن  ألست5ذ عبد  ملجيد برك5ش

 شثق ب5لرب5ط

22)ش5رع عقبة

 لرب5ط،)أكد 4،)22)ش5رع عقبة

SELECT CONSTRUCTION
SARL

 لشركة ذ ت  سؤولية  حدودة
رأسم5له5 : 00.000) درهم

 ملقر  الجتم5عي :  لرب5ط، أكد 4، 

42 زنقة أكلم5ن سيد2 علي، شقة 
رقم 2

تحشيل  ملقر  الجتم5عي

بمقت�سى عقد تشثيقي  ن طرف)

برك5ش،) شثق) عبد  ملجيد   ألست5ذ 

أغسطس) (28 بت5ريخ) ب5لرب5ط،)

0)0)،)قرر  لشرك5ء)في  لشركة ذ ت)

 SELECT  سؤولية  حدودة  ملسم5ة)

ش.ذ.م.م.) (CONSTRUCTION

درهم  قره5) ((00.000 رأسم5له5)

زنقة) (42  الجتم5عي،) لرب5ط أكد 4،)

(،2 رقم) شقة  علي  سيد2  أكلم5ن 

للشركة  ن) تحشيل  ملقر  الجتم5عي 

أكلم5ن) زنقة  (،42 أكد 4)  لرب5ط،)

سيد2 علي شقة رقم)2،)إلى هرهشرة،)

ف45 دور،) إلق5 5ت  لزرق5ء،) جمشعة)

229،)عم5رة 4،) لط5بق  لث5ني،)شقة)

4) ن) 2)وب5لت5لي تم تعديل  مل5دة) رقم)

 لنظ5م  ألس5�سي.

تم  إليد ع  لق5نشني لدى  ملحكمة)

في  لف5تح ديسمبر) ب5لرب5ط   لتج5رية 

2)0))تحت  رجع)20820.
 قتطف وبي5ن

 ألست5ذ عبد  ملجيد برك5ش
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STE COSTA BRAVA CASH

SARL AU

حل  لشركة

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

بت5ريخ) بمقر  لشركة  عقد   لذ2 

فيه) قرر  و لذ2  (،(0(( 23)أبريل)

 ملدير  5 يلي):

 COSTA BRAVA (: حل  لشركة)

.CASH SARL AU

زكية) تسمية  لسيدة  ملهد تي 

كمصفية للشركة.

تم  إليد ع  لق5نشني لدى  ملحكمة)

(25 (9 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0)،)تحت رقم)3373)8.
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BCV

 كتب  الستش5رة  لق5نشنية ب5لرب5ط

 له5تف):)92402)0237

 ARBANI ALIMENTATION

GENERALE
SARL AU

RC(N° 15921/ARRACHIDIA
رأسم45 : 200.000 درهم

بمقت�سى  لق5نشن  الس5�سي  ملؤرخ)

تأسيس) تم  قد  (،(0(( 7) 5رس) في)

شركة تحمل  لخص5ئص  لت5لية):

 لتسمية):

 ARBANI ALIMENTATION  

.GENERALE

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لق5نشنية)

 سؤولية  حدودة بشريك وحيد.

في) :) لتج5رة   لهدف  الجتم5عي)

نقل)  لتغدية  لع5 ة نصف  لجملة،)

 لبض5ئع للغير.
ر س  مل45):)200.000)درهم.

سنة  بتد ء   ن) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه5ئي.

:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)

32)ديسمبر  ن كل سنة  5 عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ  ن ت5ريخ  لتسجيل.
 ملقر  الجتم5عي):)زنقة  لرش5د رقم)

7)حي  ملسيرة تينجد د.

:)تسير  لشركة  ن طرف)  لتسيير)

خ5لد عرب5ني ملدة غير  حدودة.

ب5لسجل) تم  إليد ع  لق5نشني 

للمحكمة  البتد ئية)  لتج5ر2 

 لرشيدية يشم)9))أبريل)))0)،)تحت)
رقم)2)229.
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STAFF FAB
SARL

ر سم5له5 : 60.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي : حي  ملعمشرة رقم 

87 سيكتشر 2 تم5رة

تصفية  لشركة
بمقت�سى عقد عرفي بتم5رة بت5ريخ)

شركة) شرك5ء) قرر  (،(0(( (25 (6

سط5ف ف5ب ش ذ م م  5 يلي):
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حل لشركة سط5ف ف5ب ش ذ م)

م وتم تعيين  لسيد عبد  لعزيز فشنتي)

وعنش ن  لتصفية) للشركة  كمصفي 

 2 سيكتشر) (87 هش حي  ملعمشرة رقم)

تم5رة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 8077 رقم) تحت  بتم5رة   البتد ئية 

بت5ريخ)22) 25)))0).

199 P

BGP BRANCH SUCCURSALE

 ملقر  الجتم5عي : 79 ش5رع  بن سين5 

 لط5بق  لث5ني شقة رقم 8  كتب 

رقم 22، أكد 4،  لرب5ط

نقل  ملقر  الجتم5عي

7)فبر ير) بمشجب قر ر  ؤرخ يشم)

(،FENG YAJUN قرر  لسيد) (،(0((

رقم) لبط5قة  إلق5 ة   لح5 ل 

A073983T،)جنسية صينية،)بصفته)

 BGP BRANCH للفرع)  ملدير  لع5م 

ب5ملغرب  ملسجل) (SUCCURSALE

تحت) ب5لرب5ط  ب5لسجل  لتج5ر2 

للصالحي5ت) ووفق5  (117667 رقم)

)6)))ين5ير) بت5ريخ) إليه   ملنتدبة 

طرف  ملدير  لتنفيذ2) ))0)) ن 

 CHINA ورئيس  لشركة  لصينية)

 NATIONAL PETROLEUM BGP

تحشيل) (،INC CORPORATION

 ملقر  الجتم5عي للشركة  ن  لعنش ن)

 4 (:  ملذكشر أعاله إلى  لعنش ن  لت5لي)

زنقة عبد  لرحم5ن برطل،) لسشي�سي،)

 لرب5ط.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 

ب5لرب5ط) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

رقم) تحت  (،(0(( (25 (20 بت5ريخ)

.124463

رقم  لسجل  لتج5ر2)117667.
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 AVANZIT TECHNOLOGIE

MAROC

شركة  س5همة

ر س  5له5 : 22.000.000 درهم

 قره5  الجتم5عي ب5لرب5ط 3، زنقة 

زرهشن،  لسشي�سي

تحديد  لنش5ط  لرئي�سي للشركة 

وتحيين  لنظ5م  ألس5�سي

طبق5 ملد والت  لجمع  لع5م  ملنعقد)

(،(0(( 2)) 5رس) فشق  لع5دة بت5ريخ)

 AVANZIT شركة) قرر  س5همي 

TECHNOLOGIE MAROC SA)رأس)

درهم،) قره5) (22.000.000  5له5)

زنقة زرهشن،) (،3  الجتم5عي ب5لرب5ط)

تحديد  لنش5ط  لرئي�سي)  لسشي�سي 

شبك5ت) أعم45  في  ق5و4  للشركة 

و لالسلكية)  التص5الت  لسلكية 

أو) BT/MT،) ملتنشعة  و لكهرب5ء)

 إلنش5ء ت،)وتحقيق وخد 5ت  5 بعد)

للشبك5ت) « لج5هزة») للحلش4)  لبيع 

وأنظمة  التص5الت  لسلكية)

شبك5ت) وكذلك  و لالسلكية،)

كهرب5ئية  تشسطة،) نخفضة)

و لكي5ن5ت  لتي) للمشغلين   لجهد،)

تستخدم كمي5ت كبيرة في  التص5الت)

) لبنشك،) وتكنشلشجي5  ملعلش 5ت)

 لشرك5ت  لكبيرة،) إلد ر ت  لع5 ة،)

و الستش5ر ت) لدف5ع،) لخ......()   

و لهندسة.

نفس) في  حسب  ملحضر  ملؤرخ 

تحديث) قرر  لجمع  لع5م   ليشم 

 لنظ5م  ألس5�سي للشركة.

كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 

ب5لرب5ط) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

رقم) تحت  (،(0(( (25 (2 بت5ريخ)

.124361

رقم  لسجل  لتج5ر2 هش)23432.
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J5 MOROCCO COMP
SARL AU

رأسم45  لشركة : 200.000 درهم
III ملقر  الجتم5عي :  لخي5م 

رقم 300، تم5رة
ملحضر  لجمع  لع5م)  عتب5ر  
4) 5رس) في)  الستثن5ئي  ملنعقد 
 J2 MPROCCO(0)،)قررت شركة((

COMP) 5 يلي):
حل  بكر للشركة.

قرر  لجمع  لع5م  الستثن5ئي حل)
 لشركة.

تعيين  ملصفي،) قر  لتصفية.
تعيين  لسيد جش د  لر جي  صفي5)
للشركة و قره5  الجتم5عي هش  لخي5م)

III)رقم)300،)تم5رة.
حل عقد  لكر ء.

قرر  لجمع  لع5م  الستثن5ئي حل)
عقد كر ء) ملقر  الجتم5عي للشركة.

وصل إبر ء.
أعطى  لجمع  لع5م للسيد جش د)

 لر جي  إلبر ء)ب5لك5 ل بدون تحفظ.
عين  لشرك5ء) قر  لتصفية ك5لت5لي)

:)تجزئة  لخي5م)3)رقم)300)تم5رة.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
رقم) تحت  ب5لرب5ط   لتج5رية 

.D380(2D
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وسمه ديف إيمو
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

ذ ت  لشريك  لشحيد
رأسم5له5 : 2.200.000 درهم

بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ)
))0)،) تفق  لجمع) ف5تح  5رس)
إيمش) ديف  وسمه  لشركة   لع5م 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)
رأسم5له5 ب) يقدر   لشريك  لشحيد،)

2.200.000)درهم.
على  5 يلي):

تغيير  قر  لشركة.
تغيير  قر) قرر  لجمع  لع5م 
 لشركة  ن)894)كيش  لشد ية شقة)
 O بلشك) (22 تم5رة إلى سكتشر) (3 رقم)

رقم)16)حي  لري5ض  لرب5ط.

تحيين  لقش نين  ألس5سية)

للشركة.

تحيين  لنظ5م) قرر  لجمع  لع5م 

 ألس5�سي للشركة.

ب5لسجل) تم  إليد ع  لق5نشني 

ب5ملحكمة) بكت5بة  لضبط   لتج5ر2 

(25 (4 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0)،)تحت رقم)3327)2.
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NAC GROUPE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

تأسيس
عرفي  حرر) عقد  بمقت�سى 

تم) (،(0(( أبريل) ((2 ب5لرب5ط بت5ريخ)

إنش5ء)شركة ذ ت  سؤولية  حدودة)

ذ ت  لخ5صي5ت  لت5لية):

.NAC GROUPE(:(السم 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)

 سؤولية  حدود.

 ملشضشع  الجتم5عي):

إد رة  ملر فق  لري5ضية.

 لتطشير  لعق5ر2.

يشم) سنة  بتد ء) ن  (99 (:  ملدة)

 لتقييد في  لسجل  لتج5ر2.

فرنس5) ش5رع  (42 عم5رة) (:  ملقر)

شقة)8)أكد 4  لرب5ط.

درهم) (200.000 (:  لرأسم45)

فئة) حصة  ن  (2000 إلى)  قسمة 

200)درهم للحصة  لش حدة.

:) لسيد يحيى أبش عبد)  لحصص)

هللا)200)حصة.

 لسيد  هد2 نعمة)200)حصة.

عبد) أبش  يحيى  :) لسيد   لتسيير)

هللا و لسيد  هد2 نعمة،)تم تعيينهم5)

كمسيرين للشركة لفترة غير  حددة.

 لسجل  لتج5ر2 رقم)160095.

:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)

32)ديسمبر  ن كل سنة.

للشركة) تم  إليد ع  لق5نشني 

ب5ملحكمة  لتج5رية ب5لرب5ط.
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REDINA LUXURY SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية 
بشريك وحيد

عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�سى 
صي5غة  لق5نشن) تمت  ب5لرب5ط،)
 لتأسي�سي لشركة  حدودة  ملسؤولية)
له5  لخص5ئص) وحيد،) بشريك 

 لت5لية):
 REDINA LUXURY (:  لتسمية)

.SERVICES SARL AU
ب5ملغرب) تقشم  لشركة  (:  لهدف)

كم5 ب5لخ5رج،)ب5ألنشطة  لت5لية):
تسيير  لتج5ر2.

زنقة) )2) كرر  (:  ملقر  الجتم5عي)
لبن5ن رقم)3)حي  ملحيط،) لرب5ط.

سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)
تـأسيس  لشركة.

 لرأسم45):)حدد في  بلغ)200.000 
درهم.

 إلد رة):)عهد تسيير  لشركة للسيد)
 لن5يم  ملهد2 وذلك ملدة غير  حدودة.
:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)

غ5ية)32)ديسمبر.
وتسجيل) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لشركة ب5لسجل  لتج5ر2 للمحكمة)
30) 5رس) بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0)،)تحت رقم)7)2292.
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تسيير حر ألصل تجاري
عرفي  صحح) عقد  بمشجب 
أبريل) ف5تح  بت5ريخ  ب5لرب5ط   ال ض5ء)

))0))تع5قدت):
عن) ني5بة  أ ل  غرب5و2   لسيدة 
تجزئة) (22 عنش نه5) بن  ؤ ن،) ورثة 
 لر شيدية زنقة أوالد فرج  لسشي�سي)

 لرب5ط.
 ع شركة  قهى غشدة ش ذ م م)
شخص  مثله5  لق5نشني  لسيد) في 
بن  ش ن عدن5ن و قره5  الجتم5عي)
8) لتقى ش5رع حم5ن) ب5لرب5ط بلشك)
 لفطش كي وفطش كة سجله5  لتج5ر2)

عدد)156187،) ن أجل إكر ئه5 في

)إط5ر  لتسيير  لحر ملدة سنة تحتسب)
تجدد) (،(0((  بتد ء) ن ف5تح أبريل)
لألصل  لتج5ر2) سنة  كل  ضمني5 
 ملستغل كق5عة ش25  لك5ئن ببلشك)
حم5ن  لفطش كي) ش5رع  8) لتقى 
أجله  لسيدة) و لذ2  ن  وفطش كة 
غرب5و2 أ ل ني5بة عن ورثة بن  ش ن)
ب5لرب5ط) ب5لسجل  لتج5ر2   سجلة 
بسش ة كر ئية) (22(088 تحت عدد)

شهرية  حددة في)400))درهم.
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 AKMA FROID
CLIMATISATION

تأسيس شركة
عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�سى 
بت5ريخ)8)) 5رس)))0)،)وضع ق5نشن)
لشركة  حدودة  ملسؤولية) أس5�سي 

 لتي تحمل  لخص5ئص  لت5لية):
 AKMA FROID (:  لتسمية)

.CLIMATISATION SARL
22)ش5رع  ألبط45) (:  ملقر  لرئي�سي)

رقم)4)أكد 4،) لرب5ط.
 ملدة):)99)سنة.

 لنش5ط):)تركيب  كيف5ت  لهش ء.
 لر سم45):)200.000)درهم.

كركشر،) أشرف  :) لسيد   لتسيير)
رقم) للبط5قة  لشطنية   لح5 ل 
أ ين) و لسيد  حمد  (AB639734
للبط5قة  لشطنية)  ملش5ور،) لح5 ل 

.AA27248(رقم
ملدة غير  حدودة.

تم لدى كت5بة) (:  إليد ع  لق5نشني)
ب5لرب5ط) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

بت5ريخ)20) 25)))0).
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أسرة كوسمتيكس
شركة  حدودة  ملسؤولية

رأسم5له5 : 2.000.000 درهم
 قره5  الجتم5عي : ب5لد ر  لبيض5ء، 

إقليم  لنش صر، جم5عة أوالد عزوز، 
 لحي  لصن5عي
بقعة رقم 62

غير  لع5د2  ملنعقد) قرر  لجمع 
بت5ريخ)20)ين5ير)))0)،) 5 يلي):

 (200 تفشيت) على   لتصديق 
للش حدة) درهم  (200 حصة  ن فئة)
حم5 �سي) عمر  للسيد   ململشكة 
لص5لح أخيه  لسيد عمر حم5 �سي)
وب5لت5لي ص5ر رأسم45  لشركة  قسم)

كم5 يلي):
 2000 حم5 �سي) آدم   لسيد 

حصة.
 (200 حم5 �سي) حمزة   لسيد 

حصة.
 (200 حم5 �سي) عمر   لسيد 

حصة.
 ملجمشع):)20000)حصة.

 ستق5لة  لسيد حمزة حم5 �سي)
 ن  ه5 ه كمسير للشركة  بتد ء) ن)

20)ين5ير)))0))ملدة غير  حددة.
تعديالت  تالز ة لق5نشن  لشركة.

تحيين ق5نشن  لشركة.
تم  إليد ع  لق5نشني لدى  ملحكمة)
 لتج5رية ب5لد ر  لبيض5ء)يشم)7)فبر ير)

))0)،)تحت رقم)822707.
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DIGISNT
شركة  حدودة  ملسؤولية
ر سم5له5 : 200.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي ب5لد ر  لبيض5ء 265 
ش5رع  لزرقطشني،  لط5بق  لت5سع 

رقم )9
بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ ب5لد ر)
(،(0(( 9)) 5رس) بت5ريخ)  لبيض5ء)
لشركة) وضع  لق5نشن  ألس5�سي  تم 
 حدودة  ملسؤولية و لتي له5  ملميز ت)

 لت5لية):
هذه  لشحدة  لق5نشنية على شكل)

شركة  حدودة  ملسؤولية.
.DIGISNT(:(السم 

ب5لد ر  لبيض5ء-)  ملقر  الجتم5عي 
ش5رع  لزرقطشني،) لط5بق) (،265

 لت5سع رقم))9.
بيع) صي5نة،) إدر ك،) (:  ملشضشع)
و ألجهزة) بر  ج  ملعلش 5تية  وتشزيع 
لإلعالم) قط5ع  لتقنية  لحديثة  في 
و لتش صل،)غرض  ب5شر وغير  ب5شر)
وبر ء ت) لجميع  لعال 5ت  لتج5رية 
أجنبية) أو  أو شرك5ت وطنية   ختر ع 

 تعلقة بنفس  ملشضشع.

99)سنة  بتد ء) :)حددت في)  ملدة)

 ن تأسيسه5  لنه5ئي.

 لشرك5ء)و لحصص):

هللا،) غربي،) نصر  كريم   لسيد 

ببرشيد) (1961 ين5ير) (6 في)  زد د 

زنقة) (04 ب5لد ر  لبيض5ء)  لس5كن 

أبش علي  لقزويني  ملع5ريف،) لح5 ل)

رقم) للتعريف  للبط5قة  لشطنية 

B454767،)32)حصة.

وف5ء) لبلغيثي  لعلش2،)  لسيدة 

 1963 فبر ير) ((2  غربية،) زد دة في)

تجزئة) ((7 ب5لرب5ط،) بأزرو  لس5كنة 

أقر ش  لسشي�سي،) ش5رع  ركشبة،)

رقم) للبط5قة  لشطنية   لح5 ل 

)D(07(2،)32)حصة.

يحيى  لعلش2،)  لسيد  حمد 

 2973 سبتمبر) (20  غربي،) زد د في)

 8 ب5لد ر  لبيض5ء،) بسال،) لس5كن 

زنقة  صطفى  ملنفلشطي  لط5بق)

للبط5قة) 4،) لح5 لة   لر بع  لشقة)

 A759035، رقم) للتعريف   لشطنية 

22)حصة.

بر دة،) غربي،)  لسيد  حسن 

بف5س،) (2974 يشنيش) ((7 في)  زد د 

ب25) إق5 ة  ب5لد ر  لبيض5ء)  لس5كن 

عين  لدئ5ب،) م  لشقة  عم5رة  فيش 

للتعريف) للبط5قة  لشطنية   لح5 ل 

رقم)BE653443،)22)حصة.

في) حدد  ر سم45  لشركة 

200.000)درهم.

 لشركة  سيرة ملدة غير  حدودة)

 ن طرف  لسيد كريم نصر هللا.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 

ب5لد ر) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

 لبيض5ء)بت5ريخ)20) 25)))0)،)تحت)

رقم)823564.

) لتحليلي) في  لسجل) تقييد  تم 

بت5ريخ) في  لد ر  لبيض5ء)  لتج5ر2 

20) 25)))0)،)تحت رقم)403)24.
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GORAN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسم5له5 : 20.000 درهم
 ملقر  الجتم5عي ب5لد ر  لبيض5ء )، 

زنقة آدم، درب  لت5ز2
غير  لع5د2  ملنعقد) قرر  لجمع 

بت5ريخ)20) 5رس)))0)) 5 يلي):
للشركة) وتصفية  سبقة  حل 

 بتد ء) ن يشم)20) 5رس)))0).
تصفية) عن  تعيين  سؤو4 
ر بر،) فرج  رؤوف  :) لسيد   لشركة)
في) ب5لسليم5نية  عر قي،) زد د 
ب5لد ر) 1962،) لس5كن  28)فبر ير)
 2 زنقة  سينة  لط5بق) (،30  لبيض5ء)
رقم ب،) لح5 ل لبط5قة  ألجنبي رقم)

.BE(70(8G
تصفية  لشركة) عنش ن  تحديد 

بمقره5  الجتم5عي  ملذكشر أعاله.
تم  إليد ع  لق5نشني لدى  ملحكمة)
 لتج5رية ب5لد ر  لبيض5ء)يشم)2))أبريل)

))0)،)تحت رقم)2)3))8.
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FIDICIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

 STE AMOL SWEET
 COUTURE

SARL AU
ت5سيس) تم  بمقت�سى عقد عرفي 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)

شريك و حد،)ش.ذ.م.م.ش.و.
 STE AMOL (:  للقب  الجتم5عي)

.SWEET COUTURE SARL AU
:) لسيدة أ ل)  لشريك و ملس5هم)
 A(48828 ..... ب.و.ط)  البر هيمي،)

2000)سهم.
 ملسيرة  لشحيدة):)  ل  البر هيمي.

ر سم45):)200.000)درهم.
 لنش5ط):) ختلف  نش ع  لتج5رة.

 الزي5ء) لر قية  لتقليدية)
و لحديثة.

 الستير د و لتصدير.
 ملدة):)99)سنة.

عم5رة) ش5رع  ملزدلفة  (:  لعنش ن)
 8 رقم) ط5بق  لث5ني  لعم5رة  (،B(

 لعرش سينكش  ر كش.

ب5ملحكمة) تم  اليد ع  لق5نشني 
(25 (9 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 
رقم  لسجل  لتج5ر2) تحت  (،(0((

.232202
للبي5ن
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 STE BAHATIM
  CONSTRUCTION

SARL AU
في) عرفـــي  ؤرخ  عـــــقد  بمقت�سى 
(،(0(( 20) 5رس) ( ( ( بـــــــت5ريخ)  لرب5ط،)
قـــد تـــم تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد.
 B A H A T I M : لتـــــــــــــــــــسمية  

. CONSTRUCTION SARL AU
أعم45)  لهـــدف  الجتم5عي:)
و لتركيب5ت  لكهرب5ئية)  لسب5كة 

 ألخرى.
 200.000 (: ( رأســم45  لشركـة)

درهــــم).
حصة. (2000

ســنة  بــــتد ء) ن) (99 (:  ملــــــــــــدة)
ت5ريــــخ) أ2  ن   لتأســـــيس  لنـــــه5ئي 

وضـــــع  لســــجل  لتـــج5ر2.
:) ن ف5تح ين5ير إلى))  لسنة  مل5لية)
32)دجـــنبر  ن كل سنة  5 عـــــد   لسنة)

 ألولى تبتدئ  ن ت5ريخ  لتسجيل.
ش5رع  بن سين5 شقة)  ملـــــــــــقر:)29)

(( رقم)22) كد 4  لرب5ط.
(( (  ملســــــــير:)بدر فيال4.

ب5لسجل  لتج5ر2:) رقم  لتقييد 
. 229949
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STE TRANSPORT
 SAAD & LAH 

SARL AU
 قره5  الجتم5عي):) لط5بق  لسفلي)
أوالد   ط5ع) ري5ض  تجزئة   حل 

سكتشر)2)رقم)44))تم5رة.
على  ثر  نعق5د  لجمع  لع5م)
)) بريل) بت5ريخ)  الستثن5ئي 
هللا) (& سعد) نقل  لشركة  (،(0(2
(،TRANSPORT( SAAD( &( LAH
 قره5  الجتم5عي  لط5بق  لسفلي)

ري5ض  والد  ط5ع) تجزئة   حل 
سكتشر)2)رقم)44))تم5رة.

للشركة) قرر  لشريك  لشحيد 
 لسيد  لزعيترة سعد  5 يلي):

بن) :) ن  مش4  تغيير  لتسمية)
 دريس  لى نقل سعد هللا.

:) ن) تغيير  لهدف  الجتم5عي)
نقل  لبض5ئع)  مش4  لحفالت  لى 

د خلي5 وخ5رجي5.
لقد تم  اليد ع  لق5نشني للشركة)
رقم) تحت  (،(0(2 أبريل) ((7 بت5ريخ)
لدى  ملحكمة  البتد ئية) (223(

بتم5رة.
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MOORISH
BUSINESS FIRST

 STE CAN AM & JET
ADVENTURE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
ت5سيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي حرر بت5ريخ)9 
 25)))0))ب5لرب5ط،)تم تحرير لشركة)
تحمل) ذ ت  سؤولية  حدودة  لتي 

 ملميز ت  لت5لية):
 CAN( AM( & ( :) ق5ولة)  لتسمية)
ذ ت) شركة  (،JET ADVENTURE

 سؤولية  حدودة.
وبيع) وتصدير  ) ستير د  (:  لهدف)
وشر ء) لسي5ر ت  لحر رية  لكهرب5ئية.
بغرض) تنظيم  الحد ث  ملتعلقة 

 لشركة.
 ملقر  الجتم5عي):)6)زنقة ض5ية عش )
 لط5بق  لر بع  لشقة رقم)16)أكد 4)

 لرب5ط.
 دة قي5م  لشركة):)99)سنة  بتد ء)

 ن ت5ريخ ت5سيسه5  لنه5ئي.
ر سم45  لشركة):)يقدر ب)20.000 
200)حصة  ن فئة) درهم  قسم  لى)

200)درهم للش حدة  شزعة ك5لت5لي):
 Mr. BALAY YANN PATRICE

.FREDERIC ..... (20 PARTS
 Mr.BELKADI HACEN ..... (20

.PARTS
 لتسيير و ال ض5ء):)تسيير  لشركة)
 Mr. BLAY(ملدة غير  حدودة  ن طرف
 YANN, PARTICE, FREDERIC, OU

.Mr. BELKADI HACEN

تصبح  لشركة  لز ة بتشقيع.)

 Mr. BLAY YANN, PARTICE,

 FREDERIC, OU Mr. BELKADI

.HACEN

:) ن ف5تح ين5ير  لى)  لسنة  مل5لية)

32)ديسمبر  ن كل سنة.

 2 بعد  قتط5ع) (: تقسيم  الرب5ح)

يشزع  لب5قي) ق5نشني،) %ك5الحتي5ط 

حسب قر ر  لشرك5ء.

 لتسجيل):)تم  لتسجيل ب5ملحكمة)

 (0(( (25 (2(  لتج5رية ب5لرب5ط يشم)

تحت رقم)160147.
 لخص  ن أجل  لنشر
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شركة منقار طرافو
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 قره5  الجتم5عي : 22 ش5رع  البط45 

شقة رقم 4  كد 4  لرب5ط

ملحضر  لجمع  لع5م) تبع5 

7) بريل) بت5ريخ) للشرك5ء)  الستثن5ئي 

))0)،) ملسجلة في  لرب5ط بت5ريخ)23 

أبريل)))0)،)تقرر  5 يلي):

(، طر فش) شركة  نق5ر   النحال4 

ش.م.م.

كم45) تعيين  لسيد  لحنص5لي 

كمصفي لشركة.

تثبيت  قر  لتصفية في 22 ش5رع 

 البط45 شقة رقم 4  كد 4  لرب5ط.

كت5بة  لدى  تم  اليد ع  لق5نشني 

ب5لرب5ط  ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

بت5ريخ 20  25 ))0).
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شركة اكوطرافيغ 
ش.م.م.

 قره5  الجتم5عي : ش5رع بشسكشرة 

بشيبالن، رقم 652 سكتشر  لفتح، 

لعي5يدة سال

للشرك5ء) عرفي  عقد  بمقت�سى 

في) ))0)،) سجلة  7) بريل) بت5ريخ)

تم) (،(0(( أبريل) (23 بت5ريخ)  لرب5ط 

وضع  لق5نشن  الس5�سي لشركة ذ ت)

 سؤولية  حدودة ب5ملميز ت  لت5لية):
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شركة  كشطر فيغ،) (:  لتسمية)
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة.

ش5رع بشسكشرة) (:  قره5  لتج5ر2)
سكتشر  لفتح،) (652 رقم) بشيبالن،)

لعي5يدة سال.
نج5رة  الملنيشم،) (:  ملشضشع)

 الشغ45  ملختلفة.
عمش 5 جميع  لعملي5ت  لتج5رية،)
وغير)  لصن5عية،) مل5لية،) لعق5رية 
في) يمكنه5  ملس5همة   لعق5رية  لتي 

تنمية  لشركة.
سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لت5سيس  لفعلي للشركة.
 لتسيير):)تسيير  لشركة  ن طرف)

 لسيدة  ته5يمي سه5م.
درهم) (200.000 (:  لر سم45)

 شزعة بين  لشرك5ء)كم5 يلي):
 200 (... سه5م)  لسيدة  ته5يمي 

حصة.
 200 (... ي5سين)  لسيدة  ته5يمي 

حصة.
 ملجمشع)...)2000)حصة.

كت5بة  لدى  تم  اليد ع  لق5نشني 
بسال،   ب5ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم  تحت   ،(0(( بت5ريخ   25 

.38830
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YASMINE PREMIUM
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
ر سم5له5 : 20.000.000 درهم

نقل  ملقر  الجتم5عي
فبر ير) (( قرر  لجمع  لع5م بت5ريخ)
تحشيل  ملقر  الجتم5عي  ن) (،(0((
عبد  لكريم  لخط5بي،) ش5رع  (20
 لد ر لبيض5ء)ليستقر ب5ملركز  لتج5ر2)
 وفيالج ش5رع  بشبكر  لق5در2،)سيد2)

 عروف  لد ر لبيض5ء.
تعديل) تم  هذ   لتغيير  على  ثر 

 لفصل  لر بع  ن ق5نشن  لشركة.
ب5ملحكمة) تم  اليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ ب5لد ر لبيض5ء)   لتج5رية 
 0))أبريل)))0)،)تحت رقم)821688.

للبي5ن و لنشر
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 STE VRDINGTRANS
SARL

ت5سيس شركة
في عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�سى 
ب5لرب5ط تم ت5سيس) (،(0((  7) بريل)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لتي)

تحمل  لخص5ئص  لت5لية):
 STE VRDINGTRANS(:(لتسمية 

.SARL
في) :) ق5و4  ) الجتم5عي)  لهدف)

 الشغ45  ملختلفة أو أشغ45  لبن5ء.
 ق5و4  د رة  لعملي5ت  لتج5رية أو)

 لصن5عية  و  لزر عية.
ر سم45):)200.000)درهم.

سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)
 لت5سيس  لنه5ئي.

 ملقر  الجتم5عي):)22)ش5رع  البط45)
رقم)4) كد 4  لرب5ط.

حمرة) :) دريس  والد   لتسيير)
23/)2973/0) لح5 ل)  ملزد د بت5ريخ)
(،AB2(7332 للبط5قة  لتعريف رقم)
زنقة) بحي  لشيخ  ملفضل   لس5كن 

 لليمشن رقم)29)سال.
تم  لتسجيل) (:  لسجل  لتج5ر2)
ب5لسجل  لتج5ر2 ب5ملحكمة  لتج5رية)
تحت) (،(0(( (25 (9 ب5لرب5ط بت5ريخ)
رقم)160027،)رقم  اليد ع)4422)2.
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املجمع العقاري فتح الخير
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

ر سم5له5 : 277.200 درهم
 ملقر  لرئي�سي : كلم 2، طريق سيد2 

يحي زعير تم5رة
 حضر  جتم5ع  ملجلس  الد ر2

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
وف5ة  لسيد) ))0)،) ثر  ين5ير) (29
ورئيس) شريك  بشخريص  حمد،)
تحرير  حضر) تم  ب5لشركة،)  سير 
 جتم5ع  ملجلس  الد ر2 بعد تعيين)
هذ   الخير  ن طرف  لجمعية  لع5 ة)
بصفة)  لغير  لع5دية،) ملنعقدة 
 لع5دية،)بت5ريخ)23)ين5ير)))0)،)وقد)

تم  التف5ق على  5 يلي):

تجديد تعيين  لسيد  ملس5عد عبد)
 لغني و لسيدة  لحيمر ن5دية  سيرين)
تعيين  لسيدة) تم  كم5   نتدبين 
لطيفة  سيرة  نتدبة)  لط5لبي 

جديدة.
صغير  دير ) زبطش  تعيين  لسيد 
ب5ختص5ص5ت  د رية) للشركة  ع5 5 
لدى) للشركة  و مثال   حدودة،)

 الد ر ت  لعمش ية.
ب5لنسبة للشق  مل5لي وكل  5 يتعلق)
بخزينة  لشركة،)فقد تم  التف5ق على)
أن يتم ب5 ض5ء) لسيد  ملس5عد عبد)
أو) صغير  ع5،) زبطش  و لسيد   لغني 
 لسيد  ملس5عد عبد  لغني و لسيدة)
 لحيمر ن5دية  ع5،)أو  لسيد  ملس5عد)
عبد  لغني و لسيدة  لط5لبي لطيفة)

 ع5.
بمكتب) تم   اليد ع  لق5نشني 
ب5لرب5ط) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 
رقم) تحت  (،(0(( ))) 5رس) بت5ريخ)

.2(3288
للبي5ن و الستخالص
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املجمع العقاري فتح الخير
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

ر سم5له5 : 277.200 درهم
 ملقر  لرئي�سي : كلم 2، طريق سيد2 

يحي زعير تم5رة
وف5ة رئيس  سير وشريك
تعيين  ملجلس  الد ر2

و ملش فقة على تعيين  دير ع5م
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
وف5ة  لسيد) ))0)،) ثر  ين5ير) ( (23
ورئيس) شريك  بشخريص  حمد،)
تحرير  حضر) تم  ب5لشركة،)  سير 
 نعق5د  لجمعية  لع5 ة  لغير  لع5دية،)
 ملنعقدة بصفة  لع5دية،)وذلك بعد 5)
 ستدعي  لشرك5ء)لالجتم5ع  ن طرف)
 ملجلس  الد ر2،)وقد تم  التف5ق على)

 5 يلي)):
بشخريص) وف5ة  لسيد  تثبيت 

 حمد.
ورثته) حصص  ملتشفى  لى   نح 

 لشرعيين.

تثبيت وف5ة  لسيد بشعلي سعيد)

و نح حصصه  لى ورثته  لشرعيين.

و قر ر  لتشزيع  لجديد) تثبيت 

لر سم45  لشركة بين  لشرك5ء.

عبد)  ض5فة  لى  لسيد  ملس5عد 

 لغني و لسيدة  لحيمر ن5دية تم تعيين)

و لسيدة) لطيفة،)  لسيدة  لط5لبي 

زهرة) و لسيدة  يشش   يشش  ليكة،)

ب5ملجلس  الد ر2 للشركة.

 ملش فقة للمجلس  الد ر2 لتعيين)

 دير ع5م وتحديد ر تبه.

تمديد تعيين  لسيد  ملس5عد عبد)

 لغني  مثال وحيد  للمجمع  لعق5ر2)

لدى  لشركة) ش.م.) فتح  لخير،)

 لعق5رية ص5بل ضشر2 ش.ذ.م.م.

بمكتب) تم   اليد ع  لق5نشني 

ب5لرب5ط) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

رقم) تحت  (،(0(( ))) 5رس) بت5ريخ)

.2(3288
للبي5ن و الستخالص
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 STE CALIFORNIA KARTING

SARL AU

 عالن عن تغيير 

بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)

 7 (  الستثن5ئي  ملنعقد ب5لرب5ط بت5ريخ)

قرر  لشريك  لشحيد) (،(0((  بريل)

 CALIFORNIA KARTING لشركة)

SARL AU،) 5 يلي):)

للشركة) تحشيل  ملقر  الجتم5عي 

ب5ب  ر كش) عش5ر2  (( رقم) عم5رة 

شقة رقم)24) لرب5ط.

لدى) تم  اليد ع  لق5نشني  وقد 

ب5ملحكمة  لتج5رية) كت5بة  لضبط 

ب5لرب5ط بت5ريخ)20) 25)))0)،)تحت)

رقم)4488)2.

221 P



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0))الجريدة الرسمية   8976

STE NOUVTELECOM
 SARL

حل  لشركة 
للشركة) عقد  لجمع  لع5م  بعد 
(،NOUVTELEECOM SARL

 ملتش جدة ب5ملقر  لت5لي):
ز وية) كريم  قيس5رية  حمد  ((2
وعبد  لرحم5ن) عمر  لسالو2  زنقة 
 لشنقيطي قبيب5ت  لرب5ط،)ر سم5له5)
200.000)درهم  جتمعش  ليقررو   5)

يلي):
حل  لشركة  عتب5ر   ن))))فبر ير)

.(0((
رشد2) تعيين  ملصفي  لسيد 

قر�سي و لسيد فهد خز ن.
 (2 (: تحديد  قر  لتصفية)
قيس5رية  حمد كريم ز وية زنقة عمر)
 لسالو2 وعبد  لرحم5ن  لشنقيطي)

قبيب5ت  لرب5ط.
تم  جر ء) اليد ع  لق5نشني)
 7 ب5ملحكمة  لتج5رية ب5لرب5ط بت5ريخ)

 5رس)))0)،)تحت رقم)122611.
222 P

 STE NOORWAY CENTRE
PRIVE
SARL

حل  لشركة 
للشركة) عقد  لجمع  لع5م  بعد 
 NOORWAY CENTRE PRIVE

SARL،) ملتش جدة ب5ملقر  لت5لي):
تم5رة،)) ((073 رقم) ((  سيرة)
درهم  جتمعش ) (200.000 ر سم5له5)

ليقررو   5 يلي):
حل  لشركة  عتب5ر   ن)22) 5رس))

.(0((
هدى) تعيين  ملصفي  لسيدة 

بشدرهم و لسيدة  ريم بشدرهم.
 ( :) سيرة) تحديد  قر  لتصفية)

رقم)073))تم5رة.
تم  جر ء) اليد ع  لق5نشني)
بت5ريخ بتم5رة   ب5ملحكمة  لتج5رية 

 9) 25)))0)،)تحت رقم)8027.
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STE P4Y
(،(0(2 ديسمبر) ((2 بت5ريخ)

عقد  لجمع  لع5م) وبمشجب 

 الستثن5ئي قرر  لشرك5ء) 5 يلي):

تحشيل  ملقر  لتج5ر2 للشركة  لى)

 لعنش ن  لت5لي):

2008) جمشعة  ملجد حي  لنهضة)

)) لرب5ط.

بكت5بة) تم  اليد ع  لق5نشني 

لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لضبط 

ب5لرب5ط بت5ريخ)22) 25)))0)،)تحت)

رقم)4222)2.
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STE LION COMPANY
وبمشجب) ((0(( )2) بريل) بت5ريخ)

عقد  لجمع  لع5م) بمشجب  عقد 

 الستثن5ئي قرر  لشرك5ء) 5 يلي):

تفشيت  لسيد  صطفى بنمش�سى)

يمتلكه5  لسيد) حصة  لتي  (900

سعيد  لشالع.

تفشيت  لسيدة   صر2 ي5سمينة)

للسيد) تمتلكه5  حصة  لتي  (200

سعيد  لشالع.

 ستق5لة  لسيد  صطفى بنمش�سى)

 ن  ه5م تسيير  لشركة.

تعيين  لسيد سعيد  لشالع كمسير)

للشركة ملدة غير  حدودة.

بكت5بة) تم  اليد ع  لق5نشني 

لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لضبط 

ب5لد ر لبيض5ء)بت5ريخ)20) 25)))0)،)

تحت رقم)3290)8.
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 MIDO GARDINAGE

PROTEC
SARL

عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 

ذ ت) شركة  تأسيس  تم  ب5لرب5ط 

 ملسؤولية  ملحدودة.

 MIDO GARDINAGE(:(لتسمية 

.PROTEC

 لهدف):
 لحر سة.

 126 عم5رة  لنج5ح) (:  لعنش ن)
2) لط5بق  ألر�سي  ملجمشعة0)  شقة)

ت5 سن5.
 لرأسم45):)حدد رأسم45  لشركة)
ك5لت5لي:) درهم  قسمة  (200.000 في)
عبد  لعزيز) للسيد  حصة  ((20

 ليشسفي.
 20))حصة للسيد رضش ن  لعبد.)
20))حصة للسيد عبد  إلله ف5رس.)
20))حصة للسيد عبد  لرحيم لشكر)

بقيمة)200)درهم للحصة  لش حدة.
عبد) تعيين  لسيد  تم  (:  لتسيير)
للشركة) كمسير   لعزيز  ليشسفي 

ملدةغير  حدودة.
:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)
32)ديسمبر  ن كل سنة  5 عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ  ن ت5ريخ  لتسجيل.
ب5لسجل  لتج5ر2) تم  لتقييد 
بت5ريخ (136257 رقم) تحت   بتم5رة 

.(0(((25 (22 
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ANDDAM FRERES
SARL

عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 
ب5لرب5ط) ((0(( أبريل) (26 بت5ريخ)
ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة.
.ANDDAM FRERES(:(لتسمية 

(- بيع جميع  ش د  لبن5ء) (:  لهدف)
عق5قير.

عم5رة ب) (( :) تجر رقم)  لعنش ن)
إق5 ة  لبركة)2)تم5رة.

 لرأسم45):)حدد رأسم45  لشركة)
في)200.000)درهم  قسمة ك5لت5لي:

حصة للسيد عبد  لرحيم) (200  
 نظ5م.

يشسف) للسيد  حصة  (200  
للحصة) درهم  (200  نظ5م،بقيمة)

 لش حدة.
عبد) تعيين  لسيد  تم  (:  لتسيير)
 لرحيم  نظ5م و لسيد يشسف  نظ5م)
كمسيرين))للشركة ملدة غير  حدودة.

:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)

32)ديسمبر  ن كل سنة  5 عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ  ن ت5ريخ  لتسجيل.
ب5لسجل  لتج5ر2) تم  لتقييد 

بت5ريخ) (136233 رقم) تحت   بتم5رة 

.(0(((25 (9
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PERFITCOM INFO
SARL AU

عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 

ب5لرب5ط) ((0(( أبريل) (26 بت5ريخ)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة بشريك و حد.

.PERFITCOM INFO(:(لتسمية 

 لهدف):

تركيب  ألجهزة) في   ق5و4 

 اللكتشنية و لكهرب5ئية.
ش5رع  لحسن  ألو4) (:  لعنش ن)

 26 4) لشقة) إق5 ة عيبشد2  لط5بق)

تم5رة.

 لرأسم45):)حدد رأسم45  لشركة)

في)200.000)درهم  قسمة إلى)2000 

للحصة) درهم  (200 بقيمة) حصة 

 لش حدة للسيد  ملصطفى وفقير.

تعيين  لسيد) تم  (:  لتسيير)

 ملصطفى وفقير كمسير للشركة ملدة)

غير  حدودة.

:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)

32)ديسمبر  ن كل سنة  5 عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ  ن ت5ريخ  لتسجيل.
ب5لسجل  لتج5ر2) تم  لتقييد 

بت5ريخ (136219 رقم) تحت   بتم5رة 

.(0(((25 (2 
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 FACTORY INFO
 SARL AU

بمقت�سى جمع ع5م  ستثن5ئي حرر)

في  لرب5ط))))20) 25))0))قرر شريك)

FACTORY INFO)ش.م.م) ( (  لشركة)

ذ ت شريك وحيد  5 يلي):)

 ستق5لة  لسيد نبيل أسكرم  ن)

 نصبه كمسير للشركة.
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نشر لدين) برعيش  تعيين  لسيد 
 Z619050((لح5 ل لبط5قة  لتعريف 

كمسير وحيد للشركة).
) ن  لق5نشن) (23 ( تعديل  مل5دة)

 ألس5�سي للشركة.
بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 
ب5لرب5ط) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 
تحت رقم)124567)في)22) 25))0) .
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   LE CARRE AGRICOLE
 sarl au

في)) حرر  قر ر  ستثن5ئي  بمقت�سى 
3))فبر ير))0))قرر  لشريك  لشحيد)
((«(((LE CARRE AGRICOLE»(للشركة
ش.م.م ذ ت  لشريك  لشحيد  5 يلي):

تصفية  سبقة للشركة.
للشركة  لسيدة) تعيين  ملصفي 
وكد   ك5ن  لتصفية في)) (, رب5ج) سن5ء)
عم5رة) أبدج5ن  زنقة  ش5رع  ملق5و ة 
 8 رقم) شقة  2)) لط5بق  لث5لث 

 ملحيط  لرب5ط.
تم  إليد ع  لق5نشن بكت5بة  لضبط)
ب5ملحكمة  لتج5رية ب5لرب5ط تحت رقم)

124565)في)22) 25))0) .
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 SOCIETE  APRIL
ASSURANCES

 PROCES VERBAL DE
 L’ASSEMBLE EXTRAORDINAIRE

DU 12 AVRIL 2022
بن5ء  على  لعقد  لعرفي  ملسجل)
تم  لجمع) ((0(( أبريل) (2( في)
 APRIL لشركة)  لع5م  لع5د2 
ذ ت  ملسؤولية) (ASSURANCES
 ملحدودة  قره5  إلجتم5عي شقة رقم)
2) لط5بق  ألو4 تجزئة  ملدوز)2)ش5رع)

 حمد  لخ5 س تم5رة.
وتقرر في هذ   لجمع):)

حصة  ن حس5ب) (2000 تفشيت)
و2000   لسيد  لعي5�سي  نتصر 
لطيفة) حس5ب  لسيدة  حصة  ن 

عفيف لف5ئدة  لسيد  حمد  لر ل.

 ستق5لة  سير  لشركة  لسيد)
 لعي5�سي  نتصر وتعيين  لسيد جم45)

 لر ل  سير غير شريك للشركة.
للشركة) تحشيل  لشكل  لق5نشني 
 ن شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)
إلى شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

بشريك وحيد.
وقد تم  إليد ع  لق5نشني ب5ملحكمة)
 (0(( (25 (20 يشم) (  إلبتد ئة بتم5رة)

تحت عدد)8070.
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برشيد تكنشلشجي
 BERRECHID TECHNOLOGIES

SARL
 لحل  ملسبق للشركة 

 DISSOLUTION ANTICIPEE DE
LA SOCIETE

ملحضر  لقر ر  لجم5عي) تبع5 
أبريل) ((7 بت5ريخ) للشرك5ء) ملنعقد 
تكنشلشجي) برشيد  لشركة  (،(0((
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،) شركة 
 7 ب5لد ر لبيض5ء)  قره5  إلجتم5عي 
ر سين  لط5بق) حي  ليزيريس،) س5حة 
ب5لسجل  لتج5ر2)  لث5ني  سجلة 
 369353 رقم) تحت  ب5لد ر لبيض5ء)

قررو   5 يلي):
 لح  ملسبق للشركة.

للشركة)  ختي5ر  لسيد  ملصفي 
و نحه  لصالحي5ت.

تجديد  ملقر  الجتم5عي للشركة في)
 لد ر  لبيض5ء.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 
لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لضبط 
 (0(( (25 (22 بت5ريخ) للد ر لبيض5ء)

تحت رقم)823692.
 232 P

LA GENERALE DES COMPTES

EXPERTISE COMPTABLE AUDIT

COMMISSARIAT AUX COMPTES

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

شركة برساريا درب
ش.م

تأسيس شركة  ملس5همة
عرفي  حرر) عقد  بمقت�سى 
2)) 5رس) بت5ريخ) ب5لد ر لبيض5ء)
تم تأسيس شركة  ملس5همة) (،(0((

ذ ت  لخص5ئص  لت5لية):

 لتسمية):)برس5ري5 درب))ش.م(.
 لهدف):)غرض  لشركة):

إنش5ء)شركة  ط5عم.
شر ءجميع  ملنتج5ت  لغذ ئية)
و لتع5قد) وتعبئته5  وتشزيعه5  وبيعه5 
ب5ألطعمة) يتعلق  عليه5 وخ5صة فيم5 
يجب) ) لسريعة  لتي  أو)  لتقليدية 

 ستهالكه5 وتقديمه5 بجميع أشك5له5.
جميع  ملش د)  ستير د 
و ملنتج5ت) و ألو ني  و إلكسسش ر ت 

 لالز ة لتشغيل  ملط5عم.
أخد  ملصلحة في جميع  لشرك5ت)
 لتي له5 نفس  ل�سيء))أو غرض  ش5به،)
شر ء) أو  طريق  الكتت5ب  عن  إ 5 
 ألور ق  مل5لية أو حقشق  لشرك5ت،)أو)
إنش5ء)شرك5ت جديدة أو  ملس5هم5ت،)
إنش5ء) أو  طريق  التح5د  عن  أوحتى 

 جمشعة  ص5لح  قتص5دية.
أ2 نش5ط تج5ر2 أو) بشكل ع5م،)
أو عق5ر2) أو  نقش4  أو صن5عي   5لي 
غير) أو  بشكل  ب5شر  يكشن  رتبط5 
 ب5شر بش حدة أو أخرى  ن  لعملي5ت)
تعزز) قد  أو  لتي  أعاله  إليه5   ملش5ر 

تطشير  لشركة.
:) لد ر لبيض5ء)  ملقر  إلجتم5عي)

ش5رع الكشرنيش ز وية ش5رع أس5.
في) حددت  دة  لشركة  (:  ملدة)
يشم  لتأسيس) سنة  بتد ء) ن  (99
ح5لة  لحل  ملسبق)  لنه5ئي ب5ستثن5ء)
أو  لتمديد  ملنصشص عليه في هذه)

 لقش نين.
حدد) (:  لرأسم45  إلجتم5عي)
 300.000 في)  لرأسم45  إلجتم5عي 
سهم  ن) (3000 إلى) درهم  قسمة 
درهم للسهم  لش حد على) (200 فئة)

 لشكل  لت5لي):
ش.م.م) روزور  شركة  لقصبة 

1.996)سهم.
 لسيد شكيب  سفيش2 رج5)998 

سهم.
 لسيد  هد2 علج)))سهم.

 لسيد شكيب علج)))سهم.
 لسيد ج5د  سفيش2 رج5)2)سهم.

 2 رج5) س5 ي  سفيش2   لسيد 
سهم.

 ملجمشع)3000)سهم.
تبتدئ  ن) (:  لسنة  إلجتم5عية)
ف5ح ين5ير وتنتهي في ديسمبر  ن كل)

سنة.
 جلس  إلد رة):)تدير  لشركة):
 لسيد شكيب  سفيش2 رج5.

 لسيد  هد2 علج.
 لسيد شكيب علج.

 دقق  لحس5ب5ت):)عينت  لشركة)
 لع5 ة للحس5ب5ت كمدقق للحس5ب5ت)

ب5لنسبة للسنة  إلجتم5عية  ألولى.
بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 
ب5ملحكمة  لتج5رية)  لضبط 
 (0(( (25 (20 بت5ريخ) ب5لد ر لبيض5ء)

تحت رقم)3388)8.
تسجيل  لسجل  لتج5ر2) تم 
ب5ملحكمة  لتج5رية) بكت5بة  لضبط 
 (0(( (25 (20 بت5ريخ) ( للد ر لبيض5ء)

تحت رقم)423)24.
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CHEZ FRED
SARL AU
�سي فريد

 ش.م.م ذ ت  لشريك  لشحيد
ملحضر  لجمع  لع5م) طبق5 
بت5ريخ   لغير  لع5د2  ملنعقد 
لشركة �سي فريد) (،(0(( 2)) 5رس)  
شركة  حدودة  ملسؤولية) ش.م.م 
رأسم5له5) ذ ت  لشريك  لشحيد،)
2.800.000)درهم،) قره5  إلجتم5عي)
أحمد) زنقة  (25-23 ب5لد ر لبيض5ء)
ب5لسجل  لتج5ر2) و ملسجلة   كر2،)
 202.2(2 رقم) تحت  ب5لد ر لبيض5ء)

قرر  5 يلي):
رأسم45  لشركة  ن) في   لزي5دة 

2.800.000)إلى)3.270.000)درهم.
 عتم5د قش نين جديدة وتحديته5.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 
لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لضبط 
أبريل) (24 ت5ريخ) في  ب5لد ر لبيض5ء)

))0))تحت رقم)9)23)8.
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MAROO SOLUTIONS

شركة  حدودة  ملسؤولية

200.000 درهم

86، زنقة و د زيز شقة رقم 3 أكد 4 

 لرب5ط

حل  لشركة قبل  ألو ن
قرر  لجمع  لع5م  لغير  لع5د2)

))0))حل  لشركة) فبر ير) ((3 بت5ريخ)

وذلك) إلنته5ء) لهدف  إلجتم5عي،)

أعاله،)  بتد ء) ن  لت5ريخ  ملذكشر 

كم5 قرر  لجمع  لع5م تعيين  لسيد)

للشركة) كمصفي  سمير،)  لرشيد2 

في  لعنش ن  لت5لي تجزئة  لشف5ق رقم)

)222،)تم5رة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (29 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0)،)تحت رقم)0)39)2.
بمث5بة  قتطف وبي5ن
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PHITECMA S.A

 SIEGE(SOCIAL : IMM(A(RDC

 RESIDENCE ZAERINA LOT

JNANE SOUISSI RABAT

تغيير  إلسم  إلجتم5عي للشركة
على إثر  د والت  لجمعية  لع5 ة)

 PHITECMA لشركة)  إلستثن5ئية 

فقد) ((0(( 3) 5رس)  ملنعقدة بت5ريح)

تغيير  إلسم) قررو  س5همش  لشركة 

ب5إلسم  لجديد) ( (PHITECMA  لح5لي)

TECMASED)وتعديل ب5لت5لي  مل5دة)) 

 ن  لنظ5م  ألس5�سي للشركة.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني  وقد 

ب5لرب5ط) للمحكمة  لتج5رية   لضبط 

عدد) تحت  ((0(( (25 (4 بت5ريخ)

.123316
 ن أجل  إلستخالص و لبي5ن

 جلس  إلد رة
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LEASEINDUS
SARL

رأسم5له5 : 200.000 درهم
 ملقر  إلجتم5عي : 30 شقة 8 ش5رع 
 شلى  حمد لشكيلي حس5ن  لرب5ط

س.ت : 160139
إشع5ر بتأسيس

عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�سى 
أقيم نظ5م) ((0(( أبريل) (28 ب5لرب5ط)
تأسي�سي لشركة  حدودة  ملسؤولية)

وذ ت  ملميز ت  لت5لية):
.LEASEINDUS SARL(:(لتسمية 

 ملشضشع  إلجتم5عي):
 ق5و4 عق5ر2.

في) حدد  (: رأسم45  لشركة)
 2000 إلى) درهم  قسم  (200.000
درهم للحصة) (200 حصة  ن قيمة)

 لش حدة.
سنة  بتد ء) ن يشم) (99 (: ) ملدة)

تقييده5 في  لسجل  لتج5ر2.
ش5رع) (8 شقة) (:  ملقر  إلجتم5عي)
 شلى  حمد لشكيلي حس5ن  لرب5ط)30.
جش هر2) أ ين  :) لسيد   لتسيير)
 A7202(2 رقم)  لبط5قة  لشطنية 

بمشجب  لق5نشن  ألس5�سي للشركة.
ب5لسجل) (: تم  إليد ع  لق5نشني)
لدى  ملحكمة) ب5لرب5ط   لتج5ر2 
 لتج5رية ب5لرب5ط تحت رقم)160139.

بمث5بة  قتطف وبي5ن

 ملسير
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SOCIETE TRANSGLASS  
SARL

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00
DHS

RC(N°124659
تحشيل  لشركة 

بمقت�سى عقد عرفي حرر بتم5رة)
قرر  لجمع  لع5م) ((0(( ين5ير) (3 في)
 TRANSGLASS لشركة)  إلستثن5ئي 
درهم) (200.000 رأس  5له5) ش.م.م 

 5 يلي):
تحشيل  قره5  لرئي�سي  ن تجزئة)
تم5رة) (237 رقم) أوالد  ط5ع  ري5ض 
دو ر) (RP4022 إلى طريق عين غبشلة)

ك5بيين عين عتيق تم5رة.

قد تم  إليد ع  لق5نشني):)ب5لسجل)

بتم5رة) ب5ملحكمة  إلبتد ئية   لتج5ر2 

بت5ريخ)22) 25)))0))تحت رقم8076.

238 P

SOCIETE BASE CALL
SARL

 AU(CAPITAL(DE : 10.000.00

DHS

RC(N°130667

إنه5ء تصفية   لشركة 
بمقت�سى عقد عرفي حرر بتم5رة)

قرر  لجمع) ((0(( ف5تح  5رس) في 

 BASE لشركة)  لع5م  إلستثن5ئي 

CALL)ش.م.م ذ ت  لشريك  لشحيد)
درهم  قره5) (20.000.00 رأس  5له5)

 لرئي�سي في تم5رة ز وية  لحسن  لث5ني)

و حمد  لس5دس عم5رة  لنخيل شقة)

B2) 5 يلي):

)إنه5ء) لتصفية و نح  إلبر ء) لت5م)

و لنه5ئي للمصفي.

لدى) (: تم  إليد ع  لق5نشني)

ب5ملحكمة  لتج5رية) ( كت5ب  لضبط)

تحت) ((0(( (25 (20 ب5لرب5ط بت5ريخ)
رقم8066.
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STE. COMPTOIR SHORA
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  ع 

 س5هم و حد

 قره5  إلجتم5عي : 48  لشقة 2 

ش5رع ف45 ولدعمير أكد 4  لرب5ط

تأسيس شركة
بت5ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 22)أبريل)))0))ب5لرب5ط،)تم تأسيس)

شركة تحمل  لخص5ئص  لت5لية:

 STE. COMTOIR (:  لتسمية)

SHOR)ش.م.م.م.و.

 لهدف  إلجتم5عي):

)نص5ئح.

)تدريب.

)در س5ت.

)تطشير نظم  علش 5ت.

درهم) (200.000.00 (: رأس  مل45)

إجتم5عة) حصة  (2000 إلى)  قسمة 

للحصة  شزعة) درهم  (200 بقيمة)

ك5لت5لي):

بقيمة) إجتم5عية  2000حصة 

بحشزة  لسيد) للحصة  درهم  (200

ورد2 بدر لدين.

سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

 لتقيد ب5لسجل  لتج5ر2.

 2 48) لشقة) (:  ملقر  إلجتم5عي)

ش5رع ف45 ولدعمير أكد 4  لرب5ط.

ورد2) ( تعيين  لسيد) (:  لتسيير)

بدر لدين  سير ملدة غير  حدودة.

بكت5بة) (: لقد تم  إليد ع  لق5نشني)

ب5ملحكمة  لتج5رية ب5لرب5ط) (  لضبط)

(25 20 بت5ريخ) (332( تحت  لرقم)

.(0((
ب5لسجل  لتج5ر2) رقم  لتقيد 

.160099
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ORIGINE ALUMINIUM
SARL AU

رأسم5له5 : 200.000 درهم

  لعنش ن : حي  ألزرق  لنمسية 2
رقم 165 تم5رة

في) عرفي  سجل  عقد  بمقت�سى 

قد) ((0(( أبريل) (2( بت5ريخ)  لرب5ط 

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة بشريك وحيد):

 ORIGINE (:  لتسمية)

.ALUMINIUM

 لهدف  الجتم5عي):)

تج5رة ع5 ة.
رأسم45  لشركة):)200.000)درهم)

فئة) حصة  ن  (2000 إلى)  قسمة 

كله5) للحصة  لش حدة  درهم  (200

للسيدة نش5ط زهيرة.

سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه5ئي أ2  ن ت5ريخ وضع)

 لسجل  لتج5ر2.

:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)

32)ديسمبر  ن كل سنة  5 عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ  ن ت5ريخ  لتسجيل.
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حي  ألزرق   :  ملقر  الجتم5عي)

 لنمسية 2 رقم 165 تم5رة.

 ملسير):) لسيدة نش5ط زهيرة.
ب5لسجل  لتج5ر2) رقم  لتقييد 

.136175
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DOCTEUR MD
ش.م.م

ذ ت رأسم45 يقدر بـ 200.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي : 22 ش5رع  ألبط45 
رقم 4 أكد 4  لرب5ط

عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�سى 

تم) ((0(( أبريل) (23 بت5ريخ) ب5لرب5ط 

للشركة) إنش5ء) لق5نشن  ألس5�سي 

و لتي تتصف كم5 يلي):

 لصفة  لق5نشنية):)شركة  حدودة)

 ملسؤولية.

.DOCTEUR MD(:(5سمه 

هدفه5):)

تشصيل  لخد ة.

أعم45  لصي5نة.

 لرسم.

 أل ن.

سب5كة.

 لبستنة.

تدريب على  لنظ5فة.

 لتف5وض بشكل ع5م.

 ستير د.

22 ش5رع  ألبط45 رقم 4  (:  قره5)

أكد 4  لرب5ط.

سنة تبتدئ  ن يشم) (99 (: أ ده5)

 لتأسيس.
درهم) (200.000 (: رأسم5له5)

فئة) حصة  ن  (2000 إلى)  قسمة 

درهم للحصة  لش حدة  شزعة) (200

بين  لشرك5ء)على  لشكل  لت5لي):

 آلنسة لين5 بن عم5ر)220)حصة.

 لسيدة بق5لي سلمى)820)حصة.

غير) وملدة  يدير  لشركة  (: إد رته5)

 حددة  لسيدة بق5لي سلمى.

تبتدئ  ن) (:  لسنة  الجتم5عية)

ف5تح ين5ير وتنتهي في  تم شهر ديسمبر)

 ن كل سنة.

يقتطع  ن  ألرب5ح) (: تشزيع  ألرب5ح)

أجل  الحتي5ط) 2%) ن   لص5فية)

 لق5نشني،) لب5قي  ن  ألرب5ح  لص5فية)

حسب) على  ملش5ركين  تشزع 

ب5ستثن5ء) ملب5لغ  ملحتفظ)  لحصص 

أو  ملخصصة) للسنش ت  ملتت5لية  به5 

لالحتي5ط5ت حسب قر ر ت  لشرك5ء.

في  لسجل)  لشركة  سجلة 

 لتج5ر2 ب5لرب5ط تحت رقم)160081.
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H.V.N.T NOTH AFRICA
شركة  س5همة  بسطة

 ع  س5هم و حد

برأسم45 200.000 درهم

 ملقر  لرئي�سي : )4 زنقة زيد ن زنقة 

د الير ك س5بق5 ب5لد ر  لبيض5ء

بمشجب شروط عقد خ5ص بت5ريخ)

إنش5ء) لنظ5م) تم  ((0(( 4)) 5رس)

لشركة  س5همة  بسطة   ألس5�سي 

على) وخص5ئصه5  و حد   ع  س5هم 

 لنحش  لت5لي):

 H.V.N.T NOTH(:(2السم  لتج5ر 

.AFRICA

 لشكل  لق5نشني):)شركة  س5همة 

 بسطة  ع  س5هم و حد.

زيد ن  زنقة   4( (:  ملقر  لرئي�سي)
زنقة د الير ك س5بق5 ب5لد ر  لبيض5ء.

:) لغرض  ن  لشركة)  لغرض)

بعد) وأنشطة  5  هش  لدبلجة 

و لتصشير)  إلنت5ج  لسمعي  لبصر2 

 لسينم5ئي و لفيديش و لتلفزيشن.

في) قيده  سنة  ن  (99 (:  ملدة)

 لسجل  لتج5ر2.
رأس  مل45):)200.000)درهم.

 لسنة  الجتم5عية):) ن ف5تح ين5ير)

وتنتهي إلى)32)ديسمبر.

هيفنتي) شركة  (: إد رة  لشركة)
للق5نشن) شركة  بسطة  فرنس5 

400.000.)) ورو)  لفرن�سي برأسم45)

22))ش5رع ج5ن) و قره5  الجتم5عي بـ)

جشريس في لشلشني بيالنكشر))200)9) 

 سجلة تحت رقم)3285923658)في)

سجل ن5نتير كرئيس  لشركة.

قيدت  لشركة في  لسجل  لتج5ر2)
ب5لد ر  لبيض5ء) للمحكمة  لتج5رية 

برقم)72)242)في)26)أبريل)))0).
للنشر و لتشزيع
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OUI CALL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

بشريك وحيد
رأسم5له5 : 200.000 درهم

 قره5  الجتم5عي : 24 زنقة 
ت5نسيفت شقة رقم 2 أكد 4  لرب5ط

بمقت�سى عقد عرفي  حرر بت5ريخ)
شركة) تأسيس  تم  ((0(( 9) 5رس)
بشريك) ذ ت  سؤولية  حدودة 

وحيد ب5ملميز ت  لت5لية):
.OUI CALL(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)
 سؤولية  حدودة بشريك وحيد.

 ملشضشع  الجتم5عي):)
أنشطة  ر كز  التص45.

 لتكشين و لتدريب.
 إلستش5ر ت و الستش5رة عن بعد.

 لتسشيق.
 لتشظيف.

خد 5ت  ملش رد  لبشرية.
 لحصش4 على  صلحة بأ2 شكل)
 ن  ألشك45،)في أ2 شركة أو  ؤسسة)
صلة) ( ذ2) أو  ك5ئن  ش5به  لديه5 
وبشكل ع5م،)جميع  لعملي5ت  مل5لية)
و لتج5رية و لصن5عية و ملنقشلة وغير)
ب5لغرض) تتعلق  قد  و لتي   ملنقشلة 
تطشير) تعزز  قد  أو  لتي   ملؤس�سي 

 لشركة.
 ملدة):)99)سنة.

زنقة   24 (:  ملقر  الجتم5عي)
ت5نسيفت شقة رقم 2 أكد 4  لرب5ط.
درهم) (200.000 (:  لرأسم45)
فئة) حصة  ن  (2000 إلى)  قسمة 

200)درهم للحصة  لش حدة.
 لحصص):

 لسيدة خشلة  �سي):)2000)حصة.
إلى) أسند  لتسيير  (:  لتسيير)
 لسيدة خشلة  �سي  لح5 لة لبط5قة)
 لتعريف  لشطنية رقم)X 2(830)ملدة)

غير  حدودة.

للشركة) تم  إليد ع  لق5نشني 

بت5ريخ ب5لرب5ط   ب5ملحكمة  لتج5رية 

 2) 25)))0))تحت رقم)124356.
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BENMOUSSA EVENT

SARL
 لتأسيس

في) خ5ص  ؤرخ  عقد  بمشجب 

تم) ب5لد ر  لبيض5ء) ((0(( أبريل) (22

إنش5ء) لنظ5م  ألس5�سي لشركة ذ ت)

تتمثل) و لتي   سؤولية  حدودة 

خص5ئصه5  لرئيسية فيم5 يلي):

 BENMOUSSA (:  سم  لشركة)

.EVENT SARL

أهد ف  لشركة):)أهد ف  لشركة)

في كل  ن  ملغرب و لخ5رج):

 تنظيم وتنشيط حفالت  الستقب45

 و لعروض و لحفالت وجميع  ملن5سب5ت

 لخ5صة):

تأجير جميع  ملش د و ألث5ث و ألو ني)

 لالز ة لألنشطة  ملذكشرة أعاله)؛

وغرفة  لش25) نش5ط  ملمشن 

و طعم  لشجب5ت  لخفيفة.

وبيع جميع  ملش د  لغذ ئية) شر ء)

أو) في  ملشقع  سيتم  ستهالكه5   لتي 

أخذه5.

أو) جميع  ملش د  تأجير  أو  تأجير 

غير   ن  ملش د  لالز ة) أو   لبض5ئع 

ملم5رسة  لنش5ط.

شركة) أ2  رأسم45  في   ملش5ركة 

أو في أ2 أعم45 تم إنش5ؤه5 أو سيتم)

لتحقيق) ك5نت  طريقة  بأ2  إنش5ؤه5 

أهد ف  م5ثلة أو ذ ت صلة.

وبشكل ع5م أ2  ع5 الت تج5رية)

أو صن5عية أو  5لية أو أور ق  5لية)

أو) بشكل  ب5شر  تتعلق  عق5رية  أو 
غير  ب5شر بنش5ط  لشركة بم5 يعزز)

تنمية  لشركة  ملذكشرة وتشسيعه5.
 ملقر  الجتم5عي):)98)زنقة  بر هيم)

 لنخعي  لط5بق  لسفلي  ملع5ريف)

 لد ر  لبيض5ء.

 ملدة):)99)ع5 5.
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يبلغ رأسم45  لشركة) (: رأس  مل45)
إلى) وهي  قسمة  درهم  (200.000
درهم) (200 بقيمة) حصة  (2000

للحصة.
وخصصت) ب5لك5 ل   كتتبت 
بم5 يتن5سب  ع  س5هم5تهم) للشرك5ء)

وهي):
 200 حتى) لعكل   لسيد  حمد 

حصة.
 200 حتى) كل   لسيد  صطفى 

حصة.
عدد  لحصص) يس5و2   ملجمشع 
 2000 (: لرأسم5ر  لشركة)  ملكشنة 

حصة.
 لسنة  الجتم5عية):) ن ف5تح ين5ير)

إلى)32)ديسمبر  ن كل ع5م.
تسيير  لشركة) سيتم  (:  إلد رة)
لفترة غير  حدودة وبصالحي5ت أوسع)

 ن خال4):
لعكل،) غربي)  لسيد  حمد 
(،29/12/1961  لجنسية،) ش ليد)

.CNI(N°(B498363
لعكل،) غربي)  لسيد  صطفى 
،7/01/1964   لجنسية،) ش ليد)

.CNI N° BE(433
ستلتزم  لشركة ب5لتشقيع  ملنفصل)

ألحد  ملسيرين.
تخصيص  ألرب5ح) يمكن  (:  لربح)
بعد  لخصم  لق5نشني،)  لص5فية،)
لتكشين صندوق  حتي5طي أو أكثر  ن)

 لصن5ديق  الحتي5طية غير  لع5دية.
ب5ملحكمة) ( تم  إليد ع  لق5نشني)
(25 (22 في)  لتج5رية ب5لد ر  لبيض5ء)
ورقم) (8(3274 رقم) تحت  ((0((

 لسجل  لتج5ر2)542639.
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BALISO DISTRANS
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسم5له5 : 200.000 درهم

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ ب5لد ر)
ذ ت) شركة  تأسيس  تم   لبيض5ء)
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لخص5ئص)

 آلتية):

 BALISO DISTRANS (:  لتسمية)

.SARL

 لهدف):)نقل  لبض5ئع.

 ستير د وتصدير.

ش5رع  رس) (26 (:  ملقر  الجتم5عي)

3) لد ر) شقة) (2 سلط5ن  لط5بق)

 لبيض5ء.

 ملدة):)99)سنة  بتد ء) ن تأسيس)

 لشركة.

درهم) (200.000 (:  لرأسم45)

 قسم إلى)2000)حصة  ن فئة)200 

درهم.

 SOUFIANE ABOUZIDE(لسيد 

200)حصة.

 ABDELALI ABAALI 200  لسيد)

حصة.

تبتدئ  ن) (:  لسنة  الجتم5عية)

ف5تح ين5ير إلى)32)ديسمبر  ن كل سنة.

 SOUFIANE تعيين  لسيد) تم 

ABOUZIDE)كمسير للشركة ملدة غير)

 حدودة.

و لتسجيل) تم  إليد ع  لق5نشني 

ب5لسجل  لتج5ر2 ب5ملحكمة  لتج5رية)

 (0(( أبريل) (29 يشم) ب5لد ر  لبيض5ء)

تحت رقم)821609)و)540637.
بي5ن  ختصر

246 P

H2O TECH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسم5له5 : 200.000 درهم

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ ب5لد ر)

ذ ت) شركة  تأسيس  تم   لبيض5ء)

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لخص5ئص)

 آلتية):

.H(O TECH(:(لتسمية 

:) ستير د وتسشيق جميع)  لهدف)

ونفشر ت) تنقية  ملي5ه  أجهزة  أنش ع 

 ملي5ه.

ش5رع  رس) (26 (:  ملقر  الجتم5عي)

3) لد ر) شقة) (2 سلط5ن  لط5بق)

 لبيض5ء.

 ملدة):)99)سنة  بتد ء) ن تأسيس)

 لشركة.

درهم) (200.000 (:  لرأسم45)

 قسم إلى)2000)حصة  ن فئة)200 

درهم.

 HASSAN IDELAASRI  لسيد)

200)حصة.

 HOUSSAM EDDINE  لسيد)

BOUABID 200)حصة.

تبتدئ  ن) (:  لسنة  الجتم5عية)

ف5تح ين5ير إلى)32)ديسمبر  ن كل سنة.

 HASSAN تعيين  لسيد) تم 

 HOUSSAM و) (IDELAASRI

كمسير ن) (EDDINE BOUABID

للشركة ملدة غير  حدودة.

و لتسجيل) تم  إليد ع  لق5نشني 

ب5لسجل  لتج5ر2 ب5ملحكمة  لتج5رية)

 (0(( أبريل) ((2 يشم) ب5لد ر  لبيض5ء)

تحت رقم)028))8)و)242943.
بي5ن  ختصر
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LUCIOLE CONSULTING
تأسيس شركة

بت5ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  ((0(( أبريل) ((8

بشريك) ذ ت  سؤولية  حدودة 

وحيد خص5ئصه5 ك5لت5لي):

 LUCIOLE (: تسمية  لشركة)

ذ ت) شركة  (CONSULTING

 سؤولية  حدودة بشريك و حد.

 لغرض  لرئيس):

في  لتسشيق،) إلد رة)  ملششرة 

 الستر تيجية و لتج5رية و لتشغيلية.

 الستش5ر ت  إلد رية.

تقديم  ملششرة في إد رة  لعالق5ت)

 لع5 ة و لصحفية.

 ملش5ركة و الستثم5ر.

26 ش5رع  رس  (:  ملقر  الجتم5عي)

 لسلط5ن  لد ر  لبيض5ء.

ت5ريخ) تبدأ  ن  سنة  (99 (:  ملدة)

تسجيله5 ب5لسجل  لتج5ر2.

رأسم45) حدد  (: رأسم45  لشركة)

 لشركة في)20.000)درهم  قسمة إلى)

200)حصة بقيمة)200)درهم للحصة)

 لش حدة.

يسير  لشركة  لسيدة) (:  لتسيير)

 5ر2  ن جشن نشيل  لح5 لة لبط5قة)

.BE38880L(إلق5 ة رقم 

 لشركة  سجلة ب5لسجل  لتج5ر2)

ب5ملحكمة) (24(223 رقم) تحت 

 لتج5رية ب5لد ر  لبيض5ء)بت5ريخ)6) 25)

.(0((

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية ب5لد ر  لبيض5ء.
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ISTIKHARA INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسم5له5 : 200.000 درهم

 قره5  الجتم5عي : 7 زنقة أحمد 

 لتشكي  لط5بق  لث5ني  لرقم 20

  لد ر  لبيض5ء

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�سى 

 (0(( أبريل) ((2 في) ب5لد ر  لبيض5ء)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة ذ ت  لخص5ئص  آلتية):

.ISTIKHARA INVEST(:(لتسمية 

أشغ45  لبن5ء) جميع  (:  لهدف)

و لصب5غة) و لترصيص  و لكهرب5ء)

وبصفة) وجميع  ألشغ45  لعمش ية 

 ع5 ة  لعملي5ت  لتج5رية)-) لسي5حية)-

-) لعق5رية وغير) -) مل5لية)  لصن5عية)

أو) بصفة  ب5شرة   لعق5رة  ملختلفة 

إليه5) ب5ألنشطة  ملش5ر  غير  ب5شرة 

أعاله.

أحمد) زنقة  (7 (:  ملقر  الجتم5عي)

 لتشكي  لط5بق  لث5ني  لرقم)20) لد ر)

 لبيض5ء.

 ملدة):)99)سنة  بتد ء) ن تأسيس)

 لشركة.
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درهم) (200.000 (:  لرأسم45)
 قسم إلى)2000)حصة  ن فئة)200 

درهم.
تبتدئ  ن) (:  لسنة  الجتم5عية)
ف5تح ين5ير إلى)32)ديسمبر  ن كل سنة.
بمقت�سى  لفصل)22) ن  لق5نشن)
تعيين  لسيد) تم  للشركة   ألس5�سي 
ي5سين بك5ر كمسير للشركة ملدة غير)

 حدودة.
و لتسجيل) تم  إليد ع  لق5نشني 
ب5لسجل  لتج5ر2 ب5ملحكمة  لتج5رية)
 (0(( (25 (20 يشم) ب5لد ر  لبيض5ء)

تحت رقم)3420)8)و)237)24.
بي5ن  ختصر

249 P

LAHLOU MENAGE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU(CAPITAL(DE 1.000.000 DH
 SIEGE(SOCIAL : 19 CENTRE
 COMMERCIAL DIWANE

 ANGLE PLACE AKNOUL ET
 RUE ABDELKRIM DIOURI

CASABLANCA
قرر  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملنعقد بت5ريخ)7))ين5ير)024)) 5 يلي):
تعيين  لسيدة لحلش  ريم كمسيرة)

ث5نية ملدة غير  حدودة.
)3) ن  لنظ5م) تعديل  مل5دة)

 ألس5�سي.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (2 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

فبر ير)024))تحت رقم)293)24.
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LAHLOU MENAGE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU(CAPITAL(DE 1.000.000 DH

 لسجل  لتج5ر2 61527
 ملقر  لرئي�سي : 27 ش5رع  بش حي5ن 

 لغرن5تي
ف5تح) في  بمشجب  لقر ر  لص5در 

يشنيش)009))تقرر  5 يلي):

 27 :) ن) تحشيل  ملقر  لرئي�سي)

إلى  ملقر  حي5ن  لغرن5تي  ش5رع  بش 

 لجديد : 29  ركز  لتج5ر2  لديش ن 
عبد  وش5رع  س5حة  كنش4  ز وية 

 لكريم ديشر2.

4  ن  لنظ5م  تعديل  مل5دة 

 ألس5�سي.

تحديث  لق5نشن  ألس5�سي 

للشركة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

بت5ريخ ب5لد ر  لبيض5ء)   لتج5رية 

 9)يشليش)009))تحت رقم)336265.
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LAHLOU MENAGE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 1.000.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : 19 CENTRE

 COMMERCIAL DIWANE

 ANGLE PLACE AKNOUL ET

 RUE ABDELKRIM DIOURI

CASABLANCA

R(C 61527

قر ر  لجمع  لع5م) بمشجب 

 (0(2 أغسطس) (32 في)  الستثن5ئي 

تقرر  5 يلي):

بيع  لحصص) على   ملص5دقة 

بت5ريخ)30)أغسطس)2)0).
بمقد ر) رأس  مل45  في  زي5دة 

ليرتفع  ن) درهم  (2.000.000

 (.000.0000 إلى) درهم  (2.000.000

درهم  ن خال4 خلق)20.000)حصة)

جديدة.

29  ركز  :) ن) نقل  ملقر  لرئي�سي)
 لتج5ر2  لديش ن ز وية س5حة  كنش4 

وش5رع عبد  لكريم ديشر2 إلى ش5رع 

حي   232 رقم   له5شمي  لفياللي 

ك5ليفشرني عين  لشق ب5لد ر  لبيض5ء.

تمديد غرض  لشركة  ن  ستير د)

وتسشيق  ألدو ت  ملنزلية) وتشزيع 

و فروش5ت  مل5ئدة و لديكشر.

 ATMOSPHER  لعال ة  لتج5رية)

.MAISON

تحديث  لنظ5م  ألس5�سي للشركة.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (7 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أكتشبر)2)0))تحت رقم)797823.
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جنسمار فورواردين
ش.م.م

JANISMAR FORWARDIG SARL
بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)
 الستثن5ئي للشركة  ملؤرخ في)4)) 5ر2)
بمقره5  الجتم5عي) و ملنعقد  (((0(

تقرر  5 يلي):
شعب5ني  ديب) تعيين  لسيد 

كمسير ث5ني للشركة.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق5نشني)
 لق5نشني في  ملحكمة  لتج5رية ب5لد ر)
 لبيض5ء)في))))أبريل)))0))تحت رقم)

.8(((3(
 قتطف وبي5ن
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ARCHE FORMATION
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

بمس5هم وحيد رأسم5له5  الجتم5عي 
قدره 20.000   درهم

 ملقر  الجتم5عي : 22 ش5رع  ألبط45 
رقم 4 أكد 4  لرب5ط

بالغ تأسيس
بعقد خ5ص تم تشقيعه في) (

ً
عمال

تم تأسيس شركة) (،(0(( 9)) 5رس)
بمس5هم) ذ ت  سؤولية  حدودة 

وحيد تتمثل خص5ئصه5 فيم5 يلي):
ذ ت) شركة  شكل  لشركة:)

 سئشلية  حدودة بمس5هم وحيد
 ARCHE»» (:  لتسمية)

 FORMATION
أهد ف  لشركة:)

غرض  لشركة في كل  ن  ملغرب)
و لخ5رج:

لص5لح  ألفر د)  لتكشين 
و ملق5والت؛

 الستش5رة و لخبرة في  لتكشين)؛
و ملجالت) ونشر  لكتب  تحرير 

و ملش د  لتكشينية؛

جميع  لعملي5ت) ع5م،) وبشكل 

 لتج5رية،) لصن5عية،) مل5لية،) ألور ق)

بشكل)  مل5لية،) لعق5ر ت  ملرتبطة 

بأحد  ألشي5ء) غير  ب5شر  أو   ب5شر 

أن) أو  ن  ملحتمل  أعاله   ملذكشرة 

تعزز تطشيره5.

 ملقر  الجتم5عي):)22)ش5رع  ألبط45)
رقم)4)أكد 4  لرب5ط

تحديد  دة  لشركة) تم  (:  ملدة)

ت5ريخ) سنة  ن  ()99( بتسع وتسعين)

تسجيله5 في  لسجل  لتج5ر2.

 ملس5هم5ت

تمت  ملس5همة في  لشركة بمبلغ)

نقد2 قدره خمسشن ألف))50،000) 

درهم يمثل إجم5لي رأس  45  لشركة.)

تم) (:  لرأسم45  الجتم5عي)

خمسين) بمبلغ  رأس  مل45  تحديد 

وهش  قسم) درهم،) ()50،000( ألف)

بقيمة) سهم  ()200( خمسم5ئة) إلى 

للسهم،) درهم  ()200(  سمية  5ئة)

بمقد ر) ب5لك5 ل،) دفشع   كتتب 

 لربع و خصص في  لك5 ل للشريك)

لعرو�سي،) أحمد   لشحيد  لسيد 

وجدة) في  ولد   غربي  لجنسية،)

لبط5قة) ح5 ل  (،02/0(/2972

(،F34983( رقم)  لتعريف  لشطنية 

ش5رع) (2 8) لط5بق) في  لشقة) ويقيم 

 مللك حسين م.ج ف5س.

) ملسير

يتم تسير وإد رة)  بتد ء) ن  آلن،)

 لشركة أين قبل:)

لعرو�سي،) أحمد   لسيد 

وجدة) في  ولد   غربي  لجنسية،)

لبط5قة) ح5 ل  (،02/0(/2972

 لتعريف  لشطنية رقم

 8 في  لشقة) ويقيم  (،F34983(

م.ج) حسين  ش5رع  مللك  (2  لط5بق)

ف5س.

 إليد ع  لق5نشني
في  لسجل  لتج5ر2) رقم  لقيد 

ب5لرب5ط:)160149
 ن أجل  لتلخيص و لنشر

 لتسيير
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TAYLAN
شركة  حدودة  ملسؤولية )ش.م( 

رأسم5له5  الجتم5عي  200000

تأسيس  لشركة
عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة ذ ت) ( ب5لرب5ط قد)

و لتي) )ش.م(،)  ملسؤولية  ملحدودة)

تحمل  لخص5ئص  لت5لية):

 TAYLAN(لتسمية (-

ذ ت) شركة  -) لصفة  لق5نشنية 

 ملسؤولية  ملحدودة))ش.م(

-) لهدف  الجتم5عي  ستر د)

وتصدير  لخشب و ملعد ت  لصن5عية)

و لزر عية وغيره5.
-)رأسم45  لشركة)200000درهم.

سنة  بتد ء) ن) (99 -) ملدة)

 لتأسيس  لنه5ئي.

-) لسنة  مل5لية  ن ف5تح ين5ير إلى)

32)دجنبر  ن كل سنة  5عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ  ن ت5ريخ  لتسجيل.

(،30 رقم) عم5رة   ملقر  الجتم5عي 
زنقة  شال2  حمد) (،8 رقم)  لشقة 

 لشكيلي حس5ن  لرب5ط.

-) لتسيير  لسيدة ستين ت5يالن.

تم  إليد ع)  إليد ع  لق5نشني 

(25 (4  لق5نشني بمحكمة  لرب5ط يشم)

))0)))تحت رقم)3)43)2.
للخالصة و لتذكير

 ملسير
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EASY.BUSY
شركة  حدودة  ملسؤولية )ش.م( 

رأسم5له5  الجتم5عي  200000

تأسيس  لشركة
عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة ذ ت) ( ب5لرب5ط قد)

و لتي) )ش.م(،)  ملسؤولية  ملحدودة)

تحمل  لخص5ئص  لت5لية):

 EASY.BUSY(لتسمية (-

ذ ت) شركة  -) لصفة  لق5نشنية 

 ملسؤولية  ملحدودة))ش.م(

-) لهدف  الجتم5عي إد رة  ألعم45)

لجميع هيئ5ت  لدو4.

-)رأسم45  لشركة)200000درهم.

سنة  بتد ء) ن) (99 -) ملدة)

 لتأسيس  لنه5ئي.

-) لسنة  مل5لية  ن ف5تح ين5ير إلى)

32)دجنبر  ن كل سنة  5عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ  ن ت5ريخ  لتسجيل.

(،30 رقم) عم5رة   ملقر  الجتم5عي 

زنقة  شال2  حمد) (،8 رقم)  لشقة 

 لشكيلي حس5ن  لرب5ط.

عبد  لغني) -) لتسيير  لسيد 

 لشرقي.

تم  إليد ع)  إليد ع  لق5نشني 

(25 (4  لق5نشني بمحكمة  لرب5ط يشم)

))0)))تحت رقم)))43)2.
للخالصة و لتذكير

 ملسير
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GENIAL AUTO
SARL

 siège(social : magasin 3 lot

larache ,(30-maghreb(jadid 3

 لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

زي5دة رأس  مل45

تأسيس  لشركة
) لع5م)) على  حضر  لجمع) بن5ء)

 لغير  لع5د2 بت5ريخ)4)))غشت)2)0)  

ب5لعر ئش تقرر)) 5 يلي):

بمقد ر) رأس  مل45  زي5دة  (

  3  000  000 إلى) درهم  ((.000.000

درهم)):

قدير ) ب5عت  لسيدة  الك 

للبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 لة 

A4(9800)ثم5نية آالف))8000)  رقم)

سهم لشركة ذ ت  سؤولية  حدودة)

BENTHADI(ذ ت شريك وحيد

) ملسجلة في  لسجل) (SARL AU  

 لتج5ر2 ب5لرب5ط تحت رقم)223243.

ب5عت  لسيدة  الك قديرة ألفين)

بنته5 ي) وس5م  للسيد  سهم  ()(000(

رقم) للبط5قة  لشطنية   لح5 ل 

.A332824

تحشيل  لشكل  لق5نشني

ب5ملحكمة)) ) لق5نشني  تم  إليد ع)
22) 5يش)) )بت5ريخ)  البتد ئية ب5لعر ئش)

))0))تحت))رقم))4249.
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I&S IMMOBILIER
شركة  حدودة  ملسؤولية 

بشريك وحيد
(: في) ت5ريخ تسجيل  لعقد  لعرفي 
16) 5رس)))0))ب5لرب5ط و لتي تحمل)

 لخص5ئص  لت5لية):
:) نعش)  لهدف  الجتم5عي)

عق5ر ت.
 --100000- (: رأسم45  لشركـة) ( ( (
درهم)) قسمة إلى))1000-)حصة  ن)

فئة)100-)درهم للحصة  لش حدة.
 شزعة على  لشكل  لت5لي):

ص5برينة) –) شهشبي  (:  لسيدة)
1000-)حصة،

سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)
 لتأسيس  لنه5ئي أ2  ن ت5ريخ وضع)

 لسجل  لتج5ر2.
:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)
32)ديسمبر  ن كل سنة  5 عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ  ن ت5ريخ  لتسجيل.
 ملقر  إلجتم5عي):) لرقم)48) لشقة)
02)ش5رع ف45 والد عمير  كد 4  لرب5ط
– شهشبي) (  لتسيير):) لسيدة)

ص5برينة.
(: ب5لسجل  لتج5ر2) رقم  لتقييد 

.160123
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مخبزة نور الفردوس
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
قرر شرك5ء) (،(0(( 2)) 5رس) بت5ريخ)
ذ ت) نشر  لفردوس  شركة  خبزة 

 ملسؤولية  ملحدودة  5 يلي):
(،( رقم) (: نقل  قر  لشركة  ن)

تجزئة  لجزيرة  لخضر ء،)سال.
(،A عم5رة) (،08 رقم) :) حل  إلى)

إق5 ة علية،)بشششك سال.
تغيير  لهدف  الجتم5عي إلى ق5عة)

ش25،) مشن و خبزة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (26 بت5ريخ) بسال،)  البتد ئية 

))0)،)تحت رقم)376.
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R 5 A EVENT
على  ثر  لجمع  لع5م  ملعقد)
 R 2 A لشركة) ((0(( ين5ير) (27 يشم)
درهم،) (200.000 رأسم5له5) (EVENT

تقرر  5 يلي):
 ض5فة نش5ط  لشركة):

 ق5و4 نقل  لبض5ئع)
أصبحت أنشطة  لشركة كم5 يلي):
حدث،) تص45،) ستش5ر ت إد رية)؛
تطشير) أعم45  تنشعة  ملق5و4،)

 ملس5ح5ت)؛
 ق5و4 نقل  لبض5ئع.

تمديد  لغرض  الجتم5عي):)إض5فة)
 لنش5ط إلى  لق5نشن  ألس5�سي.

 قش4 نقل  لبض5ئع
تحيين  لنظ5م  ألس5�سي للشركة.

كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 
بسال،) ب5ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم) تحت  (،(0(( (25 (2 بت5ريخ)

.388(9
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STE SPIRIT ARCHITECTURE
SARL AU

 لشقة رقم )  لط5بق  الو4 عم5رة 
رقم 82 ش5رع  لزرقطشني حي ف5يزة، 

خنيفرة
غير) بمقت�سى  حضر  جتم5ع 
ع5د2 بت5ريخ)7)أبريل)))0))تم  تخ5ذ)

 لقر ر  لت5لي):
 لقر ر)2):)تحشيل  قر  لشركة  ن)
خنيفرة) تجزئة  ملهندسين،) (36 رقم)
إلى  لشقة رقم))) لط5بق  ألو4 عم5رة)
82)ش5رع  لزرقطشني حي ف5يزة،) رقم)

خنيفرة.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق5نشني)
 لق5نشني للشركة لدى كت5بة  لضبط)
ب5ملحكمة  البتد ئية بخنيفرة،)بت5ريخ)
4) 25)))0)،)تحت رقم)287) لسجل)
287) لسجل  لتج5ر2)  لتج5ر2 رقم)

رقم)3637.
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STE SOUFOUH AL KOBRA
SARL AU

زنقة 02 رقم 03 حي  لنج5ح خنيفرة
غير) بمقت�سى  حضر  جتم5ع 
تم  تخ5ذ) ((0(( (25 (2 ع5د2 بت5ريخ)

 لقر ر  لت5لي):
رأسم45) في  :) لزي5دة   لقر ر)
إلى) درهم  (7.800.000  لشركة  ن)

20.000.000)درهم
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق5نشني)
 لق5نشني للشركة لدى كت5بة  لضبط)
بخنيفرة،) ب5ملحكمة  البتد ئية 
رقم) تحت  (،(0(( (25 (20 بت5ريخ)

196/2022) لسجل  لتج5ر2)2322.
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STE WISDASSIM
SARL

حي أ ينة رقم 04 السير2 خنيفرة
غير) بمقت�سى  حضر  جتم5ع 
ع5د2 بت5ريخ)9)فبر ير)))0))تم  تخ5ذ)

 لقر ر  لت5لي):
على) :) لتشطيب  لكلي   لقر ر)

 لشركة.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق5نشني)
 لق5نشني للشركة لدى كت5بة  لضبط)
ب5ملحكمة  البتد ئية بخنيفرة،)بت5ريخ)
9) 25)))0)،)تحت رقم)))0)/292 

 لسجل  لتج5ر2)2207.
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 STE GRANDE ENTREPRISE
DES TRAVAUX D’ATLAS

SARL
 لحجرة  ملتقشبة كلم 6 طريق ك5ف 

 لنسشر خنيفرة
غير) بمقت�سى  حضر  جتم5ع 
تم) ((0(( أبريل) ((8 بت5ريخ) ع5د2 

 تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لي):
حصة  ن) (200 تفشيت) (:  لقر ر)
 لحصص  لسيد ر�سى بشكلش بقيمة)
درهم للحصة بف5ئدة  لسيد) ()200(

يشسف بشكلش.
نقل) (: نش5ط) إض5فة  (: ((  لقر ر)

 لبض5ئع لحس5ب  لغير.

رأسم45) في  :) لزي5دة  (3  لقر ر)
إلى) درهم  (200.000  لشركة  ن)
درهم لكي يصبح رأسم45) (200.000
 لشركة  شزع ك5آلتي):) لسيد يشسف)

بشكلش)2000)حصة.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق5نشني)
 لق5نشني للشركة لدى كت5بة  لضبط)
ب5ملحكمة  البتد ئية بخنيفرة،)بت5ريخ)
9) 25)))0)،)تحت رقم)))0)/)29 

 لسجل  لتج5ر2)3987.
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 HYDROPONIQUE شركة
FERME

ش.م.م.ش.و
 لزر عة  مل5ئية - تصدير و ستير د
 لط5بق  الو4 28 تجزئة ريح5ن 

السير2 خنيفرة
نص  لتأسيس

بت5ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 9) 25)))0))تم تأسيس شركة ذ ت)
وحيد) بشريك   سؤولية  حدودة 

ب5ملش صف5ت  لت5لية):
(: شركة)  لتسمية 

HYDROPONIQUE FERME
ذ ت  سؤولية) شركة  (:  لصفة)

 حدودة بشريك وحيد.
 ملقر  الجتم5عي):) لط5بق  الو4)28 

تجزئة ريح5ن السير2،)خنيفرة.
 لغرض):) لزر عة  مل5ئية)-) لزر عة)

 مل5ئية ب5ألسم5ك)-)تصدير و ستير د.
ألف) في  5ئة  حدد  (:  لرأسم45)
 2000 إلى) )200.000() شزع  درهم)

حصة  شزعة على  لشكل  لت5لي):
 2000 ي5د2) بن  زوهير   لسيد 

حصة.
:)تسير  لشركة  ن طرف)  لتسيير)
 لسيد زوهير بن ي5د2 وذلك ملدة غير)

 حددة.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق5نشني)
 لق5نشني للشركة لدى كت5بة  لضبط)
بخنيفرة،) ب5ملحكمة  البتد ئية 
رقم) تحت  (،(0(( (25 (22 بت5ريخ)

))0)/298) لسجل  لتج5ر2)4327.
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RAMAN SERVICES شركة
ش.م.م

 مش4 حفالت، أشغ45  ختلفة
حي  ملسيرة  لخضر ء  يت إسح5ق 

 لقب5ب خنيفرة
نص  لتأسيس

بت5ريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس شركة) تم  ((0(( 20) 5رس)
بشريك) ذ ت  سؤولية  حدودة 

وحيد ب5ملش صف5ت  لت5لية):
 RAMAN (: شركة)  لتسمية 

SERVICES
ذ ت  سؤولية) شركة  (:  لصفة)

 حدودة.
حي  ملسيرة) (:  ملقر  الجتم5عي)
إسح5ق  لقب5ب)  لخضر ء) يت 

خنيفرة.
أشغ45) :) مش4 حفالت،)  لغرض)

 ختلفة.
ألف) في  5ئة  حدد  (:  لرأسم45)
 2000 إلى) )200.000() شزع  درهم)

حصة  شزعة على  لشكل  لت5لي):
 غز ف عبد هللا)200)حصة.
 ك5و2 ف5طمة)200)حصة.

:)تسير  لشركة  ن طرف)  لتسيير)
 لسيدة  ك5و2 ف5طمة وذلك ملدة غير)

 حددة.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق5نشني)
 لق5نشني للشركة لدى كت5بة  لضبط)
ب5ملحكمة  البتد ئية بخنيفرة،)بت5ريخ)
2) 25)))0)،)تحت رقم)))0)/289 

 لسجل  لتج5ر2)4349.
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STE AOUBAIDI SONDAGE
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
بشريك وحيد

تأسيس
على إثر  لعقد  لعرفي  لذ2 وقعه)
وضع) تم  أسفله،)  لشريك  لشحيد 
ذ ت) لشركة   لقش نين  ألس5سية 
وحيد،) بشريك   سؤولية  حدودة 

و لتي خص5ئصه5):

 STE (:  لتسمية  الجتم5عية)

AOUBAIDI SONDAGE SARL AU

بش سطة) حفر  آلب5ر  (:  ملشضشع)

 آللة،) ملف5وضة.

:) لحي  الد ر2،)  ملقر  الجتم5عي)

جم5عة تيغس5لين،)ع5 ة خنيفرة.

 ملدة):)99)ع5 5.

درهم،) (200.000 (:  لرأسم45)

 200 2000)حصة بقيمة)  كشنة  ن)

للشريك) كله5  تعشد  للحصة،) درهم 

 لشحيد  لسيد  حمد عشبيد2.

تكلف  لشريك  لشحيد) (:  لتسيير)

بتسيير  لشركة بنفسه.

 لسنة  ملح5سبية):) ن ف5تح ين5ير)

إلى)32)ديسمبر.

تم  إليد ع  لق5نشني) (:  إليد ع)

تحت) ب5ملحكمة  البتد ئية بخنيفرة،)
رقم)))0)/299)بت5ريخ)9) 25)))0)،)

 لسجل  لتج5ر2 رقم)4323.
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Bella watch sarl au 
 22 ش5رع  ألبط45 رقم 4 أكد 4 

 لرب5ط

بمشجب عقد عرفي ب5لرب5ط بت5ريخ)

أيت) ق5م  لسيد  (،(0(( أبريل) ((7

ذ ت) شركة  بتأسيس  هللا  عبد  بال 

و حد) بشريك   سئشولية  حدودة 
رأس  5له5 قدره)20000)درهم،)تتمثل)

خص5ئصه5 فيم5 يلي):

 BELLA WATCH SARL (:  السم)

AU

بيع) (- :) إلد رية  لتج5رية)  ملشضشع)

جميع  لبض5ئع.

عنش نه5):)22)ش5رع  ألبط45 رقم)4 

أكد 4  لرب5ط

لص5لح  ألفر د)  لتكشين 

و ملق5والت؛

 ملدة):))99()سنة.
خمسشن) (50،000 ( (: رأس  مل45)

 20 إلى) وهش  قسم  درهم،) ألف 

حصة بقيمة)))2000()درهم لكل  نه5)

أيت) ب5سم  لسيد  ب5لك5 ل   دفشعة 

بال عبد هللا.
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تم تعيين  لسيد أيت بال) (:  إلد رة)

ش5رع) (49 ) ملقيم في) عبد هللا  غربي)

27)ديشر  لج5 ع)  دغشقر شقة رقم)

لبط5قة  لتعريف)  لرب5ط.) لح5 ل 

للشركة) A654640) سير    لشطنية)

و لتشقيع  لشحيد للسيد أيت عبد هللا)

يلزم  لشركة ب5لك5 ل.

لتأسيس) ب5لنسبة  (2% (:  لفش ئد)

يتم) صندوق  الحتي5طي  لق5نشني 

تق5سم  لب5قس بيم  لشرك5ء.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (22 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت)4)42)3383/2) لسجل)

 لتج5ر2 رقم)160119.
 إلد رة
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 STE BITAT TRANS
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  حدودة 
رأسم5له5  200000 درهم

 ملقر  الجتم5عي : عم5رة  لسع5دة 

 لط5بق  لر بع شقة 22 عين عتيق 

تم5رة
رقم  لسجل  لتج5ر2 : 136239

تأسيس  لشركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

 26 بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة ذ ت) ((0((  بريل)

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لخص5ئص)

 لت5لية):

 STE BITAT TRANS((:(لتسمية (-

 SARL

-)نش5ط  لشركة):) قل  لبض5ئع

- ملقر  الجتم5عي):))عم5رة  لسع5دة)

عين عتيق) (22 ) لر بع شقة)  لط5بق)

تم5رة.
-)رأسم45  لشركة لقد تم تحديد)
آلف درهم) في  ئة  رأسم45  لشركة 

حصة  جتم5عية) (2000  قسمة إلى)

در هم  شزعة) (200 قيمة  لش حدة)

ك5لت5لي):

حصة) (200... فرج  يشب)  لسيد 

 جتم5عية.

 200 (.. خربشش  له5م)  لسيدة 
حصة  جتم5عية.

تعيين) تم  لقد  (: تسيير  لشركة)
فرج  يشب كمسير للشركة ملدة غير)

 حدودة.
ين5ير) ف5تح  :) ن   لسنة  مل5لية)
دجنبر  ن كل سنة ب5ستثن5ء) (32 إلى)
في) ت5ريخ  لتقييد   لسنة  ألولى  ن 

 لسجل  لتج5ر2.
لقد تم تحديد  دة  لشركة في)99 

سنة.
كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 
بتم5رة) ب5ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم) تحت  ( ((0(( (25 (20 ( بت5ريخ)

.136239
للنشر و إلعالن
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MAHA LOOK   
SARL 

 هى لشوك
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 (2 ( عرفي بت5ريخ) ( بمقت�سى عقد)
شركة) تأسيس  تم  (،(0(( أبريل)
ذ ت  سؤولية  حدودة خص5ئصه5)

ك5لت5لي):
« (MAHA LOOK ( (»   لتسمية):)

«) هى لشوك)»
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)

 سؤولية  حدودة.
(- بيع  ملالبس  لج5هزة)  لهدف:)
 الستير د و لتصدير))ت5جر أو وسيط(
أوالد) دو ر   ملقر  الجتم5عي):)

 لعي5�سي ع5 ر سال.
رأسم45  لشركة):)200.000)درهم)
 200 عليلجة) نج5ة  -) لسيدة):)

حصة
 200 عليلجة) ع5ئشة  -) لسيدة 

حصة
 ملدة):)99)سنة

تعيين  لسيدة)) تم  -7) لتسيير:)
للبط5قة) عليلجة  لح5 لة  ع5ئشة 
و  لسيدة)) ( (AE84342  لشطنية رقم)
للبط5قة) عليلجة  لح5 لة  نج5ة 
) سيرين) (AB339437  لشطنية رقم)

للشركة ملدة غير  حدودة.

ب5لسجل) تسجيل  لشركة  تم  (-

للمحكمة  البتد ئية)  لتج5ر2 

تحت) (02/02/(0(( بت5ريخ) بسال 
رقم32907.

270 P

 SOCIETE ARJDAL

 LUBRIFIANT
SARL AU

أرجد 4 ليبريفيشن

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

بت5ريخ عرفي  ( عقد) بمقت�سى  ( 

 09)أبريل)))0))،)تم تأسيس شركة)

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك)

 لشحيد خص5ئصه5 ك5لت5لي):

 ARJDAL  لتسمية):)
LUBRIFIANT)))أرجد 4 ليبريفيشن

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد

)ت5جر())  لهدف):) ملش د  لكيمي5ئية)

قطع) أو  إكسسش ر ت  ( (- ب5لتقسيط)

(((- )ت5جر() سي5ر ت  ستعملة) غي5ر 

 الستير د و لتصدير))ت5جر أو وسيط(

قط5ع) (482  ملقر  الجتم5عي):)

 لقدس  لعي5يدة سال.
رأسم45  لشركة):)200.000)درهم)

كل) قيمة  حصة  (2000 إلى)  قسمة 

و حدة  5ئة))200)()درهم تم تحريره5)

ب5لك5 ل و شزعة)))كم5 يلي:

-) لسيد):) صطفى أرجد 4)2000 

حصة

) ملدة:)99)سنة

تعيين  لسيد) تم  -7) لتسيير:)

لبط5قة) أرجد 4  لح5 ل   صطفى 

) سير) (AE207439 رقم)  لشطنية 

للشركة ملدة غير  حدودة.

ب5لسجل) تسجيل  لشركة  تم  (-

بسال) للمحكمة  البتد ئية   لتج5ر2 

رقم) تحت  ((8/04/(0(( بت5ريخ)

.32882
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شركة دادي فرير كار
 STE DADAY FRERE CAR
 شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رقم 2) ش5رع بئر  نزر ن حي تيكري5، 
ط5نط5ن 

تعديالت ق5نشنية
)بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
بت5ريخ) بمقر  لشركة    ملنعقد 

30) 5رس)))0))،)قر ر د د2 فرير ك5ر 
و لك5ئن) درهم  (200  000 ( رأسم5له5)
 (2 برقم) و لك5ئن  قره5  الجتم5عي 
ش5رع بئر  نزر ن حي تيكري5،)ط5نط5ن،)

 لقي5م ب5لتعديالت  لت5لية):
200)حصة  ن  لحصص) تفشيت)
 الجتم5عية  لتي يملكه5  لسيد ب5هية)
) لتعريف) لبط5قة)  لش 5ن  لح5 ل 
رأسم45) في  (JF29247  لشطنية)
 لشركةلف5ئدة  لسيد  لبشير)
) لذ2 أصبح) (SH282(79  لششيعر)
حصة  ن  لحصص) (2000 يمتلك)

 الجتم5عية.
للشركة) تحشيل  لشكل  لق5نشني 
 ن شركة ذ ت  سؤولية  حدودة إلى)
شركة ذ ت  سؤولية  حددة بشريك)

وحيد.
تحيين  لق5نشن  ألس5�سي للشركة.

نعيين  لسيد  لبشير  لششيعر)
غير) ملدة  للشركة  وحيد    سير  

 حدودة.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية بط5نط5ن بت5ريخ))2))أبريل)

))0)))تحت رقم)))0)/83.
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FIDUCIAIRE CHIHAB
SIEGE : N°(8 RUE 20 V N SIDI KACEM

   STE WATER GHARB
SARL AU

تعديل في شركة
لشرك5ء) على  ثر  لجمع  لع5م 
 STE WATER GHARB  سؤولية)
ذ ت  سؤولية) شركة  (،SARL
(،(0(( أبريل) (22 بت5ريخ)  حدودة،)
 قره5  الجتم5عي ك5ئن ب5لحي  لصن5عي)

رقم)79)سيي ق5سم تقرر  5 يلي):
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حصص  ملرحشم) تفشيت 

سليم5ن  لحش رتي  ملتشفى)  لسيد 

حسب) (،(0(2 ديسمبر) (23 بت5ريخ)

رقم) تحت  شه5دة  لشف5ة  ملسجلة 

2021/128/696،)20)%) ن ر سم45)

 لشركة للشرثة ك5لت5لي):

 2(2 لطيفة  لف5لحي)  لسيدة 

حصة بقيمة)20)درهم)..)6250)درهم.

 2(2 ه5جر  لحشر تي)  لسيدة 

حصة بقيمة)20)درهم)..)6250)درهم.

 لسيد  نس  لحشر تي)20))حصة)

بقيمة)20)درهم)..)200.)2درهم.

 لسيد))ح5تم  لحشر تي)20))حصة)

بقيمة)20)درهم)..)200.)2درهم.

 لسيد كريم  لحشر تي)20))حصة)

بقيمة)20)درهم)..)200.)2درهم.

حصة) (2000 و لحصة  ملتبقية)

عبد) لف5ئدة  لشريك  لسيد  تبقى 

 لرز ق رح5لي.

ح5تم  لجشر تي  ن)  ستق5لة 

 WATER شركة)  نصب  سير 

.GHARB SARL

تعيين  لسيد  نس  لحشر تي  ملسير)

 WATER GHARB شركة)  لجديد 

.SARL

ب5ملحكمة) تم  اليد ع  لق5نشني 

 (8  البتد ئية بسيد2 ق5سم بت5ريخ)

أبريل)2)0)،)تحت رقم)33)8)/07).
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 STE KON MEDICALE
SARL

شركة  حدودة  ملسؤولية

ر سم5له5 : 200.000 درهم

 MAGASIN : قره5  الجتم5عي 

 N°12 RUE(BRAHIM(ZENKAT

ASSLI VN MEKNES

في عرفي  ملؤرخ  عقد   بمقت�سى 

بمكن5س ت5سست) (،(0(( (25 (20  

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

 ميز ته5 ك5التي):

 STE KON MEDICAL(:(لتسمية 

.SARL

 لر سم45):)200.000)درهم.

علش2) خلشد  :) لسيدة   لشرك5ء)

لبط5قة  لتعريف)  حمد2  لح5 لة 

و لسيد) (D638266 رقم)  لشطنية 

لجش ز) بش4  لح5 ل  كشريي  وليفيي 

.16CH70995(لسفر رقم 

 MAGASIN (:  ملقر  الجتم5عي)

 N°2( RUE SIDI BRAHIM

.ZENKAT ASSLI VN MEKNES

بيع  ملعد ت) (:  لهدف  الجتم5عي)

تج5رة  الستير د) و الجهزة  لطبية،)

و لتصدير).

سنة) (99 في) حددت  ملدة  (:  ملدة)

تبتدئ  ن ت5ريخ  لتسجيل في  لسجل)

 لتج5ر2.

:)تسير  لشركة  ن طرف)  لتسيير)

بش4  لح5 ل) كشريي  وليفيي   لسيد 

(،16CH70995 رقم) لجش ز  لسفر 

ق5بلة) سنش ت  (2 ملدة) كمسير  و4 

للتجديد بمحض  د رته.

علش2  حمد2) خلشد  و لسيدة 

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 لة 

،)كمسيرة ث5نية ملدة) (D638266(رقم

بمحض) للتجديد  ق5بلة  سنش ت  (2

 ر دته5.

ب5ملحكمة) تم  اليد ع  لق5نشني 

((25 (22 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0)،)تحت رقم))2749.

 لسجل  لتج5ر2 رقم):)56143.
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فسخ عقد التسيير الحر
وثيقة  التف5ق) ترتيب5ت  بمشجب 

022)،)و ملسجلة) 9))ديسمبر) بت5ريخ)

2)0)،)تمت) ين5ير) (3 بمر كش بت5ريخ)

وفسخ) على  نه5ء)  ملش فقة  لشدية 

 16 عقد  لتسيير  لحر  ملشقع بت5ريخ)

2)0)،) شضشع  لتسيير  لحر) أبريل)

LE MARRAKECH) لك5ئنة) شركة)

و ملقيدة) بمر كش  حشر  لحرية 

ب5لسجل  لتج5ر2 بمر كش تحت رقم)

 KATSURA(4282)وبين  ملؤجر شركة

بمر كش  حشر  لحرية)  لك5ئنة 

بمر كش) ب5لسجل  لتج5ر2  و ملقيدة 

49792)و ملمثلة  ن طرف) تحت رقم)

هذ ) وبمشجب  بر دة  س5 ي   لسيد 

 التف5ق  ملتب5د4 تمت تبرئة كل طرف)

بينهم5) قض5ئي  نز ع  أ2  و نه5ء) لالخر 

سش ء)ح5لي5 أو  ستقبال.
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سشفيجكس

ش.م.م لخبير في  لحس5ب5ت

رأسم5له5)200.000)درهم

 ر كش)–)جليز

 STE H Ö M A
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

بشريك وحيد

 ملقر  الجتم5عي : إق5 ة ط تجزئة 3 

 لبرج  5رين5 ب5ب  لبحر – سال.

رقم  لسجل  لتج5ر2 32889 

تأسيس شركة
((،(0(( على إثر عقد ف5تح أبريل)

بمر كش تم تأسيس  لنظ5م  ألس5�سي)

ذ ت  سؤولية  حدودة) لشركة 

تشمل  لخص5ئص) وحيد  بشريك 

 لت5لية):

.H Ö M A(:(لتسمية 

 ملقر  الجتم5عي):))إق5 ة ط تجزئة)

3) لبرج  5رين5 ب5ب  لبحر)-)سال.

 لغرض  الجتم5عي):) طعم.)

سنة  بتدء   ن) (99 (:  ملدة)

تأسيسه5.)

رأسم45):)حدد رأسم45  لشركة في)

 جمشع)200.000)درهم.

سليم) حسني  :) لسيد   لتسيير)

لبط5قة) بنعب5س  لتع5رجي  لح5 ل 

. E248809(لتعريف لشطنية رقم 

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق5نشني)

ب5ملحكمة) بكت5بة  لضبط   لق5نشني 

 لتج5رية بمر كش يشم))8)/04/))0) 

تحت رقم)38822.   
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 HABITATION EL

KHARROUB
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة
 HABITATION EL(:(سم  لشركة 

.KHARROUB SARL AU

 لهدف  إلجتم5عي):

 ق5و  ش د)) لعز4  مل5ئي.

 ألشغ45  ملختلفة و لبن5ء.

 لتسيير):)عبد  لرحيم  لخروب.

4) لط5بق) شقة) (:  ملقر  إلجتم5عي)

 ألو4 إق5 ة ق5در  رس  لخير تم5رة.

رأسم45  لشركة):)200.000)درهم)

 قسمة ك5لت5لي):

درهم) (200 2000)حصة  ن فئة)

للسيد عبد  لرحيم  لخروب.
ب5لسجل  لتج5ر2) رقم  لتقييد 

.136241

277 P

 YOUNESS OUALILI

AGRICULTURE
تأسيس شركة  ملحدودة  ملسؤوية 

ذ ت شريك وحيد
بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بعين)

 (0(( 30) 5رس) بت5ربخ) ت5وجط5ت 

تم وضع  لقش نين  ألس5سية للشركة)

و لتي تحمل  لخص5ئص  لت5لية):

ذ ت) شركة  ( (:  لصفة  لق5نشنية)

ذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لشحيد.

 YOUNESS OUALILI (: إسمه5)

.AGRICULTURE

هدفه5):

 إلستغال4  لزر عي.

ب5ألشج5ر)  ستغال4  ألر �سي 

 ملثمرة.

زر عة ب5ألشج5ر  ملثمرة.

و لعجالت) و لثير ت  تربية  ألبق5ر 

و ألغن5م و لخيش4 و لفرس و لدو جن.
بنظ5م  لذوق) تجهيز  ملالعب 

حسب  لذوق.
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 ستير د  ش د وأجهزة للزر عة.

 الستثم5ر  لزر عي.

تأجير) شر ك5ت  ع  لدولية  عقد 

و ستغال4  ألر �سي  لزر عية.

إد ر  ألر �سي  لزر عية)) لخ5صة أو)

 لع5 ة.

و لتجهيز) أنشطة  لدعم  لزر عي 

 ألولي للمح5صيل.

جميع  لعملي5ت) ع5 ة  بصفة 

 لتج5رية،) مل5لية،) لصن5عية،)

ترتبط) وغير  لعق5رية  لتي   لعق5رية 

غير  ب5شرة) أو  بصفة  ب5شرة 

بكل) أو  أعاله  ب5ألهد ف  ملذكشة 

هدف آخر  ش5به أو  رتبط،)أو ق5بل)

للمس5همة في تنمية  لشركة تحت أ2)

شكل  ن  ألشك45.

:) ملحل  لتج5ر2 حي وليلي)  قره5)

رقم)92)عين ت5وجط5ت.

سنة تبتدئ  ن يشم) (99 (: أ ده5)

 لتأسيس.

درهم) (200.000.00 (: رأسم5له5)

بقيمة) حصة  (2000 إلى)  قسمة 

200)درهم للش حدة،) نحت جميعه5)

للسيد يشنس  بن بششتى.

غير)) وملدة  يدير  لشركة  (: إد رته)

 حدودة للسيد يشنس  بن بششتى.

تبتدئ  ن) (:  لسنة  إلجتم5عية)

شهر) في  تم  وتنتهي  ( ين5ير) ف5تح 

ديسمبر  ن كل سنة.

يقتطع  ن  ألرب5ح) (: تشزيع  ألرب5ح)

أجل  إلحتي5ط) %2) ن   لص5فية)

 لق5نشني  لب5قي  ن  ألرب5ح  لص5فية)

حسب) على  ملش5ركين  تشزع 

 لحصص ب5ستثن5ء) ملب5لغ  ملحتفظة)

أو  ملخصصة) للسنشت  ملتت5لية  به5 

لإلحتي5ط5ت حسب قر ر ت  لشرك5ء.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق5نشني)

لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لق5نشن 

تحت) ((0(( أبريل) ((( بمكن5س يشم)

رقم) 2272) لسجل  لتج5ر2  رقم)

56017)بت5ريخ))))أبريل)))0).
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YAS CONSEIL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت شريك وحيد
رأسم5له5 : 20.000.00 درهم

 ملقر  إلجتم5عي : تم5رة،  سيرة 2، 

عم5رة رقم 307، شقة رقم 3

 لسجل  لتج5ر2 رقم : 224292 

 لرب5ط

عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�سى 

(،(0(( 30) 5رس) بت5ريخ) بتم5رة 

 YAS لشركة)  تخد  لشريك  لشحيد 

CONSEIL) لقر ر ت  لت5لية):

علسى) تقرير  ملصفي  في   لتدقيق 

تصفية  لشركة.

فحص حس5ب5ت  لشركة.

 30  لتصفية  لنه5ئية  بتد ء) ن)

 5رس)))0).

 نح إبر ء)للمصفي.

على  لسجل) طلب  لتشطيب 

رقم) ب5لرب5ط  للشركة   لتج5ر2 

.224292

رقم) ب5لرب5ط   لسجل  لتج5ر2 

.224292

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشن 

أبريل) (26 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)124160.
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SIT N DRIVE
SARL AU

 ANGLE AVENUE FAL OULED

 OMEIR ET RUE BEHT AGDAL

RABAT

RC : 138173

شركة  حدودة  ملسؤولية

 رأس  5له5 : 200000.00 درهم 

 قره5  إلجتم5عي : ش5رع ف45 ولد 

عمير وزنقة بهت عم5رة )3/ب أكد 4 

 لرب5ط

بت5ريخ) ملحضر  لجمع  لع5م  تبع5 

22)فبر ير)))0))قرر ص5حب  لشركة)

أحمد) وهش  لشريك  لشحيد  لسيد 

 ملقر2 بقفل  لتصفية للشركة.

ذ ت) (SIT N DRIVE SARL AU

 ملقر  إلجتم5عي ش5رع ف45 ولد عمير)

أكد 4) )3/ب  عم5رة) بهت  وزنقة 

 لرب5ط.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 

ب5لرب5ط) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

تحت رقم)D2(4273)بت5ريخ)22) 25)

.(0((
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MACROFOOD
SARL AU

RC 99963

IF 3367639

تفشيت حصص وتغيير  ملسير
يشم) عرفي  حرر  عقد  بمقت�سى 

في  لرب5ط) ))0)) سجل  4))فبر ير)

بت5ريخ)6)أبريل)))0).

يفشت) ي5سين   لسيد  لخملي�سي 

رأس  45  لشركة) حصة  ن  (200

يصبح) عم5د  لذ2  ر حي  للسيد 

ب) حصة  (200 ب)  لشريك  لشحيد 

20000)درهم.

 ستق5لة  لسيد  لخملي�سي ي5سين)

 ن  لتسيير.

تعيين ر حي عم5د  سير وحيد ملدة)

غير  حدودة.

في  ملحكمة  لتج5رية) تم  إليد ع 

بت5ريخ) (2(4220 رقم) تحت  ب5لرب5ط 

.(0(((25 (22

رقم  لسجل  لتج5ر2)99963.
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STE FUNKIBEKI
تأسيس

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

3) 5رس)))0))ب5لرب5ط قد تم تأسيس)

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة و لتي)

تحمل  لخص5ئص  لت5لية):

.STE FUNKIBENKI(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لق5نشنية)

 ملسؤولية  ملحدودة.

بيع  ش د) (:  لهدف  الجتم5عي)

 لتجميل بجملة و لتقسيط.

 200.000 (: ر سم45  لشركة)

درهم.

 ملدة):)99)سنة.

كير ن) رضش ن  بن  (:  لتسيير)

وأسم5ء) بن كير ن.

 ملقر  الجتم5عي):)عم5رة)28)شقة)3 

أ ش5رع و د سبش أكد 4،) لرب5ط.

بمصلحة) تم  إليد ع  لق5نشني 

لدى  ملحكمة)  لسجل  لتج5ر2 

أبريل) ((2 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0)،)وتحت رقم)942).
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رشكة صيدر أرشطكتيغ
ش م م

)2  كرر، رقم 3، زنقة لبن5ن، 

 ملحيط،  لرب5ط

ملحضر  لجمع  لع5م) تبع5 

28) 5رس) بت5ريخ)  الستثن5ئي للشرك5ء)

))0)،) ملسجلة في  لرب5ط بت5ريخ)4) 

 5رس)))0)،)تقرر  5 يلي):

يملكه5  لسيد) حصة،) (200 بيع)

صقلي  حمد  لبط5قة  لشطنية عدد)

لف5ئدة  لسيد بشفر شن) (D(22307

صالح  لدين  لبط5قة  لشطنية عدد)

.DB289

إلى) للشركة  تغيير  ملقر  لتج5ر2 

(،20 رقم) :) كتب   لعنش ن  لت5لي)

 لط5بق  لر بع،) لعم5رة رقم)40،)ش5رع)

حس5ن،) أحفير،) وزنقة   لعلشيين 

 لرب5ط.

تغيير  لشكل  لق5نشني للشركة  ن)

ش م م إلى شر م م ذ ت شريك وحيد.

تصحيح  السم  لتج5ر2 للشركة.

تحيين  لنظ5م  ألس5�سي للشركة.

كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 

ب5لرب5ط) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

رقم) تحت  (،(0(( (25 (9 بت5ريخ)

.2(4442
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FIDUCIAIRE FIDULAW
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

بشريك وحيد
رأسم5له5 : 2.200.000 درهم
 ملقر  الجتم5عي : ))، عم5رة 

 إلسم5عيلية شقة 6 زنقة سبش 
)م.ج(  كن5س

تغيير  السم  لتج5ر2
بمقت�سى  حضر  لقر ر)
 الستثن5ئي للشريك  لشحيد بمكن5س)
للشركة) ((0(( أبريل) (24 بت5ريخ)

 ملذكشرة أعاله،)تقرر  5 يلي):
تغيير  السم  لتج5ر2  لح5لي)
 FIDUCIAIRE D’EXPERTISE
 COMPTABLE LAWILAYA
تج5ر2) ب5سم  (FIDULAW ب5ختص5ر)
 FIDUCIAIRE FIDULAW جديد هش)
ش.م.م بشريك وحيد،)طبق5 للشه5دة)
 23 بت5ريخ) ((20974 رقم)  لسلبية 

أبريل)))0).
طبق5) تعديل  لنش5ط  لتج5ر2 
7)2/)2) لذ2) 2) ن  لق5نشن) للم5دة)

ينظم  هنة  ملح5سب  ملعتمد.
 سك  ح5سب5ت  ملق5والت)
و لهيئ5ت  لتي تلجأ إلى خد 5ته و لتي)
وتجميع) عمل  بعقد  يرتبط  عه5  ال 
وحصره5) وفتحه5  تلك  لحس5ب5ت 

وتتبعه5 وتصحيحه5.
تحليل  لنظم  ملح5سبية)

وتنظيمه5.
فتح  ملح5سب5ت و سكه5 وتقشيمه5)

و ركزته5 وتتبعه5 وحصره5.
ب5ألعم45) و لقي5م  إبد ء) ملششرة 
و لضريبي) ذ ت  لط5بق  لق5نشني 
و لتنظيمي) و مل5لي  و القتص5د2 

و ملتعلقة بنش5ط  ملق5والت و لهيآت.
و3) ن  لق5نشن) (( تغيير  لفصل)

 ألس5�سي.
صي5غة  لق5نشن  ألس5�سي) إع5دة 

للشركة.
كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 
 لضبط ب5ملحكمة  لتج5رية بمكن5س،)
رقم) تحت  ((0(( أبريل) (29 بت5ريخ)

.1516
للخالصة و لنشر  إلد رة
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LAOM CACH
SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رأسم5له5 : 200.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي :  لط5بق  لسفلي

عم5رة 92  تجر رقم 22  شروع 

أسي5  لخير برج  شال2 عمر  كن5س

تأسيس شركة
عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�سى 

تم) ((0(( أبريل) (22 بمكن5س بت5ريخ)

وضع  لق5نشن  ألس5�سي لشركة ذ ت)

 سؤولية  حدودة،)ذ ت  لخص5ئص)

 لت5لية):

 لتسمية):)LAOM CACH)ش.م.م.

:) لط5بق  لسفلي)  ملقر  الجتم5عي)

عم5رة)92) تجر رقم)22) شروع أسي5)

 لخير برج  شال2 عمر  كن5س.

 ملشضشع):) شضشع  لشركة د خل)

 ملغرب و لخ5رج):

 لشس5طة في نقل رؤوس  أل ش 4.

 لخد 5ت  مل5لية.

صرف  لعمالت.

شر ء)وبيع  لعمالت.

إد رة  لتحشيالت  إللكترونية.

تحصيل  لفش تير للغير.

 إلعالن5ت  لتقنية.

جميع عملي5ت  ملت5جرة،) لشس5طة)

غير  ب5شرة) أو   ملرتبطة  ب5شرة 

تيسير) على  أو  لق5درة  ب5ملشضشع 

خلق،) وتشسيعه،) تطشيره  تحقيقه،)

تج5رية،) عق5ر ت  إد رة  كر ء،) شر ء،)

و ستغال4  ؤسس5ت) إحد ث 

تج5رية،) ع5 ل  رتبطة) وعق5ر ت 

ب5لنش5ط5ت  ملذكشرة.

 لرأسم45):)حدد في  بلغ)200.000 

2000)حصة  ن) درهم  قسمة على)

فئة)200)درهم للش حدة  كتتبت نقد )

و قسم على  لشكل  لت5لي):

حجيرة عمر)420)حصة.

حجيرة ملي5ء)420)حصة.

لعلج صشفي5)200)حصة.

 ملدة):)99)سنة.

تم تعيين لعلج صشفي5) (:  لتسيير)

كمسيرة وحيدة للشركة.

2%) ن  ألرب5ح) تخصم) (:  ألرب5ح)

أ 5) تكشين  لذخيرة  لشرعية  قصد 

 لب5قي فيقسم بمقت�سى قر ر  لشرك5ء.

:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)

 تم ديسمبر.

كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 

 لضبط ب5ملحكمة  لتج5رية بمكن5س،)

))0)) لسجل) أبريل) ((( بت5ريخ)

 لتج5ر2 رقم)56019.
للخالصة و لنشر

 إلد رة
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TRAVAUX BOUNOUAR
SARL AU

تأسيس شركة
بت5ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

بسال تقرر تأسيس) ((0(( أبريل) (((

بشريك) شركة  حدودة  ملسؤولية 

وحيد ب5لخص5ئص  لت5لية):

تر فش) (:  لتسمية  الجتم5عية)

بشنش ر.

أ ير) ش5رع  ((4 (:  ملقر  الجتم5عي)

سيد2  حمد حي  لرش5د  لقرية سال.

 لهدف):)أعم45  لبن5ء.

سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

إحد ثه5  لفعلي.

تبتدئ  ن) (:  لسنة  الجتم5عية)

ديسمبر  ن) (32 ف5تح ين5ير وتنتهي في)

كل سنة.

في) حدد  (:  لرأسم45  الجتم5عي)

 2000 درهم5  قسم على) (200.000

حصة بقيمة)200)درهم.

:) لشركة  سيرة  ن)  لتسيير)

طرف  لسيد جش د بشنش ر  ملدة غير)

 حدودة.
ب5لسجل  لتج5ر2) رقم  لتقييد 

.329(7

ب5ملحكمة) إيد ع  لطلب  تم 

 البتد ئية بسال بت5ريخ)20) 25)))0) 

تحت  لرقم)38838.
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STE R.M.H TEL
SARL AU

غير  لع5د2) قرر  لجمع  لع5م 
 ملنعقد بت5ريخ)8))أبريل)))0))لشركة)
ذ ت  ملسؤولية) شركة  (R.M.H TEL
رأسم5له5) وحيد،) بشريك   ملحدودة 
 2( (: 200.000،) قره5  الجتم5عي)
3) ملحيط) رقم) ليب5ن  زنقة   كرر 

 لرب5ط،) 5 يلي):
تفشيت  لحصص):

 2000 غشلمي  مل5لك) هش5م  قرر 
درهم) (200.000 بقيمة) حصة 
 STE R.M.H TEL SARLAU(ب5لشركة
 R.M.H TEL ب5لشركة) حصتهم5  بيع 
سن5ء) ملرني�سي  لح5 لة) (SARLAU

.D272289(للبط5قة  لشطنية
إق5لة  ملسير) قررت  لشركة 
 لس5بق للشركة  لسيد هش5م غشلمي)
وتعيين  ملسيرة  لجديدة  لسيدة)

سن5ء) ملرني�سي ملدة غير  حدودة.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية ب5لرب5ط بت5ريخ)22 25)))0) 

.D2(4272(ب5لرب5ط،)تحت رقم
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روبلوكس
ROBLOX
SARL AU

تأسيس شركة
عرفي  ص5دق) عقد  بمقت�سى 
عليه ب5لرب5ط و ملسجل بنفس  ملدينة)
للشركة) إنج5ز  لق5نشن  ألس5�سي  تم 
) س5هم) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

و حد()ذ ت  ملش صف5ت  لت5لية):
 ROBLOX روبلشكس) (:  لتسمية)

SARL AU
شقة) (30 عم5رة) (:  ملقر  الجتم5عي)

8)زنقة  شال2 أحمد  لشكيلي.
 لهدف):)تنظيف و جه5ت  ملحالت)
و لشقق،) ق5و4  ملز رع) و ملخ5زن 

وصي5نة  لحد ئق.
رأس  مل45):)20.000)درهم  قسمة)
إلى)200)حصة  جتم5عية)200)درهم)
للحصة و ملشزعة لف5ئدة  لسيد جش د)

خشيني)200)حصة.
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 ملدة):)99)سنة.

 لتسيير):) لشركة  سيرة  ن طرف)

 لسيد جش د خشيني.

لقد تم تسجيل  لشركة ب5لسجل)

 لتج5ر2 ب5ملحكمة  لتج5رية ب5لرب5ط)

أبريل) (29 بت5ريخ) (229272 تحت رقم)

.(0((
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LINDA PARADIS
 SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد

RC : 95849

حل  لشركة
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 (0(( فبر ير) (16 بت5ريخ)  ملنعقد 

 LINDA شركة) قررت  ب5لرب5ط 

PARADIS SARL AU) لت5لية):

فبر ير) (16 بت5ريخ) حل  لشركة 

.(0((

بر ديس) لين  تعيين  لسيدة 

كمصفية للشركة.

ش5رع) (29 حدد  قر  لتصفية ب)

أكد 4) (2 ف45 ولد  عمير  لشقة رقم)

 لرب5ط.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية ب5لرب5ط بت5ريخ)9) 25)))0) 

تحت رقم)4428)2.
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EPILAB
 SARL

تفشيت حصص
قرر  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

ش.م.م،) (EPILAB SARL لشركة)
 (9 درهم بت5ريخ) (200.000 رأسم5له5)

أبريل)))0) :

جميع  لحصص  لسيدة) تفشيت 
لف5ئدة  لسيدة  ليكة) بنيس  زينب 

كل) قيمة  حصة(،) (200(  ب5تر ب)

و حدة  نه5)200)درهم أ2  5  جمشعه)

20.000)درهم.

 ستق5لة  ملديرة  ملش5ركة  لسيدة)

زينب بنيس.

لشركة) تغيير  لشكل  لق5نشني 

ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة   ن 

ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة  إلى 

بشريك و حد.

بكت5بة) أنجز  إليد ع  لق5نشني 

لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لضبط 

تحت) ((0(( (25 (2( ب5لرب5ط بت5ريخ)

رقم)3444.
 ن أجل  الستخالص و لبي5ن
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ELMOURABIT & SONS

SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد

 قره5  الجتم5عي : جز ين I  لرقم 22 

 لعم5رة K29 ت5 سن5

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بت5ريخ)4) 25)

شركة) تأسيس  تم  ب5لرب5ط  ((0((

تحمل  لخص5ئص  لت5لية):

 ELMOURABIT( & (:  لتسمية)

بشريك) ش.م.م  (SONS SARL AU

وحيد.

 لهدف  الجتم5عي):

 لتسيير  لتج5ر2.

 لتج5رة بصفة ع5 ة.

درهم) (200.000 (: رأس  مل45)

حصة  جتم5عية) (2000  قسمة إلى)

بحشزة) للحصة  درهم  (200 بقيمة)

 لشريك  لشحيد  لسيد  حمد)

 ملر بط.

سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

 لتقيد ب5لسجل  لتج5ر2.

I) لرقم) جز ين) (:  ملقر  الجتم5عي)

22) لعم5رة)K29)ت5 سن5.

تعيين  لسيد  حمد) (:  لتسيير)

 ملر بط  سير ملدة غير  حدودة.

لقد تم  إليد ع  لق5نشني بمكتب)

 لسجل  لتج5ر2 ب5ملحكمة  البتد ئية)

تحت) ((0(( (25 (22 بت5ريخ) بتم5رة 

رقم))808.
ب5لسجل  لتج5ر2) رقم  لتقيد 

.136259
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شركة كات فينا
ش.م.م.م.و

رأسم5له5 : 20.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي :  كن5س  ملحل 

 لتج5ر2 رقم )2 ش5رع نيهرو قيس5رية 

رقم 28

تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية 
ذ ت  ملس5هم  لشحيد

عرفي،) تشثيقي  عقد  بمقت�سى 

بمكن5س،)بت5ريخ)16)فبر ير)))0))تم)

وضع ق5نشن أس5�سي لشركة  حدودة)

 ملسؤولية ذ ت  ملس5هم  لشحيد و لتي)

تحمل  لخص5ئص  لت5لية):

فين5) ك5ت  شركة  (:  لتسمية)

)ش.م.م.م.و(.

وتشزيع) تج5رة  (:  شضشع  لشركة)

 نتشج5ت حلشية.

 لرأسم45):)20.000)درهم  قسمة)

قيمة كل و حد  نه5) 200)حصة،) إلى)

200)درهم  نحت للس5دة):

 لسيد زي5د  لغم5رتي):)200)حصة.

:) كن5س  ملحل)  ملقر  الجتم5عي)

 لتج5ر2 رقم))2)ش5رع نيهرو قيس5رية)

رقم)28.

 لتسيير):) لسيد زي5د  لغم5رتي.

 دة  لشركة):)99)سنة  بتد ء) ن)

تقييده5 في  لسجل  لتج5ر2.

بكت5بة) تم  (:  إليد ع  لق5نشني)

 لضبط ب5ملحكمة  لتج5رية بمكن5س)

رقم) تحت  ((0(( أبريل) ((2 بت5ريخ)

.56039
للخالصة و إلشه5ر

إ ض5ء):) لسيد زي5د  لغم5رتي
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HA AKHOUZA
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة بشريك وحيد
في) للعقد  لعرفي  ملؤرخ  طبق5 
وضع  لق5نشن) تم  ((0(( فبر ير) (24

ذ ت  ملسؤولية) للشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة بشريك وحيد على  لشكل)

 لت5لي):

.HA AKHOUZA(:(سم  لشركة 

غرض) يكمن  (: غرض  لشركة)

 لشركة في):

 ستغال4  ألر �سي  لزر عية.

إد رة  ملزرعة و لتعبئة و لتغليف.

بيع وشر ء) ألر �سي  لزر عية.

زر عة.

تربية  لخيش4.

أنش ع  ختلفة  ن) تسشيق 

و ألسمدة) و لبذور   لنب5ت5ت  لطبية 

وجميع  نتج5ت  لصحة  لنب5تية)

 لتي يسمح بتسشيقه5 و ستخد  ه5 في)

 ألر �سي  ملغربية.

تسشيق  ملنتج5ت  لزر عية)

 لط5زجة أو  ملجمدة.

 ملقر  الجتم5عي للشركة):

قبيالت والد خليفة شمس  لضحى)

جم5عة  لر 5ني إقليم  لخميس5ت.
رأس  مل45):

في  بلغ) رأسم45  لشركة  حدد 

 2000 إلى) وقسم  درهم5،) (200.000

جكشب) للسيد  حصة  جتم5عية 

لكل) تشرجم5ن،) لقيمة  إلسمية 

حصة هي)200)درهم5.

 لتسيير):)تم تعيين  لسيدة جكشب)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  تشرجم5ن 

 حدودة.

تبتدئ  لسنة) (:  لسنة  مل5لية)

 مل5لية في  لف5تح  ن ين5ير وتنتهي في)

32)ديسمبر  ن كل سنة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق5نشني)

 لق5نشني للشركة لدى كت5بة  لضبط)

يشم ب5لر 5ني   ب5ملحكمة  البتد ئية 

28)أبريل)))0))تحت رقم)383.
 قتطف بمث5بة إعالن
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RESTAURANT LANGOS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رأسم5له5 : 20.000 درهم
 قره5  الجتم5عي : )2، ش5رع  لعقيد 

 لعالم، عم5رة 9، إق5 ة  لنخلة، 
برن5زيل،  بن  سيك،  لد ر  لبيض5ء

 لسجل  لتج5ر2 ب5لد ر  لبيض5ء رقم 
(04892

عقد تسيير حر ألصل تج5ر2
 طعم يشنس

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
شركة) أعطت  ((0(( ف5تح  5رس)
RESTAURANT LANGOS) ملسجلة)
 (04892 رقم) ب5لسجل  لتج5ر2 
ب5لد ر  لبيض5ء) ب5ملحكمة  لتج5رية 
لألصل  لتج5ر2) حق  لتسيير  لحر 
)2،)ش5رع  لعقيد  لعالم،)  لك5ئن ب)
 20670 إق5 ة  لنخلة،) (،9 عم5رة)
شركة) لف5ئدة   لد ر  لبيض5ء،)
تبتدئ) سنة  (9 ملدة) وذلك   لحط5ب 
في وتنتهي  ((0(( ف5تح  5رس)   ن 

22)فبر ير))03).
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SOCIETE MULTINFRA
ش.م.م.ش.و

رأسم5له5 : 30.000.000 درهم
 قره5  الجتم5عي : دو ر  لنشيف5ت
460،  بن خلدون، عين عتيق، 

000)2  لصخير ت، تم5رة
تشسيع  لنش5ط  الجتم5عي للشركة

بمشجب عقد عرفي  حرر في تم5رة)
بت5ريخ)29)ين5ير)))0))تقرر  5 يلي):

تشسيع  لنش5ط  الجتم5عي)
سيصبح  لنش5ط) حيث  للشركة،)

 لرئي�سي للشركة هش):
جميع) وإخالء) وسحب  إصالح 

 ملركب5ت.
إتم5م) أجل   لتفشيض  ن 

 إلجر ء ت  لالز ة.
وتم  إليد ع  لق5نشني لهذ   ملحضر)
هيئة  ملحكمة) لدى  بكت5بة  لضبط 
(25 (2( بت5ريخ) بتم5رة   البتد ئية 

))0))تحت رقم)7880.
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 ز ر أوديت و ستش5ر ت)

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسم5له5):)6.441.500)درهم

 قره5  الجتم5عي:)ز وية ش5رع عبد  ملش ن

وزنقة كالفشن  لد ر  لبيض5ء

 FPK RABAT 1
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت شريك وحيد
عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�سى 
ف5تح) بت5ريخ  بمدينة  لد ر  لبيض5ء)
أبريل)))0)،)تم تأسيس شركة ذ ت)
شريك) ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد ذ ت  لخص5ئص  لت5لية):
FPK RABAT 2(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
شريك) ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.
 لهدف):)تهدف  لشركة،)في  ملغرب)

كم5 في  لخ5رج،)إلى):
وتسيير  لص5الت  لري5ضية) إد رة 

ونش د2 و ر كز  للي5قة  لبدنية)؛
في) و لتكشين  تقديم  الستش5رة 

 ج45  لري5ضة)؛
و ألحد ث) تنظيم  لندو ت 

 ملتعلقة بنش5ط  لشركة)؛
أنش ع  ملعد ت) جميع  وبيع  شر ء)
و ملكمالت) و ملالبس  لري5ضية 
 لغذ ئية و ملشروب5ت غير  لكحشلية)؛
تسيير كل أصل تج5ر2  خصص)
ونش د2  للي5قة) لأللع5ب  لري5ضية 

 لبدنية.
كل  لعملي5ت) ع5 ة  وبصفة 
 لتج5رية،) لصن5عية،) مل5لية  ملنقشلة)
أو  لث5بتة  لتي له5 صلة  ب5شرة  و غير)
أو) أعاله  ب5ألهد ف  ملعددة   ب5شرة 
 لتي  ن شأنه5 تطشير وتنمية  لشركة.
 دة  لشركة):)99)سنة  بتد ء) ن)

ت5ريخ تسجيله5 ب5لسجل  لتج5ر2.
ش5رع ز وية  (:   ملقر  الجتم5عي)
عم5رة) سش ية،) وزنقة  عبد  ملش ن 
3،) لط5بق  لخ5 س،) لرقم) شهرز د)

))،) لد ر  لبيض5ء.
في) :) حدد   لرأسم45  الجتم5عي)
 300 درهم  قسم إلى) (30.000  بلغ)
للحصة) درهم  (200 فئة) حصة  ن 
طرف) ب5لك5 ل  ن   لش حدة  دفشع 
 FPK ( شركة)  لشريك  لشحيد،)

.MAROC

 لسنة  مل5لية):)تبتدئ في ف5تح ين5ير)
وتنتهي في)32)ديسمبر  ن كل سنة.

وملدة) ستسير  لشركة،) (:  لتسيير)
غير  حددة،) ن طرف  لس5دة):

جم45  لتش تي،) غربي  لجنسية،)
 2979 أغسطس) ((( يشم)  زد د 
وح5 ل) بفرنس5  بفرنس5،) قيم 
للبط5قة  لشطنية رقم)PW805860)؛
يخلف،) غربي  لجنسية،) جال4 
 2988 أغسطس) ((3 يشم)  زد د 
وح5 ل) بفرنس5  بفرنس5،) قيم 

للبط5قة  لشطنية رقم)PS809203)؛
(،Marc Olivier WAINBERG
فرن�سي  لجنسية،) زد د يشم)7)أبريل)
)297)بفرنس5،) قيم بفرنس5 وح5 ل)

.17E155607(لجش ز سفر رقم
 إليد ع  لق5نشني و لتسجيل):

وتسجيل) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لشركة لدى  ملحكمة  لتج5رية ملدينة)
 (0(( (25 (2 بت5ريخ)  لد ر  لبيض5ء)
ب5لسجل  لتج5ر2) سجلت  حيت 

لنفس  ملدينة تحت رقم)293)24. 
بمقت�سى  قتطف و بي5ن
« ز ر أوديت و  ستش5ر ت»
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 ز ر أوديت و ستش5ر ت)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسم5له5):)6.441.500)درهم

 قره5  الجتم5عي):)ز وية ش5رع عبد  ملش ن
وزنقة كالفشن  لد ر  لبيض5ء

 MAZARS NEARSHORE
MAROC

تأسيس  ؤسسة ق5رة : فرع
بمقت�سى  حضر  جلس  إلد رة)
))0)،)قرر أعض5ء) 28) 5رس) بت5ريخ)
(،MAZARS  ملجلس  إلد ر2 لشركة)
إد ر2) ذ ت  جلس  شركة  س5همة 
و جلس رق5بة،)رأسم5له5)0.000)8.3 
تشر)  ورو،) قره5  الجتم5عي بفرنس5،)
 كس5لتيس،)61،)زنقة هنر2 روغنش،)
فرع) تأسيس  كشربفش ،) (،9(400
للشركة ب5ملغرب ب5لخص5ئص  لت5لية):

 MAZARS (:  لتسمية)
NEARSHORE MAROC

 لشكل):) ؤسسة ق5رة):)فرع.

ز وية ش5رع (،(( (:   ملقر  الجتم5عي)

عم5رة) سش ية،) وزنقة  عبد  ملش ن 

3،) لط5بق  لخ5 س،) لرقم) شهرز د)

))،) لد ر  لبيض5ء.

:)سيسير  لفرع وملدة غير)  لتسيير)

 حددة  ن طرف):

 Virginie Françoise  لسيدة)

زوجة) (Gilberte NICOLAS

فرنسية  لجنسية،) (،CHAUVIN

بب5ريس،) (1969 (25 ((9  زد دة يشم)

تر ن،) دو  زنقة  (،2( (: ب)  قيمة 

ب5ريس وح5 لة لجش ز سفر) (،72027

.14DR81506(رقم

 إليد ع  لق5نشني و لتسجيل):

وتسجيل) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لفرع لدى  ملركز  لجهش2 لالستثم5ر)

 (0(( (25 (2 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)

حيث سجل ب5لسجل  لتج5ر2 ملدينة)

 لد ر  لبيض5ء)تحت رقم)287)24. 
بمقت�سى  قتطف و بي5ن

« ز ر أوديت و  ستش5ر ت»
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منارة للفحص التقني
ش.م.م

تأسيس شركة
في عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  ((0(( أبريل) (22

 حدودة  ملسؤولية ذ ت  لخص5ئص)

 لت5لية):

:) ن5رة للفحص  لتقني)  لتسمية)

ش.م.م.

 لصفة  لق5نشنية):)شركة  حدودة)

 ملسؤولية.

:) لحي  لصن5عي)  قر  لشركة)

 3 80) لط5بق  ألو4  ملكتب رقم) رقم)

 لعي5يدة سال.

 لهدف  الجتم5عي):) ركز  لفحص)

 لتقني للسي5ر ت.

 200.000 (: رأسم45  لشركة)

درهم.

 ملدة):)99)سنة  بتد ء) ن تأسيس)

 لشركة.
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تسيير  لشركة) أوكل  (:  لتسيير)
و لسيد) عمر  لسنتي�سي  للسيد 
يشسف  لسنتي�سي ملدة غير  حدودة.

أسندت  ه5م  لتشقيع) (:  لتشقيع)
أو) عمر  لسنتي�سي  لكل  ن  لسيد 

 لسيد يشسف  لسنتي�سي.
ف5تح) تبتدئ  ن  (:  لسنة  مل5لية)
كل) ديسمبر  ن  (32 غ5ية) إلى  ين5ير 

سنة.
ك5تب) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 
 لضبط ب5ملحكمة  لتج5رية بسال يشم)

22) 25)))0))تحت رقم)38842.
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 ئتم5نية أسف5ر كشنس25

شقة رقم)4)جن5ن  لنهضة)2) لرب5ط

 له5تف):)05.37.72.97.60

 له5تف  لنق45):)06.62.74.43.37

INOVALEARN شركة
SARL

 لرأسم45 : 200.000 درهم
 لعنش ن : رقم 24 زنقة و د زيز رقم 4 

أكد 4  لرب5ط
إط5ر  لجمع  لع5م  الستثن5ئي) في 
 INOVALEARN SARL لشركة)
 (0(2 نشفمبر) ((9 بت5ريخ)  ملنعقد 
وب5إلجم5ع  لتغيير ت) قرر  ألعض5ء)

 لت5لية):
بيع  ألسهم):

برحش4) بيع  لسيدة  ريم  بعد 
للسيدة  له5م) في  لشركة  أسهمه5 

 لت5ز2.
أصبح تقسيم  ألسهم ك5لت5لي):

ط) و  )ب   لسيدة  له5م  لت5ز2)
أسهم) 20%) ن  ب) ()A567506

 لشركة):)20.000)درهم.
ط) و  )ب   لسيدة   يمة   ز 4)
أسهم) 20%) ن  ب) ()AA67747

 لشركة):)20.000)درهم.
أسهم) 200%) ن  (:  ملجمشع)

 لشركة)200.000)درهم.
تعيين  س5عدة  ملسيرة):

تعيين) ب5إلجم5ع  قرر  ألعض5ء)
ط) و  )ب   لسيدة  له5م  لت5ز2)

A567506() س5عدة  ملسيرة.

تحديث  لق5نشن  ألس5�سي)

للشركة):

 ع  ر ع5ة  لتعديالت  لجديدة)

للشركة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية ب5لرب5ط يشم)8))أبريل)))0) 

تحت رقم)3)32.
للبي5ن
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 ئتم5نية أسف5ر كشنس25

شقة رقم)4)جن5ن  لنهضة)2) لرب5ط

 له5تف):)05.37.72.97.60

 له5تف  لنق45):)06.62.74.43.37

TAWRINO

SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت شريك و حد

تم تأسيس) بمقت�سى عقد عرفي،)

)ذ ت) شركة ذ ت  سؤولية  حدودة)

شريك و حد.

 TAWRINO (:  للقب  الجتم5عي)

.SARL AU

 لشرك5ء):

 لسيدة لطيفة  يت  ب5رك ب.و.ط)

EE2(2972)ب)200)سهم.

لطيفة  يت) :) لسيدة   ملسيرة)

 ب5رك.

رأس  مل45):)20.000)درهم.

 لنش5ط):

طب5عة  إلشه5ر ت.

إصالح وصي5نة آالت  لطب5عة.

 ملت5جرة.

30،) لشقة) عم5رة رقم) (:  لعنش ن)

زنقة  شال2  حمد  لشكيلي،) (،8 رقم)

حس5ن،) لرب5ط.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية ب5لرب5ط يشم)7))أبريل)))0) 

تحت رقم)08)4)2،) لسجل  لتج5ر2)

رقم)229829.
للبي5ن

299Pمكرر 

اريز اوطو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسم5له5 : 200.000 درهم
 قره5  الجتم5عي : 39 ش5رع 

لالي5قشت،  لط5بق  لخ5 س، شقة د، 
 لد ر  لبيض5ء

بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م) (- (I
بمقر  لشركة)  لغير  لع5د2،) حرر 
 ب5لد ر  لبيض5ء)بت5ريخ)2))أبريل)))0) 

تقرر  5 يلي):
 200 تفشيت) على  -) ملش فقة  (2
حصة  جتم5عية  لتي يمتلكه5  لسيد)
لف5ئدة  لسيد) بي5  بن  صالح  لدين 
 20.000 بثمن) بكر  أبش  عبد  لب5قي 

درهم أ2 بقيمة)200)درهم للحصة.
تحشيل  لشكل  لق5نشني) (- ((
ذ ت  ملسؤولية) شركة  للشركة  ن 
إلى شركة ذ ت  ملسؤولية)  ملحدودة 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد.
نقل  قر  لشركة  ملتش جد) (- (3
ش5رع) (،39 ب5لد ر  لبيض5ء) ح5لي5 
لالي5قشت،) لط5بق  لخ5 س،)شقة د.

:) لد ر  لبيض5ء) إلى  لعنش ن  لت5لي)
324،)ش5رع أ غ5ال،)حي  ألسرة،)عين)

 لشق.
4،)6)و7  تعديل بذلك  لبنشد) (- (4

 ن  لق5نشن  ألس5�سي للشركة.
تحيين  لق5نشن  ألس5�سي) (- (2

للشركة.
II)-)تم  إليد ع  لق5نشني لدى كت5بة)
ب5لد ر) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 
))0))تحت) (25 (22 بت5ريخ)  لبيض5ء)

رقم)823686.
 قتطف  ن أجل  إلشه5ر
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 STE NEW EDGE
TECHNOLOGIES MAROC

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
سجل  لتج5ر2 رقم : 2)2220

7 زنقة أم  لربيع، شقة )، أكد 4، 
 لرب5ط

بمقت�سى  ملحضر  لشفش2  ملحرر)
تم) ((0(( 32) 5رس) بت5ريخ) ب5لرب5ط 

 لتغيير  لت5لي):)

حل  لشركة)؛
تعيين  صفي  لشركة  لسيد)

لحب5بي خ5لد)؛
 تعيين  قر تصفية  لشركة):)7)زنقة)

أم  لربيع،)شقة))،)أكد 4،) لرب5ط.
للشركة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ) ب5لرب5ط   ب5ملحكمة  لتج5رية 

22) 25)))0))تحت رقم)4204)2.
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STE ZAROILICOMPTA CONSULTING
Travaux de comptabilité

 RAYHAN 20, ANGLE RUE DE FES ET RUE
IBNOU EL KHATIB, TAZA

 له5تف):)32 02 8) 0232

RINOVA CASH
شركة  حدودة  ملسؤولية

رأسم5له5  الجتم5عي : 200.000 درهم
 ملقر  الجتم5عي : حي  لنرجيس، و د 

  ليل، ت5زة
 سير شركة

بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ)
قرر  لشريك) ((0(( أبريل) (2( بت5ريخ)
 RINOVA CASH شركة)  لشحيد 
ذ ت) شركة  حدودة  ملسؤولية 

 لشريك  لشحيد  5 يلي):)
قفل  لتصفية  ملذكشرة أعاله.)

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق5نشني)
 لق5نشني لدى كت5بة  لضبط للمحكمة)
 (0(( (25 (9 يشم) بت5زة   البتد ئية 

تحت رقم))297.
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CASH MKHTAR SOUSSI
ش.ذ.م.م

 لسفلي رقم 6، زنقة غد و2 عب5س 
و د زم
تأسيس

بت5ريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
بش د زم تم تأسيس) ((0(( أبريل) (((
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)

 لخص5ئص  لت5لية):
 CASH MKHTAR (:  لتسمية)

.SOUSSI
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)

 ملسؤولية  ملحدودة.
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:  لسفلي رقم 6،   ملقر  الجتم5عي)
زنقة غد و2 عب5س، و د زم.

 لرأسم45 : 200.000 درهم  شزع 
على 200 حصة قيمة  لحصة 200 

درهم.
تشزيع رأس  مل45 :

 لسيد  حمد غزوني 200 حصة ؛
 لسيد عزيز غزوني 200 حصة.

 لهدف  الجتم5عي :
تحشيل  أل ش 4 ؛

بيع لش زم  إلعال ي5ت و ملكتب ؛
بيع وتركيب ك5 ير ت  ملر قبة.

:  لسيد  حمد   لتسيير  ملشترك 
غزوني ملدة غير  حدودة.

ف5تح  في  تبتدئ   :  لسنة  مل5لية 
ين5ير وتنتهي في 32 ديسمبر ب5ستثن5ء 
 لسنة  ألولى  لتي تبدئ بعد  لتسجيل 

في  لسجل  لتج5ر2.
تسجيل  لشركة  تم   :  لتسجيل 
ب5لسجل  لتج5ر2 ب5ملحكمة  البتد ئية 
بت5ريخ   2(92 رقم  تحت  زم   بش د 

.(0(( 25  22
 شجز وبي5ن
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DAHIMANE TRAV
SARL AU

تأسيس شركة
بت5ريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
وضع) تم  ب5لرب5ط،) ((0(( أبريل) (29
لشركة  حدودة)  لق5نشن  لتأسيس 

 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد):
 DAHIMANE TRAV (:  لتسمية)

.SARL AU
:) ق5و4)  لهدف  الجتم5عي)

 ألشغ45  ملختلفة،) لبن5ء.
ش5رع  ألبط45،) (:  ملقر  الجتم5عي)

رقم)4،)أكد 4،) لرب5ط.
 دة  لشركة):)99)سنة.

 20.000 (:  لرأسم45  الجتم5عي)
درهم  قسمة إلى)200)حصة  ن فئة)
200)درهم للحصة  لش حدة  كتتبت)

وحررت كله5  ن طرف):
 لسيد  دحيمن ر شد)200)حصة.

 لتسيير):) لسيد  دحيمن ر شد.

 لسنة  الجتم5عية):) ن ف5تح ين5ير)

إلى)32)ديسمبر  ن كل سنة.

بكت5بة  لضبط) تم  إليد ع 

بت5ريخ) ب5لرب5ط   ب5ملحكمة  لتج5رية 

6) 25)))0))تحت رقم)160005.
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PILLOW.COM MOROCCO
SARL AU

تبع5 ملقرر ت عقد  سجل ب5لرب5ط))
تم وضع  لق5نشن) ((0(( أبريل) فى)26)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ب5ملميز ت) وحيد  بشريك   حدودة 

 لت5لية:

 PILLOW.COM (:  لتسمية)

MOROCCO)))ش.م.م.ش.و.

ش5رع  ال ير) ((4 (:  ملقر  الجتم5عي)

سيد2  حمد حي  لرش5د  لقرية سال)

 ملشضشع):

جميع  نش ع  ملالبس) خي5طة 

وست5ئر)؛

 ستير د وتصدير.

إبتد ء) ن) سنة  (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لفعلي للشركة.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

:)تسير  لشركة  ن طرف)  لتسيير)

 لسيدة بششر2 عالوة).

 لرأسم45):)20.000)درهم)) قسمة)

درهم) (200 بقيمة) حصة  (200 إلى)

للحصة في  لكية  لشريك  لشحيد.

 لسنة  الجتم5عية):)تبتدئ في ف5تح)

32))ديسمبر ب5ستثن5ء) ين5ير وتنتهي في)

سنة  لتأسيس.

كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 

بسال))) ب5ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم)) تحت  ((0(( سبتمبر) (2 بت5ريخ)

)3883) لسجل  لتج5ر2 رقم)32929.
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AFRIPIPES  SALES    
 SARL

تبع5 ملقرر ت عقد  سجل ب5لرب5ط)
بت5ريخ)2)) 25))))0))تم وضع  لق5نشن)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 حدودة))ب5ملميز ت  لت5لية):

 AFRIPIPES SALES (:  لتسمية)

SARL)ش.م.م.

 6 رقم) :) ق5 ة   ملقر  الجتم5عي)

)) شروع  لضحى حي  لري5ض) شقة)

 لرب5ط.

 ملشضشع):) لتج5رية وتسشيق لش زم)

 التص5الت  لسلكية و لالسلكية.)

) ن) إبتد ء ) سنة  (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لفعلي للشركة.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

تسير  لشركة  ن طرف)  لتسيير:)

و حمد) أ حزون  حم5ني   لس5دة 

بشطيب ملدة غير  حددة.

 لرأسم45):)200.000)درهم  قسمة)

درهم) (200 بقيمة) حصة  (2000 إلى)

للحصة في  لكية  لشريك5ن ب5لتس5و2.

 لسنة  الجتم5عية):)تبتدئ في ف5تح)

ديسمبر ب5ستثن5ء) (32 ين5ير وتنتهي في)

سنة  لتأسيس.

كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 

ب5لرب5ط) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 
تحت رقم)4272)2) لسجل  لتج5ر2)

رقم)160143.
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PM OUTSOURCING
SARL

ب م أوتسشرسينغ
زي5دة في رأسم45  لشركة

 PM (: تسمية  لشركة)

OUTSOURCING)«ب م أوتسشرسينغ».
رأسم45  لشركة):)40.000)درهم.

 SARL (:  لشكل  لق5نشني للشركة)

شركة  تعددة  ملسؤولية.
 ملقر  الجتم5عي):)رقم)36،) لط5بق)

 لث5ني،) لحي  لصن5عي  لتقدم،) لرب5ط.
 78729 (: رقم  لسجل  لتج5ر2)

.RABAT

بمبلغ) رأسم45  لشركة  رفع  تم 

بمقت�سى) درهم  (160.000 قدره)

في)   لجمع  لع5م  الستثن5ئي  ملؤرخ 

 40.000 أ2  ن) ((0(2 ديسمبر) ((8

درهم)00.000))درهم عن طريق رفع)

400)سهم) عدد  ألسهم  ملشجشدة ن)

إلى)000))سهم.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (387 رقم) تحت  ب5لرب5ط   لتج5رية 

بت5ريخ)4)أبريل)))0).
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 ئتم5نية ليك5فيسك
ري5ض والد  ط5ع،)سكتشر))،)رقم)28

FC EDUCATION PRIVE
بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)

30)ديسمبر)  الستثن5ئي  ملؤرخ بت5ريخ)

2)0))قرر  لشريك في شركة)« ف�سي)

شركة) وهي  بريفي»)  ديك5سيشن 

 حدودة  ملسؤولية ذ ت شريك و حد)
و قره5) درهم  (200.000 رأسم5له5)

حي  لسفر ء) ش5رع  حمد  لخ5 س،)

كلم)8،)طريق زعير،)سشي�سي،) لرب5ط)

 5 يلي):

200)حصة) 20)حصة  ن) تفشيت)
 لتي تمتلكه5  لسيدة فرح  لشرق5و2)

لص5لح  لسيد   حمد) في  لشركة 

 لشرق5و2.

للشركة) تغيير  لشكل  لق5نشني 

 ن شركة  حدودة  ملسؤولية ذ ت)

شركة  حدودة) إلى  و حد  شريك 

 ملسؤولية.
تعيين  لسيد   حمد  لشرق5و2)

كشريك جديد.

(،6(،2 وبذلك تم تعديل  لفصش4)

7)و)4) ن  لق5نشن  ألس5�سي للشركة.

تم  إليد ع  لق5نشني لدى  ملحكمة)

  لتج5رية ب5لرب5ط بت5ريخ)20) 25)))0) 

تحت رقم)124476.
للبي5ن و لنشر
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H-PRESSING
SARL AU

تأسيس  لشركة
عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 

تم) ((0(( أبريل) ((2 بت5ريخ) ب5لرب5ط 

وضع  لنظ5م  ألس5�سي للشركة ذ ت)

 ملسؤولية  ملحدودة للشريك  لشحيد.

 H-PRESSING( SARL (:  لتسمية)

.AU
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(،30 عم5رة) (4 (:  ملقر  الجتم5عي)
 لشقة)8،)زنقة  شال2  حمد  لشكيلي،)

حس5ن،) لرب5ط.
تشغيل) (:  لهدف  الجتم5عي)
و لكي) وتنظيف  ملالبس   غسلة 

ب5لعملي5ت  مليك5نيكية.
سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)
 لتأسيس  لنه5ئي أ2  ن ت5ريخ وضع)

 لسجل  لتج5ر2.
بف5تح) تبتدئ  (:  لسنة  مل5لية)
سنة) كل  ديسمبر  ن  (32 إلى)  ين5ير 
 5 عد   لسنة  ألولى تبتدئ  ن ت5ريخ)

 لتسجيل.
رأس  مل45):)إن رأسم45  لشركة قد)
30.000)درهم  قسمة) حدد في  بلغ)
درهم) (200 حصة  ن فئة) (300 إلى)

للحصة  لش حدة):
حصة للسيد ألف5رو  5بشك5) (300

أرديل.
:) لسيدة كريستين5  يتيبي)  ملسير)

ندونغ  شدج5.
(: ب5لسجل  لتج5ر2) رقم  لتقييد 

.160133
تم إيد ع  لق5نشن في  كتب تسجيل)
بت5ريخ)   حكمة  لرب5ط  لتج5رية 

22) 25)))0))تحت رقم)124568.
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 STE GREEN FUTURE REAL
ESTATE

SARL
Au(Capital(de 100.000 dhs
 Siège(social : N°912, 2ème

 ETAGE HAY EL MENZEH CYM,
RABAT

ب5لجريدة) وقع  خطأ   ستدر ك 
0))أبريل) )272)بت5ريخ)  لرسمية رقم)

.(0((
بدال  ن):

 لشركة  سيرة  ن طرف  لسيد)
 لحسين عب5د.

يقرأ):
 لشركة  سيرة  ن طرف  لسيد)

 لحسن عب5د.
) لب5قي بدون تغيير(
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 STE IMMOBILIERE AIT
MELLOUL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
رسم5له5 : 200.000 درهم

  لك5ئن  قره5 :  لد ر  لبيض5ء 
242، زنقة أيت ف5رس

 لسجل  لتج5ر2 : 282327
هبة حصص وتعيين  سير إقتر ني
تعديل  لنظ5م  ألس5�سي للشركة

في  لد ر) عرفي  بمشجب عقد  (- (I
(،(0(( 32) 5رس) بت5ريخ)  لبيض5ء)
حصة) ((00 وهب  لسيد عمر عم5ر)
 جمشع  5 يمتلك في شركة آيت  لش4)
عم5ر) أنس  لف5ئدة  لسيد   لعق5رية 
200)حصة،)و لسيدة س5رة عم5ر)20 
حصة و لسيدة  روة عم5ر)20)حصة.
عم5ر) أنس  تعيين  لسيد  (- (II
تعديل) للشركة،) كمدبر  قتر ني 

 لنظ5م  ألس5�سي للشركة.
III)-)تم  إليد ع  لق5نشني ب5ملحكمة)
 لتج5رية ب5لد ر  لبيض5ء)بت5ريخ)2) 25)

))0))تحت رقم))7)3)8.
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 LA JAWHARA DE LA
MEDITERANE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
رسم5له5 : 20.000 درهم

  لك5ئن  قره5 :  لد ر  لبيض5ء 
242، زنقة  بن ف5رس

 لسجل  لتج5ر2 : 00292)
هبة حصص وتعيين  سير إقتر ني
تعديل  لنظ5م  ألس5�سي للشركة

في  لد ر) عرفي  بمشجب عقد  (- (I
(،(0(( 32) 5رس) بت5ريخ)  لبيض5ء)
حصة) ((0 عم5ر) عمر  وهب  لسيد 
 LA شركة) في  يمتلك   جمشع  5 
 JAWHARA DE LA MEDITERANE
20)حصة،) لف5ئدة  لسيد أنس عم5ر)
حصة) (2 عم5ر) س5رة  و لسيدة 

و لسيدة  روة عم5ر)2)حصة.
II)-)تعيين  لسيد أنس عم5ر كمدبر)
تعديل  لنظ5م) للشركة،)  قتر ني 

 ألس5�سي للشركة.

III)-)تم  إليد ع  لق5نشني ب5ملحكمة)
بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)   لتج5رية 

7))أبريل)))0))تحت رقم)89)))8.
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JNANE EL MAADEB
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رسم5له5 : 20.000 درهم
 Casablanca, Oasis, : 5لك5ئن  قره 

 3 Rue des Allouettes
 لسجل  لتج5ر2 : 228639

هبة حصص وتعيين  سير إقتر ني
تعديل  لنظ5م  ألس5�سي للشركة

في  لد ر) عرفي  بمشجب عقد  (- (I
(،(0(( 32) 5رس) بت5ريخ)  لبيض5ء)
حصة) ((0 عم5ر) عمر  وهب  لسيد 
 JNANE  جمشع  5 يمتلك في شركة)
أنس) لف5ئدة  لسيد  (EL MAADEB
عم5ر)2)حصة،)و لسيدة س5رة عم5ر)2 
حصة و لسيدة  روة عم5ر)2)حصة.

عم5ر) أنس  تعيين  لسيد  (- (II
تعديل) للشركة،) كمدبر  قتر ني 

 لنظ5م  ألس5�سي للشركة.
III)-)تم  إليد ع  لق5نشني ب5ملحكمة)
بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)   لتج5رية 

7))أبريل)))0))تحت رقم)88)))8.
313 P

IMMO BAHANA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رسم5له5 : 200.000 درهم
 Casablanca 2 : 5لك5ئن  قره 
Californie(N°9 Lot(Lacoline

 لسجل  لتج5ر2 : 922)))
 لزي5دة في رسم45  لشركة 

و لتخفيض  نه
تعيين  سير  قتر ني

تعديل  لنظ5م  ألس5�سي للشركة
في  لد ر) عرفي  بمشجب عقد  (- (I
(،(0(( 32) 5رس) بت5ريخ)  لبيض5ء)
تقرر  لتخفيض  ن رسم45  لشركة)
في) بزي5دة  بخس5ئر  قترن   ملعلل 
رسم45  لشركة بمبلغ)200.000)درهم.

عم5ر) أنس  تعيين  لسيد  (- (II
تعديل) للشركة،) كمدبر  قتر ني 

 لنظ5م  ألس5�سي للشركة.

III)-)تم  إليد ع  لق5نشني ب5ملحكمة)
بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)   لتج5رية 

7))أبريل)))0))تحت رقم)87)))8.
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PROMOFFICE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
رسم5له5 : 2.000.000 درهم

 Commune, Douar : 5لك5ئن  قره 
 Ouled(Sidi(Massoud, RDC(de
 la propriété dite ARDLHAJ

CASABLANCA, BOUSKOURA
 لسجل  لتج5ر2 : 24789)

هبة حصص وتعيين  سير إقتر ني
تعديل  لنظ5م  ألس5�سي للشركة

في  لد ر) عرفي  بمشجب عقد  (- (I
(،(0(( 32) 5رس) بت5ريخ)  لبيض5ء)
 (000 عم5ر) عمر  وهب  لسيد 
شركة) في  يمتلك  حصة  جمشع  5 
لف5ئدة  لسيد أنس) (PROMOFFICE
س5رة) و لسيدة  حصة،) (2000 عم5ر)
و لسيدة  روة) حصة  (200 عم5ر)

عم5ر)200)حصة.
II)-)تعيين  لسيد أنس عم5ر كمدبر)
تعديل  لنظ5م) للشركة،)  قتر ني 

 ألس5�سي للشركة.
III)-)تم  إليد ع  لق5نشني ب5ملحكمة)
 لتج5رية ب5لد ر  لبيض5ء)بت5ريخ)2) 25)

))0))تحت رقم)73)3)8.
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HDID CONSULTANTS

 لد ر  لبيض5ء،)4)زنقة  ملعطي جزولي،))زنقة)

فريش4 س5بق5(،)أنف5

BFO PARTNERS
شركة  س5همة

رسم5له5 : 2.000.000 درهم
 لك5ئن  قره5 :  لد ر  لبيض5ء 4 زنقة 

 إل 5م  سلم، و زيس
 لسجل  لتج5ر2 : 401681
 لزي5دة في رسم45  لشركة

بت5ريخ عرفي  عقد  بمشجب  (- (I 
في) تقررت  لزي5دة  (،(0(( (25 ((0  
 20.000.000 رسم45  لشركة بمبلغ)
طريق  ملق5صة  ع) عن  درهم 
على) و ستشجبة  س5ئلة   ستحق5ت 

ع5تق  لشركة لرفعه  ن)2.000.000 

درهم إلى)22.000.000)درهم.
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ب5إليد ع  لق5نشني) تم  لقي5م  (- (II
لدى  ملحكمة) بكت5بة  لضبط 
بت5ريخ) للد ر  لبيض5ء)   لتج5رية 

2))أبريل)))0))تحت رقم)434))8.
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ORFITEC

 STE DE MATERIAUX 
 DE CONSTRUCTION 

ET DERIVE
SARL

S.M.A.C.O.D
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة
في) عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (299( ين5ير) (((

جديدة ذ ت  ملش صف5ت  لت5لية):
 STE DE MATERIAUX(:(لتسمية  
 DE CONSTRUCTION 

.ET DERIVE SARL )S.M.A.C.O.D(
 لنش5ط):)صنع جميع  ش د  لبن5ء.

ذ ت  سؤولية) شركة  (:  لصنف)
 حدودة.

طريق بشقن5د4) (:  ملقر  الجتم5عي)
وجدة.

درهم) (20.000 (: رأسم45  لشركة)
 شزعة كم5 يلي):

 لسيد اللي  حمد)2.000))درهم)؛
 لسيد  ب�سي  فضل)2.000))درهم.
تسجيل) بعد  سنة  (99 (:  ملدة)

 لسجل  لتج5ر2.
اللي) :) ملسير  لسيد   لتسيير)
 حمد،) لح5 ل للبط5قة  لشطنية رقم)

42336ف ملدة غير  حدودة.
لقد تم  إليد ع  لق5نشني ب5ملحكمة)
  لتج5رية بشجدة بت5ريخ)4)) 5رس))299 

تحت رقم)260.
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BLUE SHELLFISH
SARL AU

في) عرفـــي  ؤرخ  عـــــقد  بمقت�سى 
 لرب5ط،)بـــــــت5ريخ)2)) بريل)))0)،)قـــد)
ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تـــم 

 ملحدودة):

BLUE(SHELLFISH-  لتـــــــــــــــــــسمية:)

.SARL AU

تربية) (:  لهـــدف  الجتم5عي)

) لقشري5ت- لرخشي5ت)  ألسم5ك)

وزر عة  لطح5لب(.
 200.000 (: رأســم45  لشركـة)

حـــــصة  ن) (2000 درهــــم  قسـمة إلى)

فــــــئة)200)درهم للحصة  لش حــدة.

 لعسر2  صطفى):)2000)حصة.

ســنة  بــــتد ء) ن) (99 (:  ملــــــــــــدة)

ت5ريــــخ) أ2  ن   لتأســـــيس  لنـــــه5ئي 

وضـــــع  لســــجل  لتـــج5ر2.

:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)

32)دجـــنبر  ن كل سنة  5 عـــــد   لسنة)

 ألولى تبتدئ  ن ت5ريخ  لتسجيل.

 ملـــــــــــقر:)29)ش5رع  بن سين5 رقم)22 

 كد 4  لرب5ط.

 ملســــــــير:) لعسر2  صطفى.
(: ب5لسجل  لتج5ر2) رقم  لتقييد 

160163
رقم  إليد ع):)4292)2
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ديش ن  ألست5ذ حمزة بشقد

 شثق

282،)ش5رع عبد  ملش ن،) لط5بق  لخ5 س،)

 لد ر  لبيض5ء

 له5تف)0522203646/0522490907

ORGANICARE CAFC
ش.م.م. ذ ت شريك وحيد
رأسم5له5 20.000 درهم

 قره5  الجتم5عي  لد ر  لبيض5ء، 23 
زنقة  حمد  ملج5طي، إق5 ة لي ألب 

 لط5بق  ألو4 رقم 8

I)-)بمقت�سى عقد  شثق بت5ريخ)28 

))0))تم تأسيس شركة ذ ت) فبر ير)

 سؤولية  حدودة ذ ت شريك وحيد)

تتميز ب5لخص5ئص  لت5لية):

 ORGANICARE» (:  لتسمية)

CAFC»)ش.م.م ذ ت شريك وحيد.

بيع،) شر ء،) (:  لغرض  الجتم5عي)

وصن5عة) تشزيع  تصدير،)  ستير د،)

 ش د  لتجميل.

وتشزيع) تصدير،)  ستير د،)

وصن5عة  ش د  لتجميل.

تصفيف)  ركز  للي5قة  لبدنية،)
 لشعر وحم5م.

بصفة ع5 ة  لقي5م بكل  لعملي5ت)
غير  ب5شرة) أو   ملرتبطة  ب5شرة 

ب5لنش5ط  لتج5ر2 للشركة.
:)  لد ر  لبيض5ء،   ملقر  الجتم5عي)
لي  إق5 ة  زنقة  حمد  ملج5طي،   23

ألب  لط5بق  ألو4 رقم 8.
 لرأســم45):)حدد رأسم45  لشركـة)
درهــــم  قسـم إلى) (20.000 (: في  بلغ)
درهم) (200 قيمة) حـــــصة  ن  (200

للش حــدة،)للسيدة لينة  لسعد و2.
 لتسيير):) لسيدة لينة  لسعد و2)

 سيرة  لشركة ملدة غير  حدودة.
تم تسجيل  لشركة ب5لسجل) (- ((
ب5لد ر) ب5ملحكمة  لتج5رية   لتج5ر2 
تحت) ((0(( 22) 5رس) في)  لبيض5ء)

رقم)541683.
للنسخة و إلش5رة

 ألست5ذ حمزة بشقد
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 لشركة  ملدنية  لعق5رية

ديش ن  ألست5ذة آسية فضلة

 شثقة ب5ملحمدية،)حي  لشف5ء،)زنقة  بن أبي زرع،)

إق5 ة ملي5ء) لط5بق  ألو4 رقم))2

 له5تف):)3327270)02

 لف5كس):)3327270)02

ASSALAM
SCI

بمقت�سى عقد صدقة  شثق  لذ2)
نشفمبر) (30 بت5ريخ) ب5ملحمدية  أبرم 
2)0))و سجل ب)9)ديسمبر)2)0) :

تصدقت  لسيدة ع5ئشة إحس5ن)
في  لشركة  ملدنية) بصفته5)«شريكة»)
رأسم5له5) («ASSALAM»  لعق5رية)
درهم،) ملقر) (200.000  الجتم5عي)
عم5رة) :) لد ر  لبيض5ء،)  الجتم5عي)
سييل،) غ5ند2  ش5رع  (،208 (،2
(: رقم  لتعريف  لرسم  ملنهي)
001699358000080)رقم  لتعريف)
بجميع) (،(((27(0 (:  لضريبي)
بقيمة) سهم() (200( أ2) أسهمه5،)
لف5ئدة  بنتيه5) درهم لكل سهم،) (200
 لسيدة اللة سه5م أفيال4 و لسيدة)
سهم5) ((20 بنسبة) أفيال4،) ف5طمة 

لكل و حدة  نهم5.
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MAHA IMMOBILIER
ش.م.م ش.و

رأسم5له5 600.000 درهم
 قره5  الجتم5عي : ب5رك بالز  2، 

عم5رة )E،  لط5بق 3،  كتب رقم 2، 
 ملحمدية

ض.م. 303)3927
ت.ض. 04229)40

س.ت. 9)92
نقل  ملقر  الجتم5عي للشركة

بمقت�سى  حضر  لشريك  لشحيد)
لشركة) ((0(2 أكتشبر) (2 بت5ريخ)
ش.م.م) («MAHA IMMOBILIER»

ش.و،)تقرر  5 يلي):
نقل  ملقر  الجتم5عي للشركة  ن))
(،3 )E،) لط5بق) 2،)عم5رة) «ب5رك بالز )
«زنقة) إلى) 2،) ملحمدية»)  كتب رقم)
20،) لط5بق  ألر�سي،) رقم) سشس،)

 ملحمدية».
صي5غة) وإع5دة  تعديل  تحيين،)

 لق5نشن  ألس5�سي للشركة.
 نح سلط.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
رقم) تحت  ب5ملحمدية   البتد ئية 
))0)،)سجل) فبر ير) ((3 بت5ريخ) (39(

تج5ر2 رقم)9)92.
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DELI BISTROT
SARL AU

تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية
عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�سى 
تمت) (،(0(( (25 (2( يشم) ب5لرب5ط 
لشركة) صي5غة  لق5نشن  لتأسي�سي 
 حدودة  ملسؤولية  لخص5ئص)

 لت5لية):
.DELI BISTROT(:(لتسمية 

وبيع) تشريد  (:  لهدف  الجتم5عي)
في) و ملشروب5ت  وخد ة  ألطعمة 

 ملش قع أو لنقله5 بعيد .
ش5رع  بن) (،29 (:  ملقر  الجتم5عي)

سين5،)شقة رقم)22،)أكد 4  لرب5ط.
سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

تأسيس  لشركة.
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 لرأسم45):)حدد رأسم45  لشركة)

في  بلغ)200.000)درهم.

 إلد رة):)عهد تسيير  لشركة للسيد)

 لن5صر2 هش5م.

:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)

غ5ية)32)ديسمبر.

وتسجيل) تم  اليد ع  لق5نشني 

 لشركة ب5لسجل  لتج5ر2 للمحكمة)

(25 (2( بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)124604.
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UP WELLING LAB
SARL AU

تأسيس
 UP WELLING (:  سم  لشركة)

.LAB SARL AU

:) لتدريب)  لهدف  الجتم5عي)

(- -) لتدريب  لهند�سي) -) الستش5رة)

تقييم  مله5ر ت)-)إد رة  ملش رد  لبشرية)

-)تنظيم  لحفالت.

2) ملسيرة) :)  ل)  ملقر  الجتم5عي)
يعقشب) 669) لط5بق  ألو4 حي  رقم)

 ملنصشر  لرب5ط.
رأسم45  لشركة):)200.000)درهم)

 قسمة 4)2000)حصة  ن فئة)200 

درهم للحصة  لش حدة.

درهم) (200 2000)حصة  ن فئة)

للسيد عبد  ملنعم   شر ع.

 لتسيير):)وسيم   شر ع.
ب5لسجل  لتج5ر2) رقم  لتقييد 

ب5لرب5ط):)160103.
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SOCIETE RND LABS
SARL AU

بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)

 (0(( 22) 5رس) بت5ريخ)  الستثن5ئي 

تم  التف5ق على  لحل  ملسبق للشركة)

وتصفيته5.

عبد) تعيين  لسيد  هد2  تم 

 لن5صر  لح5 ل للبط5قة  لشطنية رقم)

 2994 ين5ير) (2 A449380) ملزد د في)

 صفي للشركة.

 قر  لتصفية حدد ب):) حل رقم)
))عم5رة)6SCE)زنقة جدة  لرب5ط.

تم وضع  ملحضر ب5لسجل  لتج5ر2)

تحت) ((0(( (25 (20 ب5لرب5ط بت5ريخ)
رقم)4470)2.
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BIT EXPERTISE
 لسجل  لتج5ر2 : 79)222

 لصفة  لق5نشنية: شركة  حدودة 

 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد

تأسيس
بمقت�سى  لق5نشن  ألس5�سي) (– (I
تقرر) ((4/08/(0(2 ( (  ملؤرخ بت5ريخ)

 BIT» تحمل  سم) شركة  تأسيس 

EXPERTISE») حدودة  ملسؤولية)

ذ ت شريك وحيد خ5صيته5 ك5لت5لي):

((«BIT EXPERTISE» (:  لتسمية)

 حدودة  ملسؤولية ذ ت شريك وحيد

:) لشركة تم5رس نش5طه5)  لهدف)

ب5ملغرب و خ5رجه):

وفي  لخ5رج،) لتدقيق) في  ملغرب 

وتقديم) و لهندسة  و الستش5ر ت 

في  ج45)  لخد 5ت  لتقنية 

في) سيم5  ال  تكنشلشجي5  ملعلش 5ت،)

و لبي5ن5ت)  ج45  لذك5ء) الصطن5عي 

 لضخمة وعلشم  لبي5ن5ت  لتطبيقية)

قط5ع  ن  ج5الت) أو  أ2  ج45  في 

 لنش5ط؛

خد 5ت  ملششرة،) جميع  تشفير 

و ملس5عدة) و ملس5هم5ت  لتج5رية،)

و لتزويد،) و لتشظيف،)  لتشغيلية،)

للشرك5ت) و لتع5قد  ن  لب5طن 

وشبه) و ملنظم5ت  لع5 ة  ألخرى،)

وفي) في  ملغرب  و لجمعي5ت   لع5 ة،)

حيث  الستر تيجية،)  لخ5رج  ن 

و ملش رد  لبشرية،) لتدريب) و إلد رة 

تكنشلشجي5  ملعلش 5ت) وهندسة 

و لتسشيق) و لخد 5ت  للشجستية 

و التص5الت و ملبيع5ت و لتمشيل؛

وتطشير) وتصميم  ودر سة  بحث 

وتسشيق وتركيب وصي5نة  لبر  ج وأ2)

حل لتكنشلشجي5  ملعلش 5ت  طبق في)

أ2  ج45 أو قط5ع  ن  ألنشطة.

و لرسش 5ت) إنش5ء) لهشية  ملرئية 
و لتغليف و إلعالن وتحسين  حرك5ت)

 لبحث للشرك5ت.
 لتعليم  ملستمر و لدعم  ألك5ديمي)
و ملس5عدة و ملششرة و لتدريب لجميع)
 ألشخ5ص  العتب5ريين أو  لطبيعيين،)
بشأن  لبر  ج) أو  لب5لغين،)  ألطف45 
بشكل) و لتقني5ت  ملتعلقة  و لحلش4 
 ب5شر أو غير  ب5شر ب5ملش ضيع  لت5لية)
و لعلشم،) تكنشلشجي5  ملعلش 5ت،) (:
و لتسشيق) و لشس5ئط  ملتعددة،)
و ملش رد  لبشرية،) و التص45،)
وأعم45) و لخد 5ت  للشجستية،)

 لبن5ء) ملتنشعة
وإع5دة) وشر ء) وتصدير   ستير د 
و عد ت) و ستغال4  ألجهزة  بيع 
تكنشلشجي5  ملعلش 5ت  ملستخد ة في)
 ج45  لبي5ن5ت بم5 في ذلك  لك5 ير ت)
وأجهزة) طي5ر  بدون  و لط5ئر ت 

 الستشع5ر)...
شبك5ت) و نج5ز  در س5ت 
 التص5الت وتركيب وقي5س تشصيالت)
وتركيب) سحب  أللي5ف  لضشئية 
وتقنية) و أللي5ف  شبك5ت  لنح5س 

 ملعلش 5ت وصي5نة  التص5الت.
جميع  لعملي5ت،) أعم،) وبصشرة 
و لتج5رية) طبيعته5،) ك5نت   هم5 
و ملنقشلة) و لحرفية  و لصن5عية 
و لعق5رية،) ملتعلقة ب5ألشي5ء) ملذكشرة)
أخرى  م5ثلة أو) أعاله أو بأ2 أشي5ء)
ذ ت صلة،) ن  ملحتمل أن تفضل،)
بشكل  ب5شر أو غير  ب5شر،) لهدف)
 ملنششد  ن قبل  لشركة أو   تد ده5)

أو تطشيره5.
:) قر  لشركة) ) ملقر  الجتم5عي) ( (
ش5رع) (22 في  لعنش ن  لت5لي:) حدد 
 البط45 شقة رقم)4)أكد 4)-)) لرب5ط

تأسست  لشركة)  ملدة  لق5نشنية:)
ت5ريخ) سنة  بتدء   ن  (99 ملدة)

 لتأسيس  لنه5ئي له5.
رأسم45) (:  لرأسم45  الجتم5عي)
آالف) عشرة  في  بلغ  حدد   لشركة 
إلى  ئة) قسمت  ()20.000( درهم)
لكل) درهم  حصة  ن  5ئة  ()200(
ويمثل  س5همة) كلي5  دفع  حصة 
أنجزت نقد  لف5ئدة  لشركة  ن طرف)
 20.000( بن  لز و2)  لسيد  يشب 

درهم(.)

ب5لك5 ل) هذه  لحصص  تدفع 
وتخصص كله5 للشركة.

يسير  لشركة  لسيد) (:  لتسيير)
زنقة) ( ب) بن  لز و2  لق5طن   يشب 
حي  لرش5د،) (،(2 رقم)  لشف5ق،)
–) ملغرب،) غربي) سال)  لقرية،)
 لجنسية  زد د بت5ريخ)16/11/1996 
–) ملغرب ح5 ل للبط5قة) ب  لرب5ط)

.AE((4(28(لشطنية رقم 
  II)–)تم  إليد ع  لق5نشني ب5لسجل)
لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لتج5ر2 
تحت) ((0(2 23) كتشبر) ب5لرب5ط يشم)

رقم)79)222.
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BSProm
 لسجل  لتج5ر2 رقم 229939 

 لصفة  لق5نشنية : شركة  حدودة 
 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد 

تأسيس
بمقت�سى  لق5نشن  ألس5�سي) (– (I
   (0(2 نشنبر) (22 ( بت5ريخ)  ملؤرخ 
تحمل  سم) شركة  تأسيس  تقرر 
«BSProm») حدودة  ملسؤولية ذ ت)

شريك وحيد خ5صيته5 ك5لت5لي:
«BSProm») حدودة) (:  لتسمية)

 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد.
:) لشركة تم5رس نش5طه5)  لهدف)

ب5ملغرب و خ5رجه،
عملية) وأ2  وبيع  لعق5ر ت  شر ء)

تطشير عق5ر2
و لتع5قد) أد ء) ألعم45  لعق5رية 
وتشييد  ملب5ني) عليه5  ن  لب5طن 
وجميع  ملهن) و لهندسة  ملدنية 

وعمش 5 جميع أعم45  لبن5ء.
و ألن5بيب،) أعم45  لطرق  تنفيذ 
،)و لحفر،)و لصرف) وإ د د ت  ملي5ه)
و لتطشير،) و لتطهير،)  لصحي،)
و لتجريف،) و لطالء،) و ملعد ت،)
وخطشط) و ملع5رض،) و ألس5س5ت،)

 ألن5بيب و لتقسيم5ت  لفرعية)؛
عملي5ت  لصرف  لصحي،) إجر ء)
و لتدفئة،) و لكهرب5ء،) و لفسيفس5ء،)
و لصي5نة) و لتهشية،) وتكييف  لهش ء،)
و لتنظيم،) و لكشف،)  مليك5نيكية،)
إلى) في  لشصش4  و لتحكم  و ألجهزة،)

 لتسلل.
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 قتن5ء)وشر ء)وبيع وتأجير وتشغيل)
 عد ت  لبن5ء.

 لتشظيف وتشفير  لعم5لة في سي5ق)
 ملش5ريع  لعق5رية أو أعم45  لبن5ء.

و لتصميم) و ملششرة   لدر سة 
لتحقيق) أشك5له  بجميع   لهند�سي 
أو تطشير جميع  أل شر  لصن5عية أو)

 لتج5رية  ملتعلقة بهدف  لشركة.
 ملش5ركة  ملب5شرة أو غير  ملب5شرة)
أو)  ن خال4 إنش5ء)شرك5ت جديدة،)
أو  الكتت5ب في عملي5ت)  ملس5هم5ت،)
 الند 5ج أو خالف ذلك في أ2 شركة)

ذ ت غرض  ش5به أو ذ2 صلة)؛
جميع  ع5 الت) ع5 ة  وبصفة 
 الستير د و لتصدير  لتج5رية و مل5لية)
وغير  ملنقشلة) و ملنقشلة  و لصن5عية 
 ملتعلقة بشكل  ب5شر أو غير  ب5شر)
ب5ألشي5ء) ملذكشرة أعاله أو بأ2 أشي5ء)
أخرى  م5ثلة أو ذ ت صلة،)أو يحتمل)
شكل  ن) بأ2  تعزز  لتنمية  أن 

 ألشك45..)
:) قر  لشركة)  ملقر  الجتم5عي)
حدد في  لعنش ن  لت5لي):))2)قط5ع)9،)

بلشك م،)حي  لري5ض)-)) لرب5ط.
 ملدة  لق5نشنية):)تأسست  لشركة)
ت5ريخ) سنة  بتدء   ن  (99 ملدة)

 لتأسيس  لنه5ئي له5.
رأسم45) (:  لرأسم45  الجتم5عي)
 لشركة حدد في  بلغ  ليشن5ن و 5ئة)
)200.000.)()قسمت إلى) ألف درهم)
و حد وعشرون ألف5))2.000)()حصة)
 ن  5ئة درهم لكل حصة دفع كلي5)
ويمثل  س5همة أنجزت نقد  لف5ئدة)

 لشركة  ن طرف
(: بلحسن) صالح  لدين  ( - لسيد)

)200.000.)()درهم.)
ب5لك5 ل) هذه  لحصص  تدفع 

وتخصص كله5 للشركة.
 لتسيير:)يسير  لشركة):

بلحسن) صالح  لدين  -) لسيد 
زنقة ظهر  لسشق) (،(3  لق5طن رقم)
بط5نة سال)–) ملغرب،) غربي  لجنسية)
(،06/09/1978 بت5ريخ)  زد د 
رقم للبط5قة  لشطنية  ح5 ل  بسال,)

.AB284348

   II–)تم  إليد ع  لق5نشني ب5لسجل)
لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لتج5ر2 
تحت) ((0(( (25 (02 يشم) ( ب5لرب5ط)

رقم))229939.
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IDIAN PAYSAGE
شركة  حدودة  ملسؤولية ذ ت 

شريك وحيد
 ملقر  الجتم5عي : )2 قط5ع 9 بلشك م 

حي  لري5ض  لرب5ط
 لسجل  لتج5ر2 رقم 242239

عقب صدور قر ر  ن  لجمع  لع5م)
 الستثن5ئي بت5ريخ)22)ديسمبر)2)0)،)

تقرر نقل  قر  لشركة):
تعديل  لنظ5م) تم  عليه،) وبن5ء)

 ألس5�سي على  لنحش  لت5لي):
 22 (:  ن  ملقر  الجتم5عي  لس5بق)
(- أكد 4) (4 ش5رع  ألبط45 شقة رقم)

 لرب5ط.
 2( (: إلى  ملقر  الجتم5عي  لجديد)

قط5ع)9)بلشك م حي  لري5ض  لرب5ط.
تم  لتحديث  ملرتبط) وبن5ء)عليه،)
بخصشص  لبند) ب5لق5نشن  ألس5�سي 

رقم)4.
إجر ء) إليد ع  لق5نشني) تم 
لدى  ملحكمة) ب5لسجل  لتج5ر2 
 لتج5رية ب5لرب5ط تحت رقم)824))2.
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RIE SERVICE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

بشريك وحيد
رأسم5له5 20.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي : 20)، زنقة أم 
كرين، حي  النبع5ث، سال

 لسجل  لتج5ر2 رقم 27963 سال
بيع حصة  جتم5عية

 ستق5لة  سير
إع5دة صي5غة  لق5نشن  ألس5�سي

فبر ير) (24 بت5ريخ) بعقد  (- (2
بلحنين) سعيد  ق5م  لسيد  (،(0((
ببيع  لحصص  الجتم5عية  لتي ك5ن)
(«RIE SERVICE» بشركة) يملكه5 

لف5ئدة  لسيد بدر حكيم.

ونتيجة لهذ   لبيع،)أصبح  جمشع)

 200 بمبلغ) حصة  جتم5عية  (200

درهم للحصة  ملكشنة لرأسم45 شركة)

بحي5زة) بمجمله5  (،«RIE SERVICE»

 لسيد بدر حكيم،)شريك وحيد.

فبر ير) ((( تبع5 ملحضر بت5ريخ) (- ((

))0)،)قرر  لشريك  لشحيد  5 يلي):

بيع) على  و ملص5دقة   ملع5ينة 

 لحصة  الجتم5عية  لتي ك5ن يملكه5)

 RIE» بشركة) بلحنين  سعيد   لسيد 

SERVICE»)لف5ئدة  لسيد بدر حكيم.

ذ ت) شركة  تحشيل  لشركة  ن 

ذ ت) شركة  إلى   سؤولية  حدودة 

 سؤولية  حدودة بشريك وحيد.

سعيد)  ع5ينة  ستق5لة  لسيد 

ح5 ل) بلحنين،) غربي  لجنسية،)

رقم) للتعريف  للبط5قة  لشطنية 

AE40838،) ن  ه5 ه كمسير وتعيين)

 لسيد بدر حكيم،) غربي  لجنسية،)

للتعريف) للبط5قة  لشطنية  ح5 ل 

رقم)A764107،)بصفته  سير وحيد)

للشركة ملدة غير  حدودة.

تعديل  ملش د)2)و)6)و)7) ن  لق5نشن)

 ألس5�سي نتيجة لذلك.

صي5غة  لق5نشن  ألس5�سي) إع5دة 

للشركة ملالء ته  ع شكله5  لجديد)

ذ ت  سؤولية  حدودة) كشركة 

بشريك وحيد.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني  (- (3

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

تحت) (،(0(( (25 (20 بت5ريخ) بسال 

رقم)38844.

بتعديل) وضع  لتصريح  (- (4

بكت5بة  لضبط)  لسجل  لتج5ر2 

لدى  ملحكمة  البتد ئية بسال بت5ريخ)

)40) ن) تحت رقم) (،(0(( (25 (20

 لسجل  لترتيبي.
 ن أجل  لنشر و إلشه5ر

 لتسيير
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LEVEL X
SARL
تعديل

بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)
لشركة)«LEVEL X») لك5ئنة ب):)عم5رة)
30)شقة)8)زنقة  شال2  حمد لشكيلي)
أبريل) (28 حس5ن  لرب5ط و ملؤرخ في)

))0))قرر  لشرك5ء) 5 يلي):
(: بيع  لحصص  الجتم5عية) (- (2
ملر بط ببيع جميع) ق5م  لسيد زكري5ء)
في  لشركة) حصصه  الجتم5عية 
إلى  لسيدة) حصة  ((20 و لب5لغة)
هدى بشدبزة  لتي قبلت شر ئه5 بمبلغ)

2.000))درهم.
))-)تغيير  لشكل  لق5نشني للشركة)
بعد عملية بيع  لحصص  الجتم5عية)
بشدبزة) هدى  لف5ئدة  لسيدة 
لجميع  لحصص) ب5لت5لي  و  تالكه5 
أصبحت  لشركة تحمل شكل شركة)
بشريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

.«LEVEL X SARL AU»(و حد
-) ستق5لة  ملسير  ملشترك) (3
ق5م) (: للشركة) وحيد  وتعيين  سير 
 لجمع بقبش4  ستق5لة  لسيد زكري5ء)
كمسير  شترك) ملر بط  ن  نصبه 
وتعيين  لسيدة هدى بشدبزة كمسيرة)

وحيدة للشركة.
تعديل  لق5نشن  ألس5�سي) (- (4
بإدخ45  لتعديالت) وذلك  (: للشركة)
يقتضيه) مل5  ووفق5   لس5لفة  لذكر 

 لق5نشن.
ب5ملحكمة) تم  (:  إليد ع  لق5نشني)
 (0(( (25 (2( في) ب5لرب5ط   لتج5رية 

تحت رقم)4293)2.
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BFZ CONSULTING
زنقة دك5ر عم5رة)2)شقة)6) ملحيط  لرب5ط

TRAD LILIKHLAS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة وذ ت 

شريك  نفرد
رأسم5له5 : 200.000 درهم

 قره5  الجتم5عي : زنقة دك5ر عم5رة 2 
رقم 6  ملحيط -  لرب5ط

رقم  لسجل  لتج5ر2 3)48)2
حل  لشركة
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لشركة) قرر  لشريك  ملنفرد 
ذ ت) شركة  (TRAD LILIKHLAS
 سؤولية  حدودة،) قره5  الجتم5عي)
(- 2)رقم)6) ملحيط) :)زنقة دك5ر عم5رة)
 لرب5ط و ملسجلة في  لسجل  لتج5ر2)

تحت رقم)3)48)2،)تقرر  5 يلي):
حل  لشركة)؛

تعيين  لسيد  لغربي  حمد)
كمصفي للشركة)؛

تعيين  قر  لتصفية في):)زنقة دك5ر)
عم5رة)2)رقم)6) ملحيط)-) لرب5ط

في) تم  إليد ع  لق5نشني  وقد 
بت5ريخ ب5لرب5ط    ملحكمة  لتج5رية 

 20) 25)))0))تحت رقم)4480)2.
للنشر و إلعالن
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MISTER DISTRIBUTEUR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسم45  لشركة : 00.000) درهم
30، شقة 8، ش5رع أحمد لشكيلي 

حس5ن  لرب5ط
بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ حرر)
تم) ب5لرب5ط،) ((0(( أبريل) (23 يشم)
ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس 

 ملحدودة ب5لخص5ئص  لت5لية):
 لتسمية):) يستر ديستريبيتشر.

 لهدف  الجتم5عي):) لتج5رة))تشزيع)
 ملش د  لغذ ئية و ملجمدة(.

نقل  لبض5ئع.
رأسم45  لشركة):)00.000))درهم)
فئة) حصة  ن  ((000 إلى)  قسمة 
200)درهم للحصة  لش حدة  قسمة)

على  لشرك5ء)ك5آلتي):
 2000 (:  لسيد  لعيط5ر2  حمد)

حصة.
 2000 (:  لسيد  لعيط5ر2 يشسف)

حصة.
(،8 شقة) (،30 (:  ملقر  الجتم5عي)

ش5رع أحمد لشكيلي حس5ن  لرب5ط.
 لتسيير):) لعيط5ر2  حمد.

 ملدة):) دة  لشركة)99)سنة.
ب5ملحكمة)  اليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية ب5لرب5ط بت5ريخ)6) 25)))0) 

تحت رقم)4388)2.
بمث5بة  قتطف وبي5ن
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SOPHASALE
SA

رأسم5له5 : 4.000.000 درهم
 قره5  الجتم5عي : سال عين حش لة 

حي  شال2 إسم5عيل
غير) ع5م  جمع  بمقت�سى  حضر 
تقرر) (،1996 يشنيش) (23 ع5د2 بت5ريخ)

 5 يلي):
رأسم45  لشركة  ن) في  زي5دة 
 4.000.000 إلى) درهم  ((.000.000

درهم.
تغيير  ملقر  الجتم5عي للشركة  ن)
إلى) سال سهب  لق5يد عم5رة  عنينش 
سال عين حش لة حي  شال2 إسم5عيل.

ب5ملحكمة  تم  إليد ع  لق5نشني 
يشليش   (( بت5ريخ  بسال   البتد ئية 

1996 تحت رقم 7)2.
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GROUP FADEL DESIGNS
SARL

في) حرر  قر ر  ستثن5ئي  بمقت�سى 
قرر) ((0(( (25 (22 بت5ريخ)  لرب5ط 
 GROUP FADEL» شركة) شرك5ء)
ذ ت  5) ش.م.م  («DESIGNS SARL

يلي):
للشركة) تصفية  سبقة 

.«GROUP FADEL DESIGNS»
للشركة  لسيدة) تعيين  ملصفي 
سع5د ف5ضل،)وكذ   ك5ن  لتصفية في)
2) لعم5رة) :) لط5بق  ألو4  لشقة رقم)

94)زنقة ن5بشلي  ملحيط  لرب5ط.
بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 
ب5لرب5ط) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 
تحت رقم)124617)في))2) 25)2)0).
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 INTERNATIONAL CAR
SERVICE
SARL AU

ع5م  ستثن5ئي) جمع  بمقت�سى 
أبريل) (26 بت5ريخ) في  لرب5ط  حرر 
شركة) قرر  لشريك  لشحيد  ((0((
 INTERNATIONAL CAR»

SERVICE SARL AU») 5 يلي):

:) ن) تحشيل  ملقر  الجتم5عي)

برقم) ب5لط5بق  ألو4  لش قع   لشقة 
ن5بشلي  ملحيط) زنقة  (94 2) لعم5رة)

 لرب5ط إلى زنقة  وسلش  لط5بق  ألر�سي)
 4 رقم) 30) كتب  رقم) إق5 ة ضي5ء)

 ملحيط  لرب5ط.
4) ن  لق5نشن) تعديل  مل5دة)

 ألس5�سي للشركة.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 

ب5لرب5ط) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

تحت رقم)124603)في))2) 25)))0).
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SERVIDOR MAROC
SARL AU

بمقت�سى جمع ع5م  ستثن5ئي حرر)
في  لرب5ط بت5ريخ)0))أبريل)))0))قرر)

 SERVIDOR»(لشريك  لشحيد شركة 

MAROC SARL AU») 5 يلي):

:) ن) تحشيل  ملقر  الجتم5عي)

برقم) ب5لط5بق  ألو4  لش قع   لشقة 
ن5بشلي  ملحيط) زنقة  (94 2) لعم5رة)

 لرب5ط إلى زنقة  وسلش  لط5بق  ألر�سي)
 ( رقم) 30) كتب  رقم) إق5 ة ضي5ء)

 ملحيط  لرب5ط.
4) ن  لق5نشن) تعديل  مل5دة)

 ألس5�سي للشركة.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 

ب5لرب5ط) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

تحت رقم)124618)في))2) 25)))0).
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2J WASH
SARL

شركة  حدودة  ملسؤولية
رأسم5له5):)2.000.000)درهم

عم5رة 24شقة 2 ش5رع  يشليفن 

أكد 4 -  لرب5ط

عرفي  ملنعقد) عقد  بمقت�سى 

بت5ريخ)))فبر ير)0)0))قد تقرر تحشيل)

 ملقر  الجتم5عي للشركة  ن):)عم5رة)2 

شقة رقم)2)إق5 ة  لشف5ق)-)تم5رة إلى)

عم5رة)24)شقة رقم)2)ش5رع  يشلفين)

أكد 4  لرب5ط.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 8084 رقم) تحت  ب5لرب5ط   لتج5رية 

بت5ريخ)22) 25)))0).
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إكسكوب
ش.م.م

بيع حصص  جتم5عية
بمقتضي5ت  حضر  لجمع  لع5م)

32) 5رس) غير  لع5د2  ملنعقد بت5ريخ)

))0)،)تم تقرير  5 يلي):

حصة) (400 بيع) على   ملص5دقة 

طرف  لسيد  حمد)  جتم5عية  ن 

 لرحم5ني للسيد  حمد بنحش.

 ستق5لة  لسيد  حمد  لرحم5ني)

 ن  نصبه كمسير.

سيتم) فإن  لشركة  عليه  وبن5ء)

طرف) غير  حدودة  ن  ملدة  إد رته5 

 لشريك  لشحيد  لسيد  حمد بنحش.

 عتم5د  لق5نشن  ألس5�سي  لجديد)

لشركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)

شريك وحيد.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 

ب5لد ر) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

تحت) ((0(( (25 (9 بت5ريخ)  لبيض5ء)
رقم)3439)8.

 لخص قصد  لنشر)

إكسكشب
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R.SERBOUTI IMMOBILIER
SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
رأسم5له5 : 200.000 درهم

تأسيس شركة
بت5ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس) بتم5رة،) ((0(( أبريل) ((2

ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة 

ب5لصف5ت  لت5لية):

تحمل  لشركة  سم) (:  لتسمية)

 R.SERBOUTI IMMOBILIER

.SARL

 ملقر  الجتم5عي : رقم )،  لعم5رة 
رقم 2)، تجزئة بشر س، تم5رة.
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 / :  إلنع5ش  لعق5ر2   لهدف 
أشغ45  لبن5ء وأشغ45  تعددة.

بمبلغ  حدد   : رأسم45  لشركة 
200.000 درهم  قسمة على 2000 
حصة، قيمة  لحصة  لش حدة 200 

درهم، يمتلكه5  لسيد ن :
 200 بقيمة  سربشتي  عسش  بن 

حصة.
 200 بقيمة  صفش ني  ف5طمة 

حصة.
في) :) دة  لشركة  حددة   ملدة)
99)سنة  بتد ء) ن ت5ريخ تسجيله5 في)

 لسجل  لتج5ر2.
يسير  لشركة بن عسش) (:  لتسيير)

سربشتي.
سجلت  لشركة ب5لسجل  لتج5ر2)
تحت بتم5رة   للمحكمة  البتد ئية 

رقم):)136273.
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HASSAN OMEGA
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
بشريك وحيد

رأسم5له5 : 200.000 درهم
تأسيس شركة

بت5ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس) بتم5رة،) ((0(( أبريل) ((2
ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة 

ب5لصف5ت  لت5لية):
تحمل  لشركة  سم) (:  لتسمية)

.HASSAN OMEGA SARLAU
 ملقر  الجتم5عي):)رقم))23)سكتشر)

2)تجزئة ري5ض أوالد  ط5ع،)تم5رة.
وأشغ45  أشغ45  لبن5ء   :  لهدف 
/  لتغذية  ع5 ة  تج5رة   /  تعددة 

 لع5 ة...
بمبلغ  حدد   : رأسم45  لشركة 
200.000 درهم  قسمة على 2000 
حصة، قيمة  لحصة  لش حدة 200 

درهم، يمتلكه5 :
 لسيد  دريس  لعبدالو2 : 2000 

حصة.
في) :) دة  لشركة  حددة   ملدة)
99)سنة  بتد ء) ن ت5ريخ تسجيله5 في)

 لسجل  لتج5ر2.

يسير  لشركة  دريس  (:  لتسيير)

 لعبدالو2.
سجلت  لشركة ب5لسجل  لتج5ر2)

تحت بتم5رة   للمحكمة  البتد ئية 
رقم):)136255.
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AL ARZ CASH
SARL AU

رأسم5له5 : 200.000 درهم

 قره5  الجتم5عي : رقم 48 زنقة )2 

 ألرز 2 أحد ف، أزرو

تبع5 لعقد عرفي  ؤرخ في)7))أبريل)

))0)،)تم وضع  حضر  لجمع  لع5م)

 الستثن5ئي.

أشغ45  ليشم):

تغيير  ملسير.

تحديث  لنظ5م  ألس5�سي.

 ختلف5ت.

 لحل  ألو4):

قرر  لجمع  لع5م قبش4  ستق5لة)

وتعيين) بششتة،)  لسيد  ملستر2 

وحيد) عمر  سير   لسيد  ملستر2 

للشركة ملدة غير  حدودة.

 لحل  لث5ني):

قرر  لجمع  لع5م تحديث  لنظ5م)

 ألس5�سي.

بكت5بة) تم  (:  إليد ع  لق5نشني)

بأزرو) ب5ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بت5ريخ)9) 25)))0))تحت رقم)166.
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BALMATRAV
SARL AU

رأسم5له5 : 200.000 درهم
 قره5  الجتم5عي : رقم 7)8  كرر

تجزئة عين أغب45، أحد ف، أزرو

تبع5 لعقد عرفي  ؤرخ في)0))أبريل)

))0)،)تم وضع  حضر  لجمع  لع5م)

 الستثن5ئي.

أشغ45  ليشم):

تصفية  لشركة.

تسمية  ملصفي.

 ختلف5ت.

 لحل  ألو4):
قرر  لجمع  لع5م تشقيف  لشركة)

 بتد ء) ن ت5ريخ)0))أبريل)))0).
 لحل  لث5ني):

تسمية  لسيد) قرر  لجمع  لع5م 
 يت ب5لحسين  حمد  صفي  لشركة،)
في) تصفية  لشركة  وتحديد  ك5ن 
 8(7 برقم)  ملقر  الجتم5عي  لك5ئن 
أحد ف،) تجزئة عين أغب45،)  كرر،)

أزرو.
بكت5بة) تم  (:  إليد ع  لق5نشني)
بأزرو) ب5ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم) تحت  ((0(( أبريل) ((8 بت5ريخ)

.228
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 STE SIDI AAMER
CONSTRUCTION

SARL
رأسم5له5 : 2.000.000 درهم
 قره5  الجتم5عي : رقم 284

 تجزئة  لصنشبر، أحد ف، أزرو
تبع5 لعقد عرفي  ؤرخ في)26)أبريل)
))0)،)تم وضع  حضر  لجمع  لع5م)

 الستثن5ئي.
أشغ45  ليشم):
إض5فة  سير.

24) ن  لنظ5م) تغيير  لفصل رقم)
 ألس5�سي.

صالحي5ت.
تحديث  لنظ5م  ألس5�سي.

 ختلف5ت.
 لحل  ألو4):

إض5فة  لسيد) قرر  لجمع  لع5م 
ق5سمي  شال2 عبد هللا  سير  للشركة)

ملدة غير  حدودة.
 لحل  لث5ني):

قرر  لجمع  لع5م تغيير  لفصل)24 
:)حيث ستكشن)  ن  لنظ5م  ألس5�سي)
لجميع  لعملي5ت)  لشركة  لز ة 
خال4) به5  ن  و لعقشد  ملتعلقة 
 لتشقيع  لفرد2 للسيد ق5سمي  شال2)
عبد هللا أو  لتشقيع  ملشترك للسيد)
ق5سمي) و لسيدة  ق5سمي  حمد 

ف5طمة.

 لحل  لث5لث):

قرر  لجمع  لع5م تحديث  لنظ5م)

 ألس5�سي.

بكت5بة) تم  (:  إليد ع  لق5نشني)

بأزرو) ب5ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بت5ريخ)9) 25)))0))تحت رقم)165.
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 INCOM COMPOSITES

MOROCCO
 ين كشم كش بشزيتس  شروكش

شركة  حدودة  ملسؤولية

 قره5  الجتم5عي : I تجزئة 70، 

تجزئة رقم )،  لشحدة  ألولى،  نطقة 

 لتصدير  لحرة، طنجة
رأسم5له5 : 200.000 درهم ق5بل 

للتحشيل

 لسجل  لتج5ر2 : طنجة
رقم 208773

تفشيت حصص  جتم5عية
بمقت�سى  حضر قر ر ت  لشريك)

 لشحيد  ملحرر بمقر  لشركة بطنجة)

بت5ريخ)7)فبر ير)))0))تقرر  5 يلي):

تفشيت  لحصص) على   ملص5دقة 

 الجتم5عية  لت5لية):

و حدة) حصة  جتم5عية  تفشيت 

ق5بلة) در هم  (20 فئة) )2() ن 

طرف  لشركة) وذلك  ن  للتحشيل 

 INGENIERIA DE COMPUESTOS,

 Mr. CARLOS VIDAL S.L.U)لف5ئدة)

.GARCIA

و7  (6 للفصش4)  لتعديل  ملش ز2 

 ن  لقش نين  ألس5سية للشركة.

ذ ت) شركة  تحشيل  لشركة  ن 

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

ذ ت) شركة  إلى  (SARL AU  لشحيد)

.SARL(سؤولية  حدودة 

كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 

بطنجة) ضبط  ملحكمة  لتج5رية 

رقم) تحت  ((0(( أبريل) (23 بت5ريخ)

.(2(789
للخالصة و لبي5ن

 ملسير
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SERVICIOS MAGHREB
سيرفيسيشس  5غريب

شركة  حدودة  ملسؤولية
 قره5  الجتم5عي : ز وية ش5رع  حمد 

 لخ5 س وط5نط5ن وزنقة لبن5ن
إق5 ة لين5،  لط5بق  لث5ني، رقم 437

طنجة
رأسم5له5 : 200.000 درهم ق5بل 

للتحشيل
 لسجل  لتج5ر2 : طنجة

رقم 82989
تغيير  لتسمية

قر ر ت  لجمع) بمقت�سى  حضر 
 لع5م  الستثن5ئي  ملحرر بمقر  لشركة)
))0))تقرر) 4))فبر ير) بطنجة بت5ريخ)

 5 يلي):
للشركة) تغيير  السم  الجتم5عي 
 ن ألي  5روك)ALIE MAROC)ليصبح)
 SERVICIOS سيرفيسيشس  5غريب)

.MAGHREB
)) ن) للفصل)  لتعديل  ملش ز2 

 لقش نين  ألس5سية للشركة.
تنقيح  لقش نين  ألس5سية للشركة.

سلط5ت.
كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 
بطنجة) ضبط  ملحكمة  لتج5رية 
رقم) تحت  ((0(( أبريل) ((9 بت5ريخ)

.(23338
للخالصة و لبي5ن

 ملسير
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MAGIC PICTURES LTD شركة
SARL AU

رأسم45  لشركة : 00.000) درهم
 ملقر  الجتم5عي : 29 ش5رع أثين5

حي  ملحيط  لرب5ط
أقر  لجمع) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ديسمبر) ((2  لع5م  الستثن5ئي بت5ريخ)

))0)) 5 يلي):
للشركة) نقل  ملقر  الجتم5عي 
تق5طع ش5رع)  ن إق5 ة  ريم جه37)
رود ني) وسليم5ن   لحسن  لث5ني 
 لرب5ط إلى)29)ش5رع أثين5 حي  ملحيط)

 لرب5ط.

تم  إليد ع  لق5نشني لدى  ملحكمة)

(25 (22 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)3376.
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 LUXURY MOTORS

AUTOMOTIVE
SARLAU

عرفي  حرر) عقد  بمقت�سى 

))0)/02/02)تم تكشين نظ5م أس5�سي)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

ذ ت شريك وحيد خص5ئصه5 ك5لت5لي):

 LUXURY MOTORS (:  لتسمية)

.AUTOMOTIVE

 لهدف):)تم5رس  لشركة  ألهد ف)

 لت5لية):)

 ستير د  لسي5ر ت  لجديدة)

و ملستعملة.

 الستير د و لتصدير.

 ستير د  عد ت  إلسع5ف و لعت5د.

 651 :) حل رقم)  ملقر  الجتم5عي)
))بلشك س حي يعقشب  ملنصشر)   ل)

 لرب5ط.
 20.000 (: رأس  مل45  الجتم5عي)

درهم  قسم إلى)200)حصة قيمة كل)

و حدة)200)درهم.
نشر) تعيين  لسيد:) تم  (:  لتسيير)

لبط5قة)  لدين  رحشم  لح5 ل 

 NM820(39((لتعريف  لشطنية رقم 

غير) وملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

 حدودة.

وضع) تم   إليد ع  لق5نشني 

كت5بة  لضبط) لدى   مللف  لق5نشني 

ب5ملحكمة  لتج5رية ب5لرب5ط تحت رقم)

 لسجل  لتج5ر2)160213. 
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GROGTRAV LEADER
SARL.AU

بمقت�سى جمع ع5م  ستثن5ئي حرر)

في  لرب5ط)))0)/0/04))قرر  لشريك)

 GROGTRAV للشركة)  لشحيد 

LEADER SARLAU) 5 يلي):

:) ن) تحشيل  ملقر  الجتم5عي)
2) لط5بق  الر�سي عم5رة)6  شقة رقم)
بم5كش  ملحيط  لرب5ط  لى زنقة  وسلش)
 30  لط5بق  الر�سي إق5 ة ضي5ء)رقم)

 كتب)2) ملحيط  لرب5ط.
4) ن  لق5نشن) تعديل  مل5دة)

 ألس5�سي للشركة.
تم  إليد ع  لق5نشن بكت5بة  لضبط)
تحت) ب5ملحكمة  لتج5رية  لرب5ط 

رقم4439)2)بت5ريخ)))0)/23/02.
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DAR EL MEKNASSI
SARLAU

و حضر) عقد  لبيع  بمقت�سى 
بت5ريخ   لجمع  لع5م  الستثن5ئي 
شركة) شرك5ء) قرر  ((0(( أبريل) (7
DAR EL MEKNASSI SARL AU 

 5 يلي):
 لسيد بشخريس  حمد ب5ع جميع)
 UNIVERS FRAIS(حصصه إلى شركة

SARL)و لسيدة هند ث5بت.
ث5بت  سيرة) هند  تعيين  لسيدة 
للشركة ملدة غير  حددة  ع  إل ض5ء)

 الجتم5عي.
ذ ت) شركة  تحشيل  لشركة  ن 
ذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 
ذ ت  ملسؤولية) شركة  إلى   لشحيد 

 ملحدودة.
 الئمة  لقش نين  ألس5سية)

للشركة.
وقد تم  إليد ع  لق5نشني للشركة)
لدى  ملحكمة) كت5بة  لضبط  لدى 
 البتد ئية بتم5رة بت5ريخ)2) 25)))0) 

تحت رقم)38034. 
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GV-INDUSTRIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسم5له5 : 200.000 درهم
  ملقر  الجتم5عي :  تجر رقم )، 

بلشك K، رقم )))،  والد  وجيه، 
 لقنيطرة

تأسيس شركة
عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 
ب5لقنيطرة،)تم وضع  لق5نشن  ألس5�سي)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

ذ ت  ملش صف5ت  لت5لية):

 GV-INDUSTRIE (:  لتسمية)
.SARL

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)
 ملسؤولية  ملحدودة.

 ،( رقم  :  تجر   ملقر  الجتم5عي)
)))،  والد  وجيه،  رقم   ،K بلشك 

 لقنيطرة. 
 شضشع  لشركة):)

 بر ج،) حلل،) صمم.
رأسم45) حدد  (: رأسم45  لشركة)
درهم) (200.000 في  بلغ)  لشركة 
حصة  جتم5عية) (2000 إلى)  قسم 
للش حد،) حررة) درهم  (200 بقيمة)
بك5 له5،) كتتبة و شزعة على  لشرك5ء)

ك5لت5لي):
 لسيد جم45 و لزين)200)حصة)؛

 200 علي) حمش   لسيد  لحسين 
حصة.

 ملدة):)99)سنة.
أسند إلى  لسيد جم45) (:  لتسيير)
و لزين،) لجنسية  غربية،) لح5 ل)
 UA34249 رقم) للبط5قة  لشطنية 
و لسيد  لحسين حمش علي،) لجنسية)
للبط5قة  لشطنية)  غربية،) لح5 ل 

.PP833238(رقم
ب5لسجل  لتج5ر2) تم  لتقييد 
ب5ملحكمة  البتد ئية ب5لقنيطرة تحت)

رقم)65167.
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 STE GHARB OUVRAGE
D’ART ET ROUTES

SGOR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رأسم5له5 : 200.000 درهم
 قره5  الجتم5عي : )2 ز وية  شال2 

 سليم5ن وأحمد ششقي،  لشقة 
رقم 3،  لط5بق  ألر�سي، إق5 ة س5رة، 

 لقنيطرة
 لحل  ملبكر للشركة

بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)
ديسمبر) ((8 بت5ريخ)  لغير  لع5د2 

2)0)،)تقرر  5 يلي):)
 ملص5دقة على  لحل  ملبكر لشركة)

.SGOR SARL



8999 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

تصفية  لشركة) تحديد  قر 
ز وية  شال2) (2( (: بمقره5  الجتم5عي)
ششقي،) لشقة) وأحمد   سليم5ن 
رقم)3،) لط5بق  ألر�سي،)إق5 ة س5رة،)

 لقنيطرة.
تعيين  لسيد  لبر ن�سي  ملصطفى)
 ن طرف جميع  لشرك5ء)وإنه5ء) ه5م)

.SGOR SARL(تسييره لشركة
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
فبر ير) (9  البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)

))0))تحت رقم)90342.
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NETRAF
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

بشريك و حد
رأسم5له5 : 650.000 درهم

 قره5  الجتم5عي : ز وية زنقة  حمد 
 لقر2 وزنقة ز زم،  لقنيطرة

 لحل  ملبكر للشركة
بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)
ديسمبر) ((8 بت5ريخ)  لغير  لع5د2 

2)0)،)تقرر  5 يلي):)
 ملص5دقة على  لحل  ملبكر لشركة)

.NETRAF SARL AU
تصفية  لشركة) تحديد  قر 
بمقره5  الجتم5عي):)ز وية زنقة  حمد)

 لقر2 وزنقة ز زم،) لقنيطرة.
تعيين  لسيد ع5 ير ششقي بصفته)

 صفي للشركة.
إبر ء) لسيد ع5 ير ششقي  ن طرف)
تسييره) وإنه5ء) ه5م  جميع  لشرك5ء)

.NETRAF SARL AU(لشركة
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
فبر ير) (8  البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)

))0))تحت رقم)90326.
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SERT CAR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رأسم5له5 : 200.000 درهم
 قره5  الجتم5عي : )8 زنقة  عمشرة، 

عم5رة ي5سمين،  لشقة رقم 2، 
 لقنيطرة

 لحل  ملبكر للشركة

بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)
(،(0(( ين5ير) (4  لغير  لع5د2 بت5ريخ)

تقرر  5 يلي):)
 ملص5دقة على  لحل  ملبكر لشركة)

.SERT CAR SARL
تصفية  لشركة) تحديد  قر 
بمقره5  الجتم5عي):))8)زنقة  عمشرة،)
(،2 رقم) ي5سمين،) لشقة  عم5رة 

 لقنيطرة.
تعيين  لسيد  لسكشتي  حمد،)

بصفته  صفي للشركة.
إبر ء) لسيد  لسكشتي  حمد  ن)
وإنه5ء) ه5م) جميع  لشرك5ء) طرف 

.SERT CAR SARL(تسييره لشركة
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
فبر ير) (3  البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)

))0))تحت رقم)74)90.
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JIBLIM3AK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسم5له5 : 200.000 درهم
 ملقر  الجتم5عي : ش5رع  الستقال4، 

عم5رة سليم5ن،  كتب رقم 4، 
 لقنيطرة

تأسيس شركة
عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 
ب5لقنيطرة،)تم وضع  لق5نشن  ألس5�سي)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

ذ ت  ملش صف5ت  لت5لية):
.JIBLIM3AK SARL(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)
 ملسؤولية  ملحدودة.

ش5رع   :  ملقر  الجتم5عي)
سليم5ن،  كتب  عم5رة   الستقال4، 

رقم 4،  لقنيطرة. 
 شضشع  لشركة):)

.GENIE INFORMATIQUE
رأسم45) حدد  (: رأسم45  لشركة)
درهم) (200.000 في  بلغ)  لشركة 
حصة  جتم5عية) (2000 إلى)  قسم 

بقيمة)200)درهم للش حدة):
حمزة وه5س)200)حصة)؛

 حمد ي5سر شش ة)200)حصة.
 ملدة):)99)سنة.

أسند إلى  لسيد حمزة) (:  لتسيير)

وه5س.

:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)

32)ديسمبر.
ب5لسجل  لتج5ر2) تم  لتقييد 

ب5ملحكمة  البتد ئية ب5لقنيطرة تحت)
رقم)65231)بت5ريخ)22) 25)))0).
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 CAFE RESTAURANT

V-FLEURY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسم5له5 : 200.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي : ز وية زنقة أحمد 

ششقي، عم5رة C  تجر )2،  لقنيطرة

تأسيس شركة
عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 

ب5لقنيطرة،)تم وضع  لق5نشن  ألس5�سي)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

ذ ت  ملش صف5ت  لت5لية):

 CAFE RESTAURANT(:(لتسمية 

.V-FLEURY(SARL

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)

 ملسؤولية  ملحدودة.
 ملقر  الجتم5عي):)ز وية زنقة أحمد)

ششقي،)عم5رة)C) تجر))2،) لقنيطرة.)

 شضشع  لشركة):)

 ستغل  قهى أقل  ن)2)أشخ5ص)؛

بيع  ملعجن5ت  ملشتركة ب5لتقسيط)؛

 طعم بسعر ت5بت.
رأسم45) حدد  (: رأسم45  لشركة)

درهم) (200.000 في  بلغ)  لشركة 

حصة  جتم5عية) (2000 إلى)  قسم 

بقيمة)200)درهم للش حدة.

 ملدة):)99)سنة.

أسند إلى  لسيد سهيل) (:  لتسيير)

عبروق و لسيد  حمد عبروق.

:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)

32)ديسمبر.
ب5لسجل  لتج5ر2) تم  لتقييد 

ب5ملحكمة  البتد ئية ب5لقنيطرة تحت)
رقم)65249)بت5ريخ))2) 25)))0).

354 P

 STE LE REVE EST ETERNEL

PRIVE
SNC

  ملقر  الجتم5عي : حي  لبس5تين، 

رقم 22،  لقنيطرة

 لسجل  لتج5ر2 رقم 20922 

 لقنيطرة

 لحل  ملبكر للشركة
بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)

 LE REVE EST  لغير  لع5د2 لشركة)

ETERNEL PRIVE)تقرر  5 يلي):

 ملص5دقة على  لحل  ملبكر للشركة.

 Abdelali تعيين  لسيد)

HMAMOU)بصفته  صفي للشركة.

تصفية  لشركة) تحديد  قر 

رقم) حي  لبس5تين،) (: ب5لعنش ن  لت5لي)

22،) لقنيطرة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ))))أبريل)

))0))تحت رقم)243)8.
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SMARTEX CONSULTING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسم5له5 : 200.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي : وسط  ملدينة 44 

ز وية زنقة  شال2 عبد  لعزيز  حمد 

 Entre Sol كرد علي وأحمد أ ين

 تجر رقم 43،  لقنيطرة

تأسيس شركة
عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 

ب5لقنيطرة،)تم وضع  لق5نشن  ألس5�سي)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

ذ ت  ملش صف5ت  لت5لية):

 SMARTEX (:  لتسمية)

.CONSULTING SARL

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)

 ملسؤولية  ملحدودة.

 ملقر  الجتم5عي):)وسط  ملدينة)44 

ز وية زنقة  شال2 عبد  لعزيز  حمد)

 Entre Sol أ ين) وأحمد  علي  كرد 

 تجر رقم)43،) لقنيطرة.)
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 شضشع  لشركة):)

 ركز  التص45.
رأسم45) حدد  (: رأسم45  لشركة)

درهم) (200.000 في  بلغ)  لشركة 

حصة  جتم5عية) (2000 إلى)  قسم 

بقيمة)200)درهم للش حدة.

 ملدة):)99)سنة.

:)أسند إلى  لسيد ي5سين)  لتسيير)

كشرجم.

:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)

32)ديسمبر.
ب5لسجل  لتج5ر2) تم  لتقييد 

ب5ملحكمة  البتد ئية ب5لقنيطرة تحت)
رقم)65235)بت5ريخ)22) 25)))0).
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MOROFRUITS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك و حد
رأسم5له5 : 200.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي : ز وية زنقة 

 A الستقال4 و رصة إق5 ة البيرال 

 كتب رقم 8،  لقنيطرة

تأسيس شركة
عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 

ب5لقنيطرة،)تم وضع  لق5نشن  ألس5�سي)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

بشريك و حد ذ ت  ملش صف5ت  لت5لية):

 MOROFRUITS (:  لتسمية)

.SARL AU

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك و حد.
زنقة  ز وية   :  ملقر  الجتم5عي)

 A البيرال  إق5 ة  و رصة   الستقال4 

 كتب رقم 8،  لقنيطرة. 

 شضشع  لشركة):)

Exploitation Agricole)؛

Import Export)؛

.Negoce
رأسم45) حدد  (: رأسم45  لشركة)

درهم) (200.000 في  بلغ)  لشركة 

حصة  جتم5عية) (2000 إلى)  قسم 

بقيمة)200)درهم للش حدة.

 ملدة):)99)سنة.

:)أسند إلى  لسيد أس5 ة)  لتسيير)

 لسنش�سي.

:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)

32)ديسمبر.
ب5لسجل  لتج5ر2) تم  لتقييد 

ب5ملحكمة  البتد ئية ب5لقنيطرة تحت)
رقم)65221)بت5ريخ)20) 25)))0).
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FIDAE CONCEPT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسم5له5 : 200.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي : ز وية زنقة 

 A الستقال4 و رصة إق5 ة البيرال 

 كتب رقم 8،  لقنيطرة

تأسيس شركة
عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 

ب5لقنيطرة،)تم وضع  لق5نشن  ألس5�سي)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

ذ ت  ملش صف5ت  لت5لية):

 FIDAE CONCEPT (:  لتسمية)

.SARL

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)

 ملسؤولية  ملحدودة.
زنقة  ز وية   :  ملقر  الجتم5عي)

 A البيرال  إق5 ة  و رصة   الستقال4 

 كتب رقم 8،  لقنيطرة. 

 شضشع  لشركة):)

تسشيق أجهزة  لكمبيشتر و عد ت)

 ملك5تب)؛

أعم45  لتطشير و لصي5نة)؛

 لتج5رة  لع5 ة.
رأسم45) حدد  (: رأسم45  لشركة)

درهم) (200.000 في  بلغ)  لشركة 

حصة  جتم5عية) (2000 إلى)  قسم 

بقيمة)200)درهم للش حدة.

 ملدة):)99)سنة.

إلى  لسيد) أسند  (:  لتسيير)

 SALOUA و لسيدة) أيشب  لسال ي 

.AITAMNAIT

:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)

32)ديسمبر.

ب5لسجل  لتج5ر2) تم  لتقييد 
ب5ملحكمة  البتد ئية ب5لقنيطرة تحت)

رقم)65207)بت5ريخ)20) 25)))0).
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 STE AL TAHALUF
IMMOBILIER

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسم5له5 : 200.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي : 364 تجزئة 
 لصي5د،  لط5بق  لث5ني،  لقنيطرة

تأسيس شركة
عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 
ب5لقنيطرة،)تم وضع  لق5نشن  ألس5�سي)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

ذ ت  ملش صف5ت  لت5لية):
 AL TAHALUF (:  لتسمية)

.IMMOBILIER SARL
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)

 ملسؤولية  ملحدودة.
تجزئة   364 (:  ملقر  الجتم5عي)

 لصي5د،  لط5بق  لث5ني،  لقنيطرة. 
 شضشع  لشركة):)

 نعش عق5ر2.
رأسم45) حدد  (: رأسم45  لشركة)
درهم) (200.000 في  بلغ)  لشركة 
حصة  جتم5عية) (2000 إلى)  قسم 

بقيمة)200)درهم للش حدة.
 ملدة):)99)سنة.

أسند إلى  لسيد هش5م) (:  لتسيير)
 لريمي و لسيد  ملصطفى ط5ط5.

:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)
32)ديسمبر.

ب5لسجل  لتج5ر2) تم  لتقييد 
ب5ملحكمة  البتد ئية ب5لقنيطرة تحت)

رقم)65283.
359 P

MKF AGROU PRODUCTS
ش.ذ.م.م

RC 64737
تحشيل  ملقر  الجتم5عي 

و فتت5ح فرع للشركة
عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�سى 
تم) ((0(( أبريل) (26 يشم) ب5لقنيطرة 

تحديد  5 يلي تبع5 للمحضر):

إلى  ملقر) تحشيل  ملقر  الجتم5عي 
تجزئة  لشئ5م،)  لجديد  لك5ئن 
(،22 30) لط5بق  لر بع  كتب) عم5رة)

 لقنيطرة.
في  لعنش ن) للشركة  فرع   فتت5ح 
:) تجر ب5لط5بق  ألر�سي بقعة)  لت5لي)

894) أل ل))،) لقنيطرة.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق5نشني)
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لق5نشني 
ب5لسجل  لتج5ر2) وقيد  ب5لقنيطرة 
ب5لقنيطرة بت5ريخ))2) 25)))0))تحت)

رقم)7)923.
 ن أجل  ملستخرج و إلش5رة
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BN RYAD
SARL AU

ع5م  ستثن5ئي) جمع  بمقت�سى 
))0))قرر) 2))فبر ير) حرر في  لرب5ط)
 BN RYAD  لشريك  لشحيد للشركة)

SARL AU  5 يلي :
أصبح  تعديل  لنش5ط  لذ2 

ك5لت5لي :
 خبزة وحلشي5ت.

3  ن  لق5نشن  تعديل  مل5دة 
 ألس5�سي للشركة.

بكت5بة  تم  إليد ع  لق5نشني 
بسال  ب5ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
تحت رقم 38404 بت5ريخ 3) فبر ير 

.(0((
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OUKADDOUR TRANS
شركة  حدودة  ملسؤولية
رأسم5له5 : 200.000 درهم
 44 RUE : ملقر  الجتم5عي 

 AGUELEMANE(SIDI(ALI(N°7 1er
ETAGE BAS AGDAL RABAT

تعديل
ف عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�سى 
 23)أكتشبر)2)0))و ن خال4  حضر)
 لجمع  لع5م  الستثن5ئي قرر  لشرك5ء)

 5 يلي):
2)-)تفشيت  جمشع حصص  لسيد)
حصة() (200( عبد  للطيف)  قدور 

لف5ئدة  لسيد زيد  يشبي.



9001 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

تعيين  لسيد فر ح ط5رق و/ (- ((
أو زيد  يشبي كمسيرين جدد للشركة)
عبد  للطيف) بعد  ستق5لة  لسيد 

 قدور  ن  ه5م  لتسيير.
تغيير  السم  لق5نشني للشركة) (- (3
إلى) (OUKADDOUR TRANS  ن)

.VITRALE TRANS
إلى) تحشيل  ملقر  الجتم5عي  (- (4
 ال ل)2)رقم)416)حي  ملسيرة،)يعقشب)

 ملنصشر  لرب5ط.
تحيين  لق5نشن  ألس5�سي) (- (2

للشركة.
وقد تم  إليد ع  لق5نشني ب5ملحكمة)
22) 5رس) بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)974))2.
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STE SACVA
SARL AU

شركة  حدودة  ملسؤولية
  ن شريك وحيد

رأسم5له5 : 200.000 درهم
رقم  لسجل  لتج5ر2 : 126159
 ملقر  الجتم5عي : رقم 70 تجزئة 

 لنخلة  لصخير ت
حل أولي للشركة

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ في)9) 25)))0))تقرر حل أولي)
لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  ن)
شريك وحيد  بلغ رأسم5له5)200.000 
درهم وعنش ن  قره5  الجتم5عي رقم)

70 تجزئة  لنخلة  لصخير ت.
وحدد  قر  لتصفية ب 70 تجزئة 

 لنخلة  لصخير ت.
وعين  لسيد  لحسين  لطيب، 
تجزئة  لنخلة   70  : عنش نه 

 لصخير ت، كمصفي للشركة.
وعند  القتض5ء  لحدود  ملفروضة 
لهم  حل  على  لصالحي5ت  ملخشلة 
 ملخ5برة و حل تبليغ  لعقشد و لشث5ئق 

 ملتعلقة ب5لتصفية.
ب5ملحكمة  تم  إليد ع  لق5نشني 
 25  2( بت5ريخ  بتم5رة   البتد ئية 

))0) تحت رقم 8093.
363 P

MJI HOLDING
SARL

رأسم5له5 200.000 درهم
وعنش ن  قره5  الجتم5عي :  لرقم 
408 عم5رة سمية ش5رع  لشالء 

 لشقة )  لد خلة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

27097
تعديالت ق5نشنية

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم  تخ5ذ  لقر ر ت) ((0(( أبريل) (4

 لت5لية):
بشف5ة  لشريك  لر حل) إقر ر 

 حمد جد يني.
في) ك5نت  تشزيع  لحصص  لتي 
 لكية  لر حل  لسيد  حمد جد يني)
على) ذو2  لحقشق،) ملش فقة  على 
 لسيد كريم جد يني و لسيدة ن5دية)

صبية خليل كشريكين جديدين.
 6 تعديل  لبنشد) تم  لذلك  وتبع5 
وب5لت5لي تم تحيين  لنظ5م) (22 و) (7 و)

 ألس5�سي.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((9  البتد ئية ب5لد خلة بت5ريخ)

))0))تحت رقم)729/))0).
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STE GUADAZUL GESTION
SARL

تأسيس شركة
 (3 بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذ ت) شركة  إنش5ء) تم  ((0((  5رس)
ب5لخص5ئص)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لت5لية):
 GUADAZUL» (:  لتسمية)

.«GESTION
هدف  لشركة) يتعلق  (:  لنش5ط)

ب5ملغرب وب5لخ5رج ب):
تسيير و ستغال4 بش خر  لصيد في)

أع5لي  لبح5ر)...
 ملقر  الجتم5عي):) لرقم)274-272 

حي  لصن5عي  لسالم  لد خلة.
سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس.

رأس  مل45):)حدد في  بلغ)200.000 

درهم  قسم إلى)2000)حصة  ن فئة)

200)درهم للش حدة.

:) لسيد  لحسن) تشزيع رأس  مل45)

 يدبشيش):)200)حصة.

 200 (: عبد  له5د2   5ر)  لسيد 

حصة.

 لتسيير):)تم تعيين  لسيد  لحسن)

عبد  له5د2   5ر) و لسيد   يدبشيش 

للشركة،) ع  عتم5د) كمسيرين 

 إل ض5ء) ملنفصل لهم5.

تبتدئ  ن) (:  لسنة  الجتم5عية)

ف5تح ين5ير وتنتهي في)32)ديسمبر.

ب5ملحكمة) تم  (:  إليد ع  لق5نشني)

 (0 بت5ريخ) بش د2  لذهب   البتد ئية 

 2022/690 رقم) تحت  ((0(( أبريل)

وب5لسجل  لتج5ر2 تحت رقم)2437).
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PARC PAINTBALL OUDAY
SARL

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

تم وضع) ((0(( ين5ير) ((2 بت5ريخ)

ق5نشن  نظم لشركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدودة وذ ت  ملميز ت  لت5لية):

 PARC PAINTBALL» (:  لتسمية)

OUDAY»)ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.

 لهدف):)تسيير و ستغال4 وتشييد)

 نتزه5ت  أللع5ب.

 لرأسم45):)حدد في  بلغ)200.000 

حصة  ن) (2000 إلى) درهم  قسمة 

للش حدة  شزعة) درهم  (200 فئة)

ك5آلتي):

 200 (: سش ية  الخظر)  لسيدة 

حصة.

(: فضلي) هللا  عبد   لسيد  حمد 

200)حصة.

حي  ملط5ر زنقة) (:  ملقر  الجتم5عي)
 لد ر  لبيض5ء)رقم)983/2) لد خلة.

سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس.

تسير  ن طرف  لسيدة) (:  إلد رة)

سش ية  الخظر ملدة غير  حددة.

ب5ملحكمة) تم  (:  إليد ع  لق5نشني)
ين5ير) ((8  البتد ئية ب5لد خلة بت5ريخ)
))0))تحت رقم)248/))0)) لسجل)

 لتج5ر2)0272).
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IBIL CONST
SARL

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وضع) تم  ((0(( (25 (4 بت5ريخ)
ق5نشن  نظم لشركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدودة وذ ت  ملميز ت  لت5لية):
ذ ت) («IBIL CONST» (:  لتسمية)

 ملسؤولية  ملحدودة.
 لهدف):)تطشير  لعق5ر2.

 لرأسم45):)حدد في  بلغ)200.000 
حصة  ن) (2000 إلى) درهم  قسمة 
للش حدة  شزعة) درهم  (200 فئة)

ك5آلتي):
 200 (: حسن  لسعيد2)  لسيد 

حصة.
 200 (: عميد) عبد  لحق   لسيد 

حصة.
 ملقر  الجتم5عي):)حي  لحسني زنقة)

38)رقم)4)) لد خلة.
سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس.
طرف  لسيد) تسير  ن  (:  إلد رة)

حسن  لسعيد2 ملدة غير  حددة.
بكت5بة) تم  (:  إليد ع  لق5نشني)
ب5ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
تحت) ((0(( (25 (9 ب5لد خلة بت5ريخ)
2022/776) لسجل  لتج5ر2) رقم)

.21469
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SOKHRA OUED EDDAHAB
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وضع) تم  ((0(( (25 (6 بت5ريخ)
ق5نشن  نظم لشركة ذ ت  ملسؤولية)
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد وذ ت)

 ملميز ت  لت5لية):
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 SOKHRA OUED» (:  لتسمية)
ذ ت  ملسؤولية) («EDDAHAB

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد.
وتشصيل) إرس5لي5ت  (:  لهدف)

 لبض5ئع.
 لرأسم45):)حدد في  بلغ)200.000 
حصة  ن) (2000 إلى) درهم  قسمة 
للش حدة  شزعة) درهم  (200 فئة)

ك5آلتي):
 2000 (: صب5ر) يشسف   لسيد 

حصة.
حي  ملسجد) (:  ملقر  الجتم5عي)

 ملسيرة)2) لد خلة.
سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس.
طرف  لسيد) تسير  ن  (:  إلد رة)

يشسف صب5ر ملدة غير  حددة.
بكت5بة) تم  (:  إليد ع  لق5نشني)
ب5ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
ب5لد خلة بت5ريخ)20) 25)))0))تحت)
789/))0)) لسجل  لتج5ر2) رقم)

.(2487
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DAHA EXPORT
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

تم وضع) ((0(( أبريل) ((7 بت5ريخ)
ق5نشن  نظم لشركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدودة وذ ت  ملميز ت  لت5لية):
(«DAHA EXPORT» (:  لتسمية)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.
و لتصدير،) :) الستير د   لهدف)
ب5لجملة) و لبيع  لش25   لشر ء)
بيع  ملش د  لغذ ئية،) و لتقسيط.)

تج5رة ع5 ة،)نقل  لبض5ئع...
 لرأسم45):)حدد في  بلغ)200.000 
حصة  ن) (2000 إلى) درهم  قسمة 
للش حدة  شزعة) درهم  (200 فئة)

ك5آلتي):
 200 (:  لسيد  ي5رة سيد   حمد)

حصة.
 لسيد  ي5رة  لشيخ):)20))حصة.
 لسيد  ي5رة سيدح):)20))حصة.

تجزئة  لبركة) (:  ملقر  الجتم5عي)

 لحي  إلد ر2 فيال رقم)4) لعيشن.

تعيين  لسيد  ي5رة) تم  (:  إلد رة)

سيد  حمد كمسير للشركة و لسيد)

غير) ملدة  له  كن5ئب   ي5رة  لشيخ 

 حددة كم5 تعتمد  لشركة  إل ض5ء)

 ملنفصل لهم5.

بكت5بة) تم  (:  إليد ع  لق5نشني)

ب5ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

ب5لد خلة بت5ريخ)20) 25)))0))تحت)
رقم)42202.
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FAICALPRIM
SARL AU

فيصل بريم ش.م.م

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
وضع  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (26

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 حدودة ذ ت  ملش صف5ت  لت5لية):

ش.م.م) بريم  فيصل  (:  لتسمية)

شركة) («FAICALPRIM SARL AU»

لشريك) ذ ت  سؤولية  حدودة 

وحيد.

 لهدف):) ستير د وتصدير  لفش كه)

و لدولي) و لخضرو ت/) لنقل  ملحلي 

للبض5ئع لص5لح  لغير.

:)س/أ شركة أ&أ)  ملقر  الجتم5عي)
خد 5ت رقم)2)22)رقم)2)حي  لسالم)

أك5دير.

سنة) (99 (:  ملدة  الجتم5عية)

 بتد ء) ن ت5ريخ تسجيله5 في  لسجل)

 لتج5ر2 عد  إذ  تم  لحل  ملسبق أو)

 لتمديد.

يتكشن  ن) (:  لرأسم45  الجتم5عي)

200.000)درهم.

تم تعيين فيصل) (: تسيير  لشركة)

 لغريفي.

في  لسجل) تم  لتقيد  (:  لتقييد)

بأك5دير) ب5ملحكمة  لتج5رية   لتج5ر2 

رقم) تحت  ((0(( (25 (2( بت5ريخ)

رقم) للسجل  لتحليلي  (109756

.22372
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ER RESOURCES
تأسيس

تبع5 للعقد  لعرفي بت5ريخ)20) 25)
تم وضع قش نين  لشركة ذ ت) ((0((

 ملميز ت  لت5لية):
.ER RESOURCES(:(لتسمية 

 لشكل  لق5نشني):)شركة  حدودة)
 ملسؤولية وذ ت  لشريك  لشحيد.

يتعلق نش5ط  لشركة) (:  ملشضشع)
سش ء)ب5ملغرب أو خ5رجه):

جميع  ألنشطة  ملتعلقة ب5لبن5ء.
:) لحي  لحجر2،)  ملقر  لرئي�سي)

زنقة  لخميس5ت،)رقم)2،) لعيشن.
 لرأسم45):)حدد في  بلغ)200.000 
حصة  ن) (2.000 درهم  قسمة إلى)
رضش ن) في  لك  للش حدة  (200 فئة)

 لعب5�سي.
تسيير  ن طرف  لسيد) (:  إلد رة)

رضش ن  لعب5�سي.
بكت5بة) تم  (:  إليد ع  لق5نشتي)
 لضبط ب5ملحكمة  البتد ئية ب5لعيشن)
رقم) تحت  ((0(( (25 (22 بت5ريخ)
رقم) تج5ر2  سجل  (2304/(0((

.42232
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 AKKAOUI PROTHESE
DENTAIRE

تأسيس
(25 (9 تبع5 للعقد  لعرفي بت5ريخ)
تم وضع قش نين  لشركة ذ ت) ((0((

 ملميز ت  لت5لية):
 AKKAOUI (:  لتسمية)

.PROTHESE DENTAIRE
 لشكل  لق5نشني):)شركة  حدودة)

 ملسؤولية وذ ت  لشريك  لشحيد.
يتعلق نش5ط  لشركة) (:  ملشضشع)

سش ء)ب5ملغرب أو خ5رجه):
تقشيم  ألسن5ن.

:) لحي  لحجر2،)  ملقر  لرئي�سي)
زنقة  لخميس5ت،)رقم)2،) لعيشن.

 لرأسم45):)حدد في  بلغ)200.000 
حصة  ن) (2.000 درهم  قسمة إلى)
بشعزى) في  لك  للش حدة  (200 فئة)

عق5و2.

تسيير  ن طرف  لسيد) (:  إلد رة)
بشعزى عق5و2.

بكت5بة) تم  (:  إليد ع  لق5نشتي)
 لضبط ب5ملحكمة  البتد ئية ب5لعيشن)
رقم) تحت  ((0(( (25 (20 بت5ريخ)
رقم) تج5ر2  سجل  (2(94/(0((

.42222
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SOCIETE NEVSKY TRADING
SARL AU

سجل تج5ر2 رقم 32007
تغيير شركة

تم  لتغيير) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ب5ملميز ت  لت5لية):

2)-)زي5دة في أنشطة  لشركة.
تغيير  ملقر  الجتم5عي للشركة) (- ((
إلى  لعنش ن  لت5لي تجزئة  لشف5ق بلشك)

ج رقم)2992) لعيشن.
3)-) إليد ع  لق5نشني):)تم ب5ملحكمة)
(25 (6 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم))292/))0).
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شركة ألباه ترانسبور ش.م.م 
ش.و

 STE ALABAH TRANSPORT SARL
A.U

دو ر سيد2 وس25  شتشكة آيت ب5ه5 
 لسجل  لتج5ر2 رقم 26021

بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ))
شركة) ت5سيس  ثم  22) بريل))0))
شريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.)
- لتسمية:)ألب5ه تر نسبشر

د ت) شركة  ( - لشكل  لق5نشني:)
 ملسؤولية  ملحدودة للشريك وحيد.

نقل  ملستخد ين) (- -) لهدف:)
لحس5ب  لغير

دو ر سيد2) (: ( -) ملقر  الجتم5عي)
وس25  شتشكة آيت ب5ه5)

في  بلغ) حدد  رأس  مل45:) (-
200.000.00)درهم  شزعة كم5 يلي:

 2000 - لسيد  لح5فض  لب5ه)
حصة.
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عين  لسيد  لح5فض) -) لتسيير:)

 لب5ه كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

 حدودة

99)سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) -) ملدة:)

تسجيل  لشركة في  لسجل  لتج5ر2)

-) لسنة  الجتم5عية:) ن)02)ين5 ير)

 لى)32)ديسمبر)) ن كل سنة.)

كت5بة) لدى  ثم  اليد ع  لق5نشني 

 لضبط ب5ملحكمة  البتد ئية ب5نزك5ن))

بت5ريخ)))0)/7/04))تحت رقم)824.
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STE SAMIFISC 

 CABINET COMPTABLE ET

FISCAL

 SIEGE(SOCIAL : IMM(ZERKDI

 ET(AMZIL(APPT(N°01 AV(AL

.MOUKAOUAMA AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

05.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE ONEPIC PRODUCTION
بمقت�سى  لق5نشن  ألس5�سي بت5ريخ)

شركة) تأسيس  تم  (،(8/03/(0((

ب5ملش صف5ت)  حدودة  ملسؤولية.)

:(
ُ
 لت5لية

 STE ONEPIC (:  لتسمية)

PRODUCTION

 لهدف):) إلنت5ج  لسمعي  لبصر2.

:) ملحل  لتج5ر2)  ملقر  الجتم5عي)

حي) (24 رقم) تيلد2  ش5رع  (02 رقم)

 لقدس  ك5دير.

99)سنة  بتد ء   ن ت5ريخ) ( (:  ملدة)

 لتأسيس.

)رأسم5له5):)200.000.00)درهم.

للسيد) (: و  إل ض5ء)  لتسيير 

يشسف بيدو .

ب5ملحكمة) تم   إليد ع  لق5نشني 

بت5ريخ) بأك5دير   لتج5رية 

))0)/8/04))تحت رقم)209272.
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 EPICERIE FINE BY PETIT
PALACE

إعالن عن تأسيس شركة 
 EPICERIE FINE BY  لتسمية:)

 PETIT PALACE
بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ)
وضع  لقش نين) تم  (22/04/(0((
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5سية 

 ملحدودة ذ ت  ملميز ت  لت5لية:
 EPICERIE FINE BY (:  لتسمية)

.PETIT PALACE
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)

 ملسؤولية  ملحدودة.)
)-) لهدف):)إبيسر2 فين.

إق5 ة  لقصر) (: - ملقر  الجتم5عي)
زنقة  أل م) (2 رقم)  لصغير،) حل 

 ملتحدة،)حي سشيس أك5دير.
في) حدد  -) لرأسم45  الجتم5عي:)
على) درهم،) شزع  ()200.000,00(
)200()درهم) )2000()حصة  ن فئة)

لكل و حدة  شزعة كم5يلي:
 200 ضرض5ر2:) بشرى   لسيدة 

حصة.
 200 هدى   غرف5و2:)  لسيدة 

حصة.
- لتسيير:)تم تعيين  لسيدة بشرى)
ضرض5ر2 و لسيدة هدى   غرف5و2)
كمسيرتين شريكتين في  لتسيير ملدة)

غير  حددة.
-) ملدة):)99)سنة

لدى) تم  إليد ع  لق5نشني  وقد 
ب5ملحكمة  لتج5رية) كت5بة  لضبط 
تحت) ((8/04/(0(( بت5ريخ) بأك5دير 

رقم)209274.
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STE SOUDA FAIRE SARL
إنش5ء شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 STE SOUDA  سم  لتج5ر2)
 FAIRE  SARL

دو ر در يد سيد2 بيبي) (:  لعنش ن)
شتشكة أيت ب5ه5

) مله5م):))-))أعم45  تنشعة أو  لبن5ء)
+) لتج5رة.

ر س  45  لشركة):)2.200.000.00 

درهم

) لسيد  سم5عيل) (- (:  لتسيير)

ن5صر2  سير و ش5رك))للشركة

ب5ب5س  سير) حمش  -) لسيد 

و ش5رك))للشركة

تم  إليد ع  لق5نشني  ألس5�سي لدى)

ب5ملحكمة  البتد ئية) كت5بة  لضبط 

تحت) ((7/04/(0(( بت5ريخ)  نزك5ن 
رقم842)و لسجل  لتج5ر2 تحت رقم)

.26053
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 STE SOUSS MASSA

 INTERNATIONAL TRADING

COMPANY
 SARL

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

بمشجب عقد عرفي  ؤرخ ب5نزك5ن)

وضع  لنظ5م) تم  (02/04/(0(( في)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

فيم5) تكمن  ميز ته5  و لتي   ملحدودة 

يلي)

 STE  STE SOUSS (:  لتسمية)

 MASSA INTERNATIONAL

  TRADING COMPANY  S.A.R.L

سش ء) تهدف  لشركة  (:  لغرض)

لحس5به5  لخ5ص أو لحس5ب  لغير في)

 ملغرب وفي أ2 دولة أخرى إلى:

- لتصدير و الستير د
زنقة) ((9 رقم) (:  قر  لشركة)

ورز ز ت حي  شال2 رشيد  نزك5ن.

 ملدة):)حددت  دة  لشركة في)99 

سنة  بتد ء) ن ت5ريخ تكشينه5  لنه5ئي
رأسم45) يبلغ  (: رأسم45  لشركة)

 20.000 درهم) ألف   لشركة  5ئة 

ذ ت  5ئة) حصة  إلى  5ئة   قسم 

200)درهم كقيمة للحصة  لش حدة،)

كلي5) و دفشعة  لقيمة   كتتبة 

و خصصة للشرك5ء) آلتية:

ندونك  وندو جشن دفيد) (:  لسيد)

20)حصة.

 20 س5د2 فيليب جم45) (:  لسيد)
حصة.

 لسنة  مل5لية:تبتدئ في ف5تح ين5ير)
وتنتهي في)32)دجنبر.).

يسير  لشركة  لس5دة)  لتسيير:)
وس5د2) ( دفيد) جشن  ندونك  وندو 

فيليب جم45 ملدة غير  حدودة)))))
كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 
 لضبط ب5ملحكمة  البتد ئية ب5نزك5ن)
عدد) تحت  ((8/04/(0(( ( بت5ريخ)

839
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SUPERMARCHE DARNA
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة   ن شريك وحيد
على  حضر قر ر ت  لشريك) بن5ء)
 لشحيد  ملنعقد بت5ريخ)04/22/))0) 

تأسست شركة)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  ن)

شريك وحيد))ب5العتب5ر ت  لت5لية:)
 SUPERMARCHE شركة)  السم:)
DARNA)ذ ت  سؤولية  حدودة  ن)

شريك وحيد)
(،(28 و) ((27  لعنش ن:) حل رقم)
 98 رقم)  لط5بق  ألر�سي،) لعم5رة 

و99،)حي  لسالم،) ك5دير.
 لهدف):)ب5ئع  ملش د  لغذ ئية.

كل  لعملي5ت) ع5 ة  وبصفة  (-
 لسي5حية،) لتج5رية،) مل5لية)
و القتص5دية  لتي  ن شأنه5 أن تنمي)
وتطشر نش5ط  لشركة  ملذكشرة أعاله.

 99( تسعة و تسعشن سنة)  ملدة:)
سنة(.

رأس  ملــــ45:)رأس  45  لشركة  5ئة)
أالف درهم))200.000)درهم() قسم)
حصة قيمته5  5ئة) ()2000( إلى  لف)

)200()درهم لكل و حدة  نه5.
 لتسيير:)عين  لسيد  لحسن بيش5)

كمسير للشركة)
تم  إليد ع) ( (:  إليد ع  لق5نشني)
ب5ك5دير) ب5ملحكمة  لتج5رية   لق5نشني 
رقم:) تحت  ( ((0((/04/(7 بت5ريخ)

 109556
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IDBM
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة   ن شريك وحيد
قر ر ت) على  حضر  بن5ء)
بت5ريخ)  لشريك  لشحيد  ملنعقد 
ذ ت) تأسست شركة  ((0((/03/(9
 ملسؤولية  ملحدودة  ن شريك وحيد))

ب5العتب5ر ت  لت5لية:)
ذ ت) ( («IDBM» ( شركة)  السم:)

 سؤولية  حدودة  ن شريك وحيد
،) لط5بق) (2  لعنش ن:) لشقة رقم)
 لث5ني،) لعم5رة رقم)32،)تجزئة  لبركة)

 فر ك،)تزنيت.
تشغيل) :) نعش عق5ر2،)  لهدف)
و ملس5ح5ت)  ش5تل  ألشج5ر 

 لخضر ء.
كل  لعملي5ت) ع5 ة  بصفة  و 
 لسي5حية،) لتج5رية،) مل5لية)
و القتص5دية  لتي  ن شأنه5 أن تنمي)
نش5ط  لشركة  ملذكشرة) تطشر  و 

أعاله.
 99( تسعة و تسعشن سنة)  ملدة:)

سنة(.
رأس  ملــــ45:)رأس  45  لشركة هش)
درهم() (200.000( درهم) آلف   5ئة 
 قسم إلى ألف))2000()حصة قيمته5)

 5ئة))200()در هم لكل و حدة  نه5.
عين  لسيد  حمد)  لتسيير:)

سعيشد كمسير للشركة)
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق5نشني)
 لق5نشني ب5ملحكمة  البتد ئية بتزنيت)
بت5ريخ)8)/04/))0))تحت رقم):)146
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   Société BIBI TRANS 
 S.A.R.L

تأسيس شركة 
للجمع) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 06/04/2022 يشم)  لع5م  لع5د2 
تم تأسيس  لشركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدودة):
 BIBI  TRANS(:لتسمية 

 38 A)رقم)  ملقر  الجتم5عي:) جمع)
حي  لعرب أيت  لش4.))

 دة صالحية  لشركة:))99)سنة

رأس  مل45):)200.000.00)درهم.

على  لشكل) وزعت   لحصص:)

 لت5لي:

*) لسيد:)صبر2  لحسن)):)20.000 

درهم.

(: بنسعيد  لعربي) *) لسيد:)

20.000)درهم.

 لسنة  الجتم5عية:) ن ف5تح ين5ير)

إلى غ5ية)32)دجنبر.

 لتسيير:) لسيد صبر2  لحسن.

صبر2  لحسن)  لتشقيع:) لسيد 

وبنسعيد  لعربي  ع5.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 806 رقم) تحت  ب5نزك5ن   البتد ئية 

وب5لسجل) (26/04/2022 بت5ريخ)

بت5ريخ) ( (26007 رقم) تحت   لتج5ر2 

.26/04/2022
 القتط5ف و لبي5ن

 حمد زهشر
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 Société EPICERIE ANCIEN

PORT AGADIR SarL au

شركة ذ ت  سؤولية  حدود 

ذ ت  لشريك  لشحيد ، رأسم5له5 

200.000 درهم

 قره5 الجتم5عي : سشق أنز   تجر 

رقم 387 ٱنز  ٱك5دير

أبريل) (7 تبع5 للعقد  ملحرر بت5ريخ)

شركة  حدودة) تأسيس  تم  ((0((

ذ ت  لشريك  لشحيد)  ملسؤولية 

تحتش2 على  مليز ت  لت5لية)):

 Société EPICERIE (: (  لتسمية)

 ANCIEN PORT AGADIR SarL

sarL au

 ملقر  الجتم5عي):)سشق أنز   تجر)

رقم)387)ٱنز  ٱك5دير

 لرأسم45):)200.000)درهم

 لنش5ط  لتج5ر2:)

بيع  ملش د  لغذ ئية.

ب5مل5ئة  ن) (2 يقتطع) (: (  لربح)

 ألرب5ح  لص5فية  ن  جل  الحتي5طي)

 لق5نشني.

 لتسيير)):)تم تعيين بشسكر ن عبد)

هللا أحمد كمسير لشركه

ف5تح) ) ن  (: (  لسنة  الجتم5عية)

ين5ير  لى غ5ية)32) ن دجنبر.

سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)
 لتسجيل في  لسجل  لتج5ر2

لدى) تم  إليد ع  لق5نشني  وقد 

ب5ملحكمة) كت5بة  لضبط   صلحة 

 لتج5رية ب5ك5دير بت5ريخ)))0)/04/)) 

تحت عدد)109462
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 STE MAHA TRANSFERT

LINE SARL AU
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة
في) للعقد  ملؤرخ  طبق5 

شركة) تأسيس  تم  ( (22/04/(0((

شريك) د ت  (  ملسؤولية  حدودة)

و حد ب5لخص5ئص  لت5لية):))

 STE MAHA ( (:  السم)

TRANSFERT LINE SARL au

 TRANSPORT DE  لهدف)

 PERSONNEL POUR LE COMPTE

 : D’AUTRUI

 TRANSPORT DE

 MARCHANDISE POUR LE

COMPTE D’AUTRUI
 200.000 (: رأسم45  ملجمشعة)

) 5ئة  لف()درهم))

 BOUIH MUSTAPHA(:(لتسيير 

 DOUAR (:  ملقر  الجتم5عي)

KOUHAIZ(INCHADEN(BELFAA-

   MASSA

 ملدة):))99)سنة

للمجمشعة) تم  إليد ع  لق5نشني 

ب5ملحكمة) ب5لسجل  لتج5ر2 

  823 رقم) تحت   البتد ئية  نزك5ن 

بت5ريخ)7)/04/))0) 
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 STE TAKOMBA TRIPS

SARL AU
تأسيس شركة

تريب) ت5كش ب5  شركة  (:  لتسمية)

 STE TAKOMBA ش.و) ش.م.م.)

 TRIPS SARL AU

ش5رع)  ملقر  الجتم5عي:) لتشطين،)

)حي لال ريم) (3 بلشك) (39  ملسيرة رقم)

سيد2  فني.

تهدف  لشركة  لى) (:  لهدف)

 م5رسة  لنش5ط  التي):

-) أوى سي5حي.
في  بلغ) حدد  رأسم45  لشركة:)

 5ئة ألف درهم))200.000()درهم.

 ملسير:) لشركة  سيرة  ن طرف)

 لسيد):) حمشد عشر ))وذلك ملدة غير)

 حدودة.

:) لشركة تأسست)  دة  لتأسيس)

ملدة)99)سنة.

 اليد ع  لق5نشني:)

للشركة) تم  اليد ع  لق5نشني 

ب5ملحكمة  البتد ئية) بكت5بة  لضبط 

تحت) (27/0(/(0(( (: بكلميم بت5ريخ)
رقم):)))0)/)7.
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 SENTENCE LINE   شركة

SARL ش. م. م
تأسيس شركة م م 

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (28/04/(0((

 حدودة  ملسؤولية تحمل  لخص5ئص)

 لت5لية):

 لتسمية):)))SENTENCE LINE))ش)

م م
رأسم45  لشركة):)200.000)درهم)

 200 بقيمة) 2000حصة   قسم  لى)

درهم لكل حصة  ملشكة 4):

-) شح عمر:)ب)200)حصة

  200 (: ب) عبد  لرحيم  لزرق  (-

حصة)

حي) (22  ملقر  الجتم5عي:زنقة)

لش5لي2)بيشكرى  شتشكة  يت ب5ه5.
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نقل) (: أالجتم5عي)  لهدف 
 ملستخد ين لحس5ب  لغير).

تسيير  لشركة  ن)  لتسيير:)
طرف  شح عمررقم  لبط5قة  لشطنية)

 JE(9(837
تم إيد ع  مللف  لق5نشني للشركة)
ب5نزك5ن) لدى  ملحكمة  البتد ئية 
تحت رقم)2)8)بت5ريخ)))0)/8/04)
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 SERVICES ET شركة
 TRAVAUX MONTAGE

تأسيس شركة م م 
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  ((0/04/(0((
 حدودة  ملسؤولية تحمل  لخص5ئص)

 لت5لية):
 SERVICES ET ( ( (:  لتسمية)

TRAVAUX MONTAGE)ش م م
رأسم45  لشركة):)200.000)درهم)
 200 حصة بقيمة) (2000  قسم  لى)

درهم لكل حصة  ملشكة 4):
-)شهيد  حمد))))):)ب2000)حصة

:حي  لنية  يت) (  ملقر  الجتم5عي)
عميرة)) شتشكة  يت ب5ه5

 لهدف  الجتم5عي):)تركيب  لبيشت)
 لفالحية  لبالستيكية  ملغط5ة.

 لتسيير:)تسيير  لشركة  ن طرف)
شهيد  حمد رقم  لبط5قة  لشطنية

 W(788(2
تم إيد ع  مللف  لق5نشني للشركة)
ب5نزك5ن) لدى  ملحكمة  البتد ئية 
تحت رقم)826)بت5ريخ)))0)/8/04).
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ستورج
تأسيس شركة

فبر ير) ((( طبق5 للعقد  ملؤرخ في)
س5�سي) وضع  لق5نشن  ال  تم  ((0((
ذ ت  سؤولية  حدودة) لشركة 

و ميز ته5 ك5لت5لي:
 السم):)))ستشرج

 لهدف):) شغ45  ختلفة)-)نيكشس.
عال4) ش5رع  جتم5عي:)  ملقر  ال 

 لف5�سي رقم))3)حي  لتع5يش ط5ط5.

 ملدة):))99)سنة)))))))))))))))))))))))))
درهم) (200.000 (  لرأسم45:)
 قسمة إلى)2000)حصة بقيمة)200 

درهم للحصة
 الرب5ح):))2)في  5ئة للد خيرة و لب5قي)

حسب قر ر ت  لشرك5ء)))))))))))))))))))))
) لسيد لحسين  لر �سي)  لتسيير:)
و لسيد لحسن  وبرحيم.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
تبتدئ  ن) ( (:  لسنة  ال جتم5عية)
ف5تح ين5ير  لئ)32)دجنبر  ن كل سنة)))))))))))))
تم  لتسجيل)) ( (:  لسجل  لتج5ر2)
تحت) بط5ط5  بتد ئية  ) ال  ب5ملحكمة)
رقم)727)بت5ريخ)3) 5رس)))0).                                                                     
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 SOCIETE DE MATERIELS
 ET EQUIPEMENTS DES

BATEAUX.SUD
 عالن تأسيس شركة 

ب) للعقد  لعرفي  ملؤرخ  طبق5 
شركة) تأسيس  تقرر  (30/03/(0((

ب5ملش صف5ت  آلتية
 SOCIETE DE (:  لتسمية)
 MATERIELS ET EQUIPEMENTS

DES BATEAUX.SUD
شركة  حدودة) (:  لشكل)

 ملسؤولية.
رقم) (:  ملقر  الجتم5عي  لعنش ن)

202)س5حة كن5ري5س  لعيشن))
رأس  مل45):)200.000)درهم

 ملسير):)عبد هللا  بركى
 32 ين5ير لى) (2  لسنة  مل5لية:) ن)

دجنبر
ك5تب  لضبط) لدى  تم  إليد ع 
بت5ريخ) ب5لعيشن  للمحكمة  البتد ئية 

26/04/2022)رقم)))0)/2277  
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  RIGHT PATH SARL  AU شركة
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت شريك وحيد
أك5دير) في  للعقد  ملؤرخ  طبق5 
تأسيس) تم  ((0(( 08) 5رس) بت5ريخ)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)
شريك وحيد))))ب5لخص5ئص  لت5لية):))

 RIGHT PATH (:  لتسمية)
SARLAU

 لهدف):) إلشه5ر)
   20.000 (: ( رأسم45  ملجمشعة)

درهم
 ملسير:) حمد أ ين زالغ

 2 رقم) بلشك ج2)  ملقر  الجتم5عي:)
حي  لد خلة أك5دير
 ملدة):))99)سنة

للمجمشعة) تم  إليد ع  لق5نشني 
ب5لسجل  لتج5ر2 ب5ملحكمة)) لتج5رية)
بت5ريخ (22042 رقم) تحت   ألك5دير 

 08)أبريل)))0)    
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 AH SAHARA شركة
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

بشريك و حد ، رأسم5له5  
200.000.00  درهم  لك5ئن  قره5 
 الجتم5عي بشقة 3 عم5رة ) ن5د2 

 لضب5ط  لعيشن .
ICE :003062919000089

تــــــــــــــــــــأســــــــــــــيـــــــــــــــس
في)) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
قررت  لسيدة) (،(0(( ( 29) بريل)
تأسيس  لشركة) ف5طمة،)  ستق5ر 
شركة) (« (AH SAHARA (» (  ملسم5ة)
ذ ت  سؤولية  حدودةبشريك و حد)
ووضع ق5نشنه5  ألس5�سي ب5ملش صف5ت)

 لت5لية):))
«AH SAHARA(»(:لتسمية (

ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة 
بشريك و حد.)

 لغرض  الجتم5عي:)
وشر ء) نتشج5ت  لبحر) بيع  (-

ب5لجملة)
-) لصيد،) لتج5رة، لصن5عة،)

 ستير د وتصدير  نتشج5ت  لبحر)
 3 رقم) شقة  (:  ملقر  الجتم5عي)

عم5رة)))ن5د2  لضب5ط  لعيشن.
99)سنة  بتد ء)  ملدة  الجتم5عية:)
 ن ت5ريخ تسجيل  لشركة في  لسجل)

 لتج5ر2.
يتكشن  ن)  لرأسم45  الجتم5عي:)
درهم) ألف  در هم() 5ئة  (200.000(
 2.000( حصة) ألف  إلى   قسمة 

للحصة) درهم  (200 بقيمة) حصة()

 لش حدة تم  الكتت5ب بشأنه5 لف5ئدة)

 لسيدة ستق5ر ف5طمة.

ستسير  لشركة) تسيير  لشركة:)

ف5طمة) ) ستق5ر   ن طرف  لسيدة)

و ن  آلن) (، وذلك ملدة غير  حدودة)

بشكل) ستلتزم  لشركة  فص5عًد ،)

) ستق5ر) بتشقيع  لسيدة) صحيح 

ف5طمة.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لضبط ب5ملحكمة  البتد ئية ب5لعيشن)

رقم) تحت  (،(0(( أبريل) ((0 بت5ريخ)

رقم) ))0)/2094) لسجل  لتج5ر2 

.42(27
للخالصة و  لبي5ن
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 STE  SOUHAIB PRESTIGE

S.A.R.L AU
رأس  5له5 200.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي :  دو ر لبحر ني 

 لبشرة ت5رود نت

 إعالن عن تأسيس شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد 
بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ)
إحد ث  لق5نشن) تم  (،29/04/(0((

ذ ت  ملسؤولية) للشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد،)  ملحدودة 

خص5ئصه5 ك5لت5لي):

 SOUHAIB PRESTIGE  لتسمية:)

SARL AU

دو ر  لبحر ني) (:  ملقر  إلجتم5عي)

 لبشرة ت5رود نت

 لهدف  إلجتم5عي):)

-)نقل  ألشخ5ص لحس5ب  لغير)

-)نقل  لبض5ئع لحس5ب  لغير.

-) الشغ45  ملختلفة و  لبن5ء.
((: في) حدد  رأس  45  لشركة 

 2000 على) درهم  جزء) (200.000

)للحصة) 200))درهم) ( حصة  ن فئة)

لش حدة كله5  كتتبة))ك5لت5لي):

 لسيد  لحسن  لرشيد2):))))2000 

حصة،)أ2)200.000))درهم.



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0))الجريدة الرسمية   9006

أ2) حصة،) ( ( (2000 ( ( (:  ملجمشع)
200.000)درهم

عين  لسيد  لحسن) (:  لتسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير   لرشيد2 

 حدودة.
إلى) ين5ير  ف5تح   لسنة  مل5لية:) ن 

32)دجنبر).
 ملدة):)99)سنة.

لدى) تم  إليد ع  لق5نشني  لقد 
 ملحكمة  البتد ئية))بت5رود نت بت5ريخ)
(- (222 رقم) تحت  م  ((9/04/(0((

 لسجل  لتج5ر2:)8667.
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 STE JOUMANA EVENTS
.SARL AU

تأسيس شركة
بمشجب عقد عرفي  حرر بت5ريخ)
شركة) تأسيس  تم  ((2/04/(0((
 حدودة  ملسؤولية ذ ت شريك و حد)

ذ ت  ملميز ت  لت5لية):
  JOUMANA EVENTS (:  لتسمية)

ش.م.م ذ ت شريك و حد.)
 لهدف:) مشن  لحفالت.

-) لتج5رة.
زنقة) (02 بلشك) (:  ملقر  الجتم5عي)
02)رقم)39)حي  وجع5 تكيشين  ك5دير.)
رأس  مل45  الجتم5عي)):))200.000   
2000حصة  ن فئة) ( درهم  جزأ إلى)
ترجع) للحصة  لش حدة  درهم  (200

كله5 للسيدة حسن5ء) عشيفي5.
يسير  لشركة  لسيدة)  لتسيير:)
وتخشيله  إل ض5ء) حسن5ء) عشيفي5 

 ملنفرد ملدة غير  حدودة.
 لسنة  الجتم5عية)):)تبتدئ  لسنة)
 الجتم5عية  ن ف5تح ين5ير وتنتهي في)

آخر دجنبر  ن كل سنة.
لهذ ) وتم  إليد ع  لق5نشني 
هيئة) لدى  بكت5بة  لضبط   لعقد 
 ملحكمة  لتج5رية بأك5دير تحت رقم))
رقم) 109649و  لسجل  لتج5ر2 

22302))بت5ريخ)))0)/02/02.
 ن  جل  لنسخة و لبي5ن

حرر ب5ك5دير بت5ريخ
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 TAROUDANT CATERING
شركة ذ ت  سؤولية   حدودة .

وعنش ن  قره5  الجتم5عي تجزئة 

 لجشهر2 ب5ب  لخميس - 83000 

ت5رود نت  ملغرب
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

8681

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  3) 5رس))0))

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 حدودة))ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 سؤولية  حدودة).

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: ( تسميته5) بمختصر   القتض5ء)

         TAROUDANT CATERING

  SARL

تقديم) (- (: غرض  لشركة بإيج5ز)

 لطع5م  لجم5عي وتنظيم   ملن5سب5ت.

-) خبزةو حلشي5ت.

بيع فش كه ط5زجة أو خضرو ت) (-

ب5لجملة.

:تجزئة) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 83000 ب5ب  لخميس-)  لجشهر2 

ت5رود نت  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

(: رأسم45  لشركة)  بلغ 

200.000.00))درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيدعبد  لرحم5ن  يت  كرض:)

200)حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

200حصة) ( (:  لسيد عمر   روش)

بقيمة)200)درهم للحصة).

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

-) لسيد عبد  لرحم5ن  يت  كرض)

: 4))تجزئة  لجشهر2 ب5ب  لخميس)-)

83000)ت5رود نت  ملغرب.

:حي  در ر) عمر   روش)  لسيد 

 (79 شقة) ((0 عم5رة) د رن5  إق5 ة 

تيكشين)-)80000) ك5دير  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

-) لسيد عبد  لرحم5ن  يت  كرض)
: 4))تجزئة  لجشهر2 ب5ب  لخميس)-)

83000)ت5رود نت  ملغرب.
حي  در ر) عمر   روش:)  لسيد 
 (79 شقة) ((0 عم5رة) د رن5  إق5 ة 

تيكشين-))80000 ك5دير  ملغرب.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (02  البتد ئية بت5رود نت بت5ريخ)

))0))تحت رقم)163.
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HORISON.B.E
 شركة ذ ت  سؤولية   حدودة  ذ ت 

 لشريك  لشحيد.
وعنش ن  قره5  الجتم5عي  لط5بق 
 لث5ني رقم )22 عم5رة  لخي5طي 

سيد2 حس5ين ت5رود نت.
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.8673
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( 23) بريل)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية):
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك) (  سؤولية  حدودة)

 لشحيد
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
تسميته5)) بمختصر   القتض5ء)

HORISON.B.E
غرض  لشركة بإيج5ز

-)در سة  ملش5ريع.
-) لتدريب و إلشر ف.

-) ف5وض.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي  لط5بق)
عم5رة  لخي5طي) (22( رقم)  لث5ني 

سيد2 حس5ين ت5رود نت.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 200.000 (  بلغ رأسم45  لشركة)

درهم،) قسم ك5لت5لي))):)
 لسيد)) نير  غند )):))2000)))حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 9 (: عنش نه) -) لسيد  نير  غند  

ت5رود نت)) ( تجزئة بشيكيدو  ملح5يطة)

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 9 ( (: -) لسيد  نير  غند  عنش نه)

ت5رود نت) ( تجزئة بشيكيدو  ملح5يطة)

 ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية بت5رود نت بت5ريخ)04)) 25)

))0))تحت رقم)229  
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كلوبال ايمو نيكوس 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لش حد 

وعنش ن  قره5 بدو ر  يت   حمد 

 سعيد  د و ش ن ت5رود نت - 00)83 

ت5رود نت  ملغرب
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

   8685

في)) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((2/04/(0((

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 حدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لش حد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

كلشب45) بمختصر تسميته5:)  القتض5ء)

 يمش نيكشس))).

غرض  لشركة بإيج5ز):

-( Travaux( divers( et(

construction

-(Négoce

-( Fournitures( de( bureau(

(Marchand de( en détail

عنش ن  ملقر  الجتم5عي بدو ر  يت)

  حمد  سعيد  د و ش ن ت5رود نت)-)

00)83))ت5رود نت  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 200.000 رأسم45  لشركة)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:



9007 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

  2000 (: ) ملصطفى  ورير)  لسيد)
حصة بقيمة)200))درهم للحصة).

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
و ش طن  لشرك5ء)

عنش نه) -) لسيد  ملصطفى  ورير 
بدو ر  يت   حمد  سعيد  د و ش ن)

ت5رود نت)-))) ملغرب.
 السم شخ�سي و لع5ئلي و ش طن)

 سير  لشركة:
عنش نه)  لسيد  ملصطفى  ورير 
بدو ر  يت   حمد  سعيد  د و ش ن)

ت5رود نت)-) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ)))) بت5رود نت   البتد ئية 

06/05/2022)تحت رقم)167
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اوعال ترانس
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لش حد 
وعنش ن  قره5 بدو ر  يت   حمد 

 سعيد  د و ش ن ت5رود نت - 00)83 
ت5رود نت  ملغرب

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
   8677

في)) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) ))0)/2/04)تم 
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 حدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لش حد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
تسميته5:) وعال) بمختصر   القتض5ء)

تر نس.
غرض  لشركة بإيج5ز):

-))نقل  لبض5ئع لحس5ب  لغير)
-) ق5و4 في  ألشغ45  ملختلفة

عنش ن  ملقر  الجتم5عي بدو ر  يت)
  حمد  سعيد  د و ش ن ت5رود نت)-)

00)83))ت5رود نت  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 200.000 رأسم45  لشركة)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد)) وعال عبد  للطيف):)2000 
حصة بقيمة)200))درهم للحصة).

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
و ش طن  لشرك5ء)

عبد  للطيف))) -) لسيد  وعال 
بدو ر  يت   حمد  سعيد) عنش نه 

 د و ش ن ت5رود نت)-))) ملغرب
 السم شخ�سي و لع5ئلي و ش طن)

 سير  لشركة:
عبد) ) وعال  -) لسيد  لسيد)
عنش نه بدو ر  يت   حمد) ( (  للطيف)
 سعيد  د و ش ن ت5رود نت)-))) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ))) بت5رود نت   البتد ئية 

))0)/02/02)تحت رقم)161
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FIDUCIAIRE ANZI

MES PRIM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

تأسيس شركة 
بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)
 الستثن5ئي  ملؤرخ في)))2أبريل)))0)،)
قد تم تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدودة
تحمل  لخص5ئص  لت5لية)))))):

  MES PRIM(:((لتسمية 
ذ ت) شركة  (: (  لصفة لق5نشنية)

 ملسؤولية  ملحدودة.
) الستغال4) (:  لهدف  الجتم5عي)

 لزر عي)) إلنت5ج(.
درهم،) (200.000 (: رأس  مل45)

 قسم ك5لت5لي))
-) لسيد  زك5ني عمر):)200)حصة))

بقيمة)200)درهم للحصة.
 200 (: ( عثم5ن) -) لسيد  لصب5ر 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه5ئي.
:) ن ف5تح يشنيش إلى) (  لسنة مل5لية)
32 25  ن كل سنة  5 عد   لسنة)

 الولى تبتدئ  ن ت5ريخ  لتسجيل.
 N° (4 AVENUE(:((ملقر  إلجتم5عي 
 MALOUIYA( HAY( TILILA( -

.AGADIR

) زك5ني) :) لسيد)  لتسيير)

عمرو لسيد)) لصب5رعثم5ن.

بمكتبة) ( (: تم  إليد ع  لق5نشني)

بت5ريخ بأك5دير    ملحكمة  لتج5رية 

 8))أبريل))))0))تحت رقم)209272.

397 P

 LE GIBIERS DU  شركة

SOUSS ش.م.م
 لتأسيس

) لع5م) بمشجب عقد عرفي للجمع)

 ملنعقد يشم))04/08/))0))و ملسجل)

تم) ( (2(/04/(0(( يشم) بأك5دير 

تحديد  لق5نشن  ألس5�سي لشركة ذ ت)

 سؤولية  حدودة ذ ت  ملش صف5ت)

 لت5لية):

 لهدف:)يهدف نش5ط  لشركة إلى:)

•) لصيد.

•) لصيد  لبحر2.

•) لتجش4 و بيع سلع  لصيد.

عند) ( :) قيم)  ملقر  الجتم5عي)

2))عم5رة تطش ن رقم) بلشك) ( ( ويدوم)

233) كتب رقم)2)و)6) لط5بق  لث5لث)

 لحي  ملحمد2  ك5دير.)

 ملدة):)99)سنة
في) :) حدد  رأسم45  لشركة)

40.000)) ربعشن ألف()درهم  قسم)

بقيمة) ( حصة) ()400( إلى  ربعم5ئة)

،) كتتب) درهم للحصة) ()200(  5ئة)

ب5لك5 ل)،) حررة على  لنحش  لت5لي):)

 80 (: خ5لد  لح5 دين) •) لسيد 

حصة.

 3(0 (: •) لسيد كم45  لح5 دين)

حصة

 لسنة  الجتم5عية):) ن ف5تح ين5ير)

إلى)32)دجنبر.)

:)يسير  لشركة وملدة غير)  لتسيير)

 حدودة  لسيدة):كم45  لح5 دين.

لدى كت5بة) ( تم  إليد ع  لق5نشني)

 لضبط ب5ملحكمة  لتج5رية بأك5دير

رقم) ))0)تحت  2)) بريل) يشم)

.209490
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 REAL ESTATE BERRADA

CASABLANCA
SARL AU

تأسيس شركة

في) عرفـي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إيد ع  لق5نشن) تم  (،(2/0(/(0((

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لتأسي�سي 

 ملحدودة))و ذ ت  ملميز ت  لت5لية):

 REAL ESTATE (:  لتسمية)

 BERRADA CASABLANCA SARL

.AU

 لهدف):) لغرض  ن  لشركة هش:

•)كر ء)شقق  فروشة.

•)))وبصشرة أعم)،)جميع  ملع5 الت)

أو) أو  لصن5عية  أو  مل5لية   لتج5رية 

أو  لعق5رية) أو  ملنقشلة   لزر عية 

 ملتعلقة بشكل  ب5شر أو غير  ب5شر)

بأحد  ألهد ف) (، جزئًي5) أو  كلًي5  (،

آخر ذ2)  ملذكشرة أعاله أو بأ2 �سيء)

يخدم) أن  يحتمل  أو  ش5به  صلة 

تنمية  لشركة.
أحمد) زنقة  (7 (:  ملقر  الجتم5عي)

 لتشقي  لطبق  لث5ني  لد ر  لبيض5ء.

سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

تأسيسه5  لنه5ئي.

:) لرأسم45) ) لرأسم45  الجتم5عي)

درهم) (20.000 في) (  الجتم5عي  حدد)

200)حصة  جتم5عية  ن)  قسم إلى)

للش حدة،) كتتبة) 200.درهم  ( فئة)

و حررة ب5لك5 ل و  شزعة لف5ئدة):

  200 عبد لجليل) بر دة   لسيد 

حصة  جتم5عية.

 لسنة  الجتم5عية):)تبتدئ  لسنة)

 الجتم5عية  ن ف5تح ين5ير وتنتهي في)

32)ديسمبر.

تم تعيين  لسيد بر دة) (:  لتسيير)

عبد لجليل  سير  للشركة.

ب5لسجل) تم  إليد ع  لق5نشني 

لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لتج5ر2 

 (3/03/(0(( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)

تحت رقم)237223.
 لخص قصد  لنشر

398P مكرر
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MENA GOODS CO شركة
 لعنش ن : شقة رقم 2  لط5بق  ألو4

عم5رة  فشلكي 4 ش5رع  لعك5ظ
 لفضية، حي  لد خلة، أك5دير

 لتأسيس
بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ)
تم وضع  لق5نشن) (،(0(( أبريل) ((8
ذ ت  لخص5ئص) لشركة   ألس5�سي 

 لت5لية):
 MENA (:  لتسمية  لق5نشنية)

GOODS CO
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق5نشني)

 سؤولية  حدودة.
 2 رقم) شقة  (:  ملقر  الجتم5عي)
ش5رع) (4  لط5بق  ألو4 عم5رة  فشلكي)
حي  لد خلة،)  لعك5ظ  لفضية،)

أك5دير.
:) الستير د)  لغرض  الجتم5عي)
ع5م،) بشكل  و لتصدير،) لتج5رة 
و ال تي5ز  لتج5ر2،) إليش ء)  لتمثيل 
تأجير  عد ت  لري5ضة)  لسي5حي،)

 مل5ئية و لترفيه  لسي5حي.
جميع  ملع5 الت) ع5 ة  وبصفة 
و ملب5دالت  لتج5رية  لتي  ن شأنه5 أن)

تنمي وتشسع  ن نش5ط  لشركة.
في) حدد  (:  لرأسم45  الجتم5عي)
 بلغ)200.000)درهم  حررة ب5لك5 ل)
2000)حصة  جتم5عية) و قسمة إلى)
للحصة  لش حدة) درهم  (200 بقيمة)
و شزعة بين  لشرك5ء)حسب  ملس5همة)

كم5 يلي):
 لسيد بشيسج5نس ري5ن  يش45):)
بمس5همة) حصة  جتم5عية،) (200

قدره5)20.000)درهم.
 لسيد و السزيك ب5رتلش يج   يل):)
بمس5همة) حصة  جتم5عية،) (200

قدره5)20.000)درهم.
تعيين  لسيدين) تم  (:  لتسيير)
بشيسج5نس ري5ن  يش45 و و السزيك)
ب5رتلش يج   يل  سيرين للشركة ملدة)

غير  حدودة.
سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)
تسجيل  لشركة في  لسجل  لتج5ر2)

ب5ملحكمة  لتج5رية بأك5دير.

تبتدئ  ن) (:  لسنة  الجتم5عية)
ديسمبر  ن) (32 ف5تح ين5ير وتنتهي في)

كل سنة.
2%) ن  ألرب5ح) تخصم) (:  ألرب5ح)
و لب5قي) لتأسيس  الحتي5ط  لق5نشني 
تصرف  لجمعية) تحت  يشضع 

 لعمش ية للشركة.
بكت5بة) تم  (:  إليد ع  لق5نشني)
لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لضبط 
بأك5دير بت5ريخ)9))أبريل)))0)،)تحت)
ب5لسجل) و ملسجل  (،109601  لرقم)

 لتج5ر2  لتحليلي رقم)92)22.
للنشر و لبي5ن

 ملسيرين
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SAKHI LOGISTIQUE
تــــأ سـيـس

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
  22/04/(0(( بت5ريخ)  لد ر  لبيض5ء)
لشركة) وضع  لق5نشن  ألس5�سي  تم 
ب5ملميز ت) ( ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

 لت5لية):)
.SAKHI LOGISTIQUE(:(لتسمية 

.Négoce(:(لهدف  الجتم5عي (
عبد) ش5رع  (2 (:  ملقر  الجتم5عي)
 2 هللا بن ي5سين عم5رة بليدون ط5بق)

رقم)2)) لد ر  لبيض5ء.)
ت5ريخ) سنة  بتد ء) ن  (99  ملدة):)

 لتأسيس.
في) :) لرأسم45  حدد   لرأسم45)
  2.000 درهم  قسمة إلى) ( (200.000
للحصة) درهم  (200 فئة) حصة  ن 
 لش حدة جميعه5  حررة و  سندة إلى))

 لشريك  لسيد   ين  لس5خي.)
لالحتي5ط  لق5نشني) (% (2 (:  ألرب5ح)
سش ء) تقدير  لشرك5ء) و لب5قي حسب 

يشزع أو ينقل.
تعيين  لسيد   ين) تم  (:  لتسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير   لس5خي 

 حدودة.
ب5لسجل) تسجيل  لشركة  تـم 
تحت) ب5لد ر لبيض5ء)  لتج5ر2 

رقم)822666)بت5ريخ)8)/04/))0).
بي5ن  ختصر

399P مكرر

LUX SERVICES COMPANY
تــــأ سـيـس

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
  22/04/(0(( بت5ريخ)  لد ر  لبيض5ء)
لشركة) وضع  لق5نشن  ألس5�سي  تم 
ب5ملميز ت) ( ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

 لت5لية):)
 LUX SERVICES (:  لتسمية)

.COMPANY
 لهدف  الجتم5عي))
 MAIN D’ŒUVRE- ( ( (:
 (ENTREPRENEUR DE LA
  FOURNITURE DE(. SERVICES

.D’INTERIM
 GARDIENNAGE DES-
 EDIFICES PUBLICE OU PRIVES

(ENTREPRISE DE(
SERVICES D’INTERIM-

عبد) ش5رع  (2 (:  ملقر  الجتم5عي)
 2 هللا بن ي5سين عم5رة بليدون ط5بق)

رقم)2)) لد ر  لبيض5ء.)
سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس.
في) :) لرأسم45  حدد   لرأسم45)
  2.000 درهم  قسمة إلى) ( (200.000
للحصة) درهم  (200 فئة) حصة  ن 
 لش حدة جميعه5  حررة و  سندة إلى))

 لشريك  لسيد):)عبد لرز ق خي5ر.)
لالحتي5ط  لق5نشني) (% (2 (:  ألرب5ح)
سش ء) تقدير  لشرك5ء) و لب5قي حسب 

يشزع أو ينقل.
تعيين  لسيد) تم  (:  لتسيير)
عبد لرز ق خي5ر كمسير للشركة ملدة)

غير  حدودة.
ب5لسجل) تسجيل  لشركة  تـم 
تحت) ب5لد ر لبيض5ء)  لتج5ر2 

رقم)823069)بت5ريخ)02/02/))0).
بي5ن  ختصر
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STE SAFIA LOGISTICS  SARL
رأسم5له200.000Dhs 5 درهم 

إعالن بتأسيس شركة
بت5ريخ) عرفي  عقد  وبمشجب 
ذ ت) تأسست شركة  (02/03/(0((
 STE  ملسؤولية  ملحدودة تحت  سم)

 SAFIA LOGISTIC  SARL

هدفه5:)
*) لنقل  لشطني و لدولي للبض5ئع)

لحس5ب  لغير.
رقم) ك  بلشك   لعنش ن  لتج5ر2:)

497)حي  لهدى أك5دير.)))))
درهم  شزعة) (200.000 رأسم5له5)
حصة)) كل  قيمة  حصة  (2000 إلى)

200.00))در هم،) شزعة كم5 يلي:
 2000 ( * لسيد  حمد  لفشت5س:)

حصة
تعيين  لسيد) تم  تسيير  لشركة:)
ب5ك5) حمزة  و لسيد   حمد  لفشت5س 
كمسير ن للشركة ملدة غير  حدودة)
ك5 ل  لصالحي5ت) تخشيلهم5   ع 

حسب  لق5نشن  الس5�سي للشركة.
 ملدة:)99)سنة  ن ت5ريخ تأسيسه5.
بمكتب) تم   إليد ع  لق5نشني 
ب5ملحكمــة  لتج5رية) لدى   لضبط 
بت5ريخ) (20929( رقم) تحت  بأك5دير 

.(8/04/(0((
 SAFIA ( شركة) سجلت 
LOGISTICS SARL)ب5لسجل  لتج5ر2)
بت5ريخ) (22(87 رقم) تحت  بأك5دير 

.(8/04/(0((
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 STE  LES SAVEURS DES
GOURMETS  SARL

رأسم5له200.000Dhs(5)درهم)
إعالن بتأسيس شركة

بت5ريخ) عرفي  عقد  وبمشجب 
شركة) تأسست  (29/04/(0((
تحت) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
 STELES SAVEURS DES  سم)

GOURMETS  SARL
هدفه5):)))))

*) ستغال4  قهى و طعم.)
*)تسيير  قهى و طعم.

*)تنظيم  لحفالت.
حي) (24 رقم)  لعنش ن  لتج5ر2:)

بالقش5ش  ملحيطة ت5رود نت.)))))
درهم  شزعة) (200.000 رأسم5له5)
إلى)2000)حصة قيمة كل حصة))200 

در هم)،) شزعة كم5 يلي):
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* لسيد خ5لد نض45:))200)حصة

* لسيد إبر هيم  بال))200)حصة

تعيين  لسيد) تم  تسيير  لشركة:)

ملدة) للشركة  كمسير  نض45  خ5لد 

ك5 ل) تخشيلهم5  غير  حدودة  ع 

 لصالحي5ت حسب  لق5نشن  الس5�سي)

للشركة.

 ملدة:)99)سنة  ن ت5ريخ تأسيسه5.

بمكتب) تم   إليد ع  لق5نشني 

ب5ملحكمــة  البتد ئية) لدى   لضبط 

بت5ريخ) ( (228 رقم) تحت  بت5رود نت 

.04/02/(0((

 LES SAVEURS سجلت شركة) (-

ب5لسجل) (DES GOURMETS SARL

 لتج5ر2 بت5رود نت تحت رقم)8669 

بت5ريخ)))0)/04/02.
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فينيكس سوفت وار
تأسيس شركة

عرفـي  ؤرخ) عقد  بمقت�سى 
إيد ع  لق5نشن) تم  (،(0/02/(0((

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لتأسي�سي 

وذ ت  ملميز ت) ( (SARL AU  ملحدودة)

 لت5لية):

سشفت) فينيكس  (:  لتسمية)

( و ر.)

  لهدف):) علش ي5ت)) حلل-) بر ج)-)

جيني()
زنقة) (42 (:  ملقر  الجتم5عي)
 4 رقم) (( عبد  لق5در  فتقر  لط5بق)

وسط  ملدينة  لد ر  لبيض5ء)

سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

تأسيسه5  لنه5ئي.

:) لرأسم45)  لرأسم45  الجتم5عي)

 الجتم5عي  حدد))في)200.000)درهم)

حصة  جتم5عية) (2000 إلى)  قسم 

للش حدة،) درهم  (200.00 فئة)  ن 

و شزعة) ب5لك5 ل  و حررة   كتتبة 

لف5ئدة فن5و2 يشنس.

 ملجمشع):)200.000)درهم.

 لسنة  الجتم5عية):)تبتدئ  لسنة)

 الجتم5عية  ن ف5تح ين5ير وتنتهي في)

32)ديسمبر.

تم تعيين  لسيد فن5و2) (:  لتسيير)
يشنس.

تم  إليد ع  لق5نشني)
لدى  ملحكمة) ب5لسجل  لتج5ر2 
بت5ريخ)) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 
))0)/)27/0،)رقم  لسجل  لتج5ر2)

.233037
 لخص قصد  لنشر
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 STE NET PROJECT شــركة
 SARL AU

تـأسـيـس
RC : 25423

بتأريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لق5نشن) تم  (06/01/2022
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لتأسي�سي 

 ملحدودة تحمل  لخص5ئص  لت5لية
 NET PROJECT (:  لـتـسـميـــــــــــــــة)

   SARL AU
ذ ت  سؤولية) شركة  (:  لشكل)

 حدودة
 لـمـشضـــــشع):)تأسيس شركة

ش5رع  لح5ج) (:  لـمـقر  الجتم5عي)
16) لدشيرة  لجه5دية) رقم)  لحبيب 

إنزك5ن
 ــــــدة  لشركــــــة):)99)سنة.

رأسمـــ45  لشركـــة)200.000   
 لـتسـيـيــــــــــــــــــر):) ملسير  لسيد بق5سم)

 حمد
وبيع) شر ء) (- (: غرض  لشركة)
جميع  ملش د.) لتصدير) وتشزيع 
جميع) وبيع  شر ء) (- و  الستير د)
 عد ت،)أدو ت،وتجهيز ت و  ختلف)
و ملكتب5ت)  ستلز 5ت  ملك5تب 
بمختلف أنش عه5_)شر ء)وبيع وتشزيع)
-أعم45) -ت5جر) جميع  ملش د  لغذ ئية)
نقل  لبض5ئع) (- أو  لبن5ء)  ختلفة 
و) و نشأة  عدنية  بن5ء) يك5نيكي  (-

 لبن5ء) لكهرو يك5نيكي
لدى) تم  إليد ع  لق5نشني  لقد 
ب5ملحكمة  إلبتد ئية) كت5بة  لضبط 
 22 بت5ريخ) (327 رقم) تحت  بإنزك5ن 
سجله5  لتج5ر2) رقم  ((0(( فبر ير)

هش:)3)24)
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M7G
S.A.R.L d’associé unique

تأسيس شركة
في) عرفـي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إيد ع  لق5نشن) تم  (،((/04/(0((

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لتأسي�سي 

 ملحدودة))وذ ت  ملميز ت  لت5لية):

 M7G  S.A.R.L (:  لتسمية)

.d’associé unique

في) :) لغرض  ن  لشركة   لهدف)

لنفسه5) هش  لقي5م،) جميع  لبلد ن 

وب5لني5بة عن أطر ف ث5لثة،)بم5 يلي):

وأعم45) أعم45  لبن5ء)  ق5و4 

 تنشعة.

26)ش5رع  يرس) (:  ملقر  الجتم5عي)

 لسلط5ن  لط5بق  الو4 رقم)3.

سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

تأسيسه5  لنه5ئي.

:) لرأسم45)  لرأسم45  الجتم5عي)

 الجتم5عي  حدد))في)200.000)درهم)

حصة  جتم5عية) (2000 إلى)  قسم 

 ن فئة))200)درهم للش حدة،) كتتبة)

و حررة ب5لك5 ل.

 لسنة  الجتم5عية):)تبتدئ  لسنة)

 الجتم5عية  ن ف5تح ين5ير وتنتهي في)

32)ديسمبر.
 لتسيير):)تم تعيين)) لسيد  لغز و2)

 لحسين  سير  للشركة.

تم  إليد ع  لق5نشني لدى  ملحكمة)

بت5ريخ)) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 8((9(8 تحت رقم) (،04/02/(0((
ب5لسجل  لتج5ر2429992.
 لخص قصد  لنشر

402P مكرر

                      .Société « L7anoet » Sarl
  ش. م.م  

بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ؤرخ)

و ملسجل) ب5نزك5ن  (07/04/(0(( في)

ثم) ب5نزك5ن  (08/04/(0(( بت5ريخ)

تأسيس شركة):) لح5نشت)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

)ش.)م.م(،

                    .Société(«(L7anoet(»(Sarl

))هدفه5:)

-)سشبر  5ركت

-) الستير د)

لال تعزة زنقة) (:  لعنش ن  لتج5ر2)

أ شك25  لدشيرة  لجه5دية) حي  (409

إنزك5ن.

سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملـدة)

 لتأسيس  لنه5ئي.)

درهم) (200.000 (:  لرأسم45)

فئة) حصة  ن  (2000 إلى)  قسمة 

200)درهم  شزعة ك5لت5لي:

) لحسن  يت  لط5لب))  لسيد)

2000)حصة

 لتســيـــيــر):)عين  لسيد  بشسفي5ن)

هز لي كمسير وحيد))للشركة ملدة غير)

 حدودة  ع تحمله ك5 ل  لصالحي5ت)

للشركة) حسب  لق5نشن  ألس5�سي 

جميع  لعقشد) في  تشقيعه  و عتم5د 

و لشث5ئق  إلد رية و  لبنكية.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لضبط ب5ملحكمة  البتد ئية ب5نزك5ن)
بت5ريخ06/05/2022))تحـت))رقم867  

للخالصة و  لبيـــــــ5ن

403 P

STE SABLESSUD PRO
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
رأسم5له5 : 200.000 درهم

 قره5  الجتم5عي : حي  حمد بن عبد 
هللا زنقة زرقطشني رقم 02  كرر 

 لسم5رة

إعالن  لتأسيس
عرفي  حرر) عقد  بمقت�سى 

تم) (،22/04/(0(( بت5ريخ) ب5لسم5رة 

شركة  حدودة  ملسؤولية) تأسيس 

ذ ت  لخص5ئص) وحيد  بشريك 

 لت5لية):

 STE SABLESSUD ( (:  لتسمية)

.PRO SARL AU

:) إلنت5ج)  لغرض):)تعنى  لشركة بـ)

 لسمعي  لبصر2 و لسنم5ئي،)تنظيم)

 لتظ5هر ت  لفنية و لثق5فية،)تصشير)

وأشغ45  الستش5رة في  ج45) وإنش5ء)
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ك5فة) و لدع5ئية،)  ألفالم  لسنم5ئية 
أشغ45  إلنت5ج  لسمعي  لبصر2،)
وتشريد  لعت5د  لسمعي) وشر ء) بيع 
تطشير) شأنه  وكل  5  ن   لبصر2،)
تحقيق) على  و ملس5عدة   لشركة 

أهد فه5.
حي  حمد بن) ( (:  ملقر  الجتم5عي)
عبد هللا زنقة زرقطشني رقم)02) كرر)

 لسم5رة.
 ملدة):)99)سنة.

درهم) (200.000 (: رأس  مل45)
حصة  جتم5عية) (2000 لـ)  قسمة 
للحصة  كتتبة) درهم  (200 بقيمة)
يشسف) ( و حررة ب5لك5 ل كله5 ب5سم)

ب5ه5.
 لسنة  الجتم5عية):) ن ف5تح ين5ير)

 لى)32)ديسمبر.
تم تعيين  لسيد يشسف) (:  ملسير)
غير) ملدة  للشركة  وحيد  ب5ه5  سير 

 حددة.
بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 
ب5ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
ب5لسم5رة بت5ريخ ))0)/2/04) تحت 

رقم 2695.
 لخص قصد  لنشر

403P مكرر

 STE TARGANT CENTER
TAGHAZOUTSARL

 عالن تأسيس
  30 بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة ذ ت) أبريل))0)،)
ذ ت  ملميز ت)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لت5لية:
 STE TARGANT(((تسمية  لشركة

  CENTER TAGHAZOUT
 بلغ ر س  مل45):)))200.000)درهم)

 حررك5 ال
 لشرك5ء):

-) لسيد سليم  ستشر، ن  ش ليد)
24/04/2987)ب5لد ر  لبيض5ء)،)يقيم)
حي  لسشي�سي) (2 رقم) دك5ر  في  مر 
لبط5قة  لتعريف) أك5ديرو لح5 ل 

.  J42(289((لشطنية))رقم 

،) ن) أرعب5ب) سن5ء) ( -) لسيدة)

تقيم) بأك5دير،) ((4/03/2982  ش ليد)
بقط5ع أو))رقم)84)حي فشنتي أك5دير،)

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)) و لح5 لة 
  J 42(284((((رقم

 ملقر  الجتم5عي):))أك5دير،)رقم)30 

) نجل ش5رع  لحسن) ع5ئشة) عم5رة 

 لث5ني،)حي وجدة.

غرض  لشركة:

-) طعم،)ق5عة ش25

سنة  ن ت5ريخ) (99  دة  لشركة:)

تسجيل  لشركة في  لسجل  لتج5ر2.

غير) ملدة  تسير  لشركة   لتسيير:)

 حددة  ن طرفي:

-) لسيد سليم  ستشر،) ن  ش ليد)

ب5لد ر  لبيض5ء،يقيم) (24/04/2987

حي  لسشي�سي) (2 رقم) دك5ر  في  مر 

لبط5قة  لتعريف) أك5ديرو لح5 ل 
.  J42(289لشطنية))رقم 

،) ن) أرعب5ب) سن5ء) -) لسيدة 

تقيم)) بأك5دير،) ((4/03/2982  ش ليد)

حي فشنتي أك5دير،) (84 بقط5ع أو رقم)

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)) و لح5 لة 
  J42(284(رقم

 لسنة  الجتم5عية:) ن ف5تح ين5ير)

 لى)32)دجنبر.

لدى) تم  إليد ع  لق5نشني  لقد 

بت5ريخ بأك5دير  ( ) لتج5رية)   ملحكمة)

 3)يشنيش)))0))تحت رقم):)109661      

 لسجل  لتج5ر2:)3)223 
للبي5ن و الش5رة،) لتسيير

404 P

شر كة فرانجينا
ش.م.م 

 رأسم5له5 : 20.000 درهم

    بس5تين ت5ركة  تجزئة 6 عم5رة ب 

4) شقة 3) 

 ر كش

عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�سى 

(،(0(( 27) 5رس) بت5ريخ) بمر كش 

لشركة) وضع  لق5نشن  ألس5�سي  تم 

ذ ت  لشريك)  حدودة  ملسؤولية 

 لشحيد ذ ت  ألوص5ف  لت5لية):

 لتسمية):)فر نجين5.

 ملشضشع)):)كل  5 يتعلق ب5الستير د)

و لتصدير،) د رة  لخد 5ت و ش كبة)

 ملش5ريع.

 ملقر  الجتم5عي للشركة)):)بس5تين)

 (3 ت5ركة تجزئة)6)عم5رة ب4))شقة)

 ر كش.)

سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه5ئي للشركة إال في ح5لة)

إ د د أو  نحال4  سبق.

 لرأسم45):)20.000)درهم  قسمة)

درهم) (200 حصة  ن فئة) (200 إلى)

للحصة  لش حدة.

تسير  لشركة  ن طرف) (: (  إلد رة)

 لسيدة لشكر نعيمة.))

:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)

32)ديسمبر.

كل) بين  لشرك5ء) يشزع  (  ألرب5ح)

حسب حصته.)

كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 

 لضبط ب5ملحكمة  لتج5رية بمر كش)

تحت) ((0(( أبريل) ((9 بت5ريخ)

رقم))8)2323.

404P مكرر

WINNER PRESSING شركة
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة
في) للعقد  ملؤرخ  طبق5 

)0)/7/04))تم تأسيس شركة ذ ت)

ب5لخص5ئص)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لت5لية):))

WINNER PRESSING((:(لتسمية 

:)خد 5ت غسل وتجفيف)  لهدف)

 ملالبس

 200.000 (: رأسم45  ملجمشعة)

درهم))))))

 ملسير:)حسن5ء)بشجعج5ت

حي  يمشنة،) (:  ملقر  الجتم5عي)
(،8 رقم) (،2( رقم) زنقة  (،2 بلشك)

تيكيشين،)أك5دير

 ملدة):))99)سنة.

للمجمشعة) تم  اليد ع  لق5نشني 

ب5لسجل  لتج5ر2 ب5ملحكمة  لتج5رية)

بت5ريخ) ( (109657 رقم) تحت  ألك5دير 

   02/02/(0((

405 P

LEONARD CARS
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

بشريك وحيد
رأسم5له5 : 200.000 درهم
رأسم5له5 : 200.000 درهم

 لط5بق 2 رو ق فميلي5،  لتقى زنقة 
أس5 ة بن زيد وزنقة أحمد جش 5ر2 

)س5بق5 زنقة جشر  ودوفيرن(

 ملع5ريف -  لد ر  لبيض5ء

 لسجل  لتج5ر2 رقم 243)24

تأسيس شركة
يشم عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  ((0(( أبريل) (((

بشريك) ذ ت  سؤولية  حدودة 

وحيد  ميز ته5 ك5لت5لي):

ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة 

بشريك وحيد.

LEONARD CARS(:(لتسمية 

 لعنش ن):) لط5بق)2)رو ق فميلي5،)

وزنقة) زيد  بن  أس5 ة  زنقة   لتقى 

جشر ) زنقة  )س5بق5  جش 5ر2) أحمد 

ودوفيرن(  ملع5ريف -  لد ر  لبيض5ء.

حدد) (:  لرأسم45  الجتم5عي)
حصة) (2000 في) رأسم45  لشركة 

 شزعة على  لشكل  لت5لي):

 ملهد2 سلمي):)2000)حصة.

 ملدة  ملحددة للشركة):)99)سنة.

 لهدف  الجتم5عي):)هدف  لشركة)

هش):

كر ء) لسي5ر ت بدون س5ئق.

 لتعيين):)يتم تعيين  ملذكشر أدن5ه)

كمسير وحيد ملدة غير  حدودة.

 ملهد2 سلمي.

وقد تم تسجيل  لشركة ب5ملحكمة)

 لتج5رية ب5لد ر  لبيض5ء)بت5ريخ)6) 25)

))0))تحت رقم)3322)8.

405P مكرر
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 MONJARDIN شركة

AFRIBOTANICA
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة
في) للعقد  ملؤرخ  طبق5 

تأسيس) تم  ( ( (07/30(/(0(

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)))) شركة 

ب5لخص5ئص  لت5لية):))

 MONJARDIN ( (:  لتسمية)

-AFRIBOTANICA

 لهدف):)-)أبح5ث في علم  لنب5ت5ت)

-) لتنمية و ملششرة  لزر عية
 200.000 (: رأسم45  ملجمشعة)

درهم)))))

ANDRAS DOMONYAI(:ملسير 

(،23 :) كتب رقم)  ملقر  الجتم5عي)

 لط5بق  لر بع،) ملأ شنية،)ش5رع حسن)

حي  لد خلة،) (،FH  200،بنعم5ني

أك5دير

 ملدة):))99)سنة

للمجمشعة) تم  اليد ع  لق5نشني 

ب5لسجل  لتج5ر2 ب5ملحكمة)) لتج5رية)

بت5ريخ) ( (22222 رقم) تحت  ألك5دير 

   23/04/(0((

406 P

STE HANIPROMO
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
رأسم5له5 : 00.000) درهم

  ملقر  الجتم5عي :  لد ر  لبيض5ء، 

3) ش5رع عقبة بن ن5فع،  لحي  ملحمد2

بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ)

تم) ب5لد ر  لبيض5ء) ((0(( أبريل) (((

ذ ت) بر ش») «ه5ني  شركة) تأسيس 

 ملميز ت  لت5لية):

 لتسمية):)«ه5ني بر ش».

 ملشضشع):)لشركة كمشضشع د خل)

 ملغرب وخ5رجه):

و لتجهيز)  نعش عق5ر2 في  لبن5ء)

و لتشييد)؛
في  لعق5ر  ملنقش4) و لشر ء)  لبيع 

وغير  ملنقش4)؛

جميع  ملع5 الت  لصن5عية،)
و لعق5رية  لتي)  مل5لية،) لتج5رية 
ترتبط بطريقة  ب5شرة وغير  ب5شرة)

بهدف  لشركة.
 ملدة):)99)سنة.

:) لد ر  لبيض5ء،)   ملقر  الجتم5عي)
ن5فع،) لحي) بن  عقبة  ش5رع  ((3

 ملحمد2.
رأسم45  لشركة):)00.000))درهم)
 قسمة 4)000))حصة  ن فئة)200 
للحصة  لش حدة  شزعة على) درهم 

 لشكل  لت5لي):
حمزة هنيش2)000))حصة  ن فئة)

200)درهم  ق5بل)00.000))درهم.
 لتسيير):)عين  لسيد حمزة هنيش2)

كمسير وحيد للشركة.
ف5تح) تبتدئ  ن  (:  لسنة  مل5لية)
سنة) كل  ديسمبر  ن  (32 إلى)  ين5ير 
ت5ريخ) عد   لسنة  ألولى  ن   5 
 لتسجيل ب5لسجل  لتج5ر2 للمحكمة)

 لتج5رية ب5لد ر  لبيض5ء.
بتشقيع) :) لشركة  لز ة   لتشقيع)

 ملسير  لشحيد  ملذكشر  سمه أعاله.
بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 
ب5لد ر) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 
تحت) ((0(( (25 (2 بت5ريخ)  لبيض5ء)
رقم)3088)8)ب5لسجل  لتج5ر2 تحت)

رقم)093)24.
406P مكرر

 AKOUCHTIM شركة
PRESTATIONS

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة

أبريل) (4 في) للعقد  ملؤرخ  طبق5 
ذ ت) شركة  تأسيس  تم  ((0((
ب5لخص5ئص) ( ( (  ملسؤولية  ملحدودة)

 لت5لية):))
 AKOUCHTIM ( (:   لتسمية)

PRESTATIONS
و  لنج5رة) :) لحد دة   لهدف)

و لخد 5ت
  200.000 رأسم45  ملجمشعة:)

درهم))))
 ملسير:)أكشتيم عبد لحي.

 ملقر  الجتم5عي):)حي تكمي لجديد،)

أشتشكة أيت) جم5عة سيد2 وس25،)

به5

 ملدة):))99)سنة

للمجمشعة) تم  اليد ع  لق5نشني 

ب5ملحكمة) ب5لسجل  لتج5ر2 

 البتد ئية أل نزك5ن تحت رقم)26045  

بت5ريخ)))0)/8/04)   

407 P

SOCIETE LIBINACOM
SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رأسم5له5 200.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي :  لد ر  لبيض5ء حي 

 ب5ركة  جمشعة 8 رقم 2 ط5بق 2 

سيد2  لبرنش�سي

بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ)

ب5لد ر  لبيض5ء) ((0(2 32) 5رس)

ذ ت) ليبين5كشم  شركة  تأسيس  تم 

 ملميز ت  لت5لية):

 لتسمية):)ليبين5كشم.

 ملشضشع):)لشركة كمشضشع د خل)

 ملغرب وخ5رجه.

و لتجهيز)  نعش عق5ر2 في  لبن5ء)

و لتشييد.

في  لعق5ر  ملنقش4) و لشر ء)  لبيع 

وغير  ملنقش4.

جميع  ملع5 الت  لصن5عية  مل5لية)

ترتبط) و لعق5رية  لتي   لتج5رية 

بطريقة  ب5شرة وغير  ب5شرة بهدف)

 لشركة.

 ملدة):)99)سنة.

:) لد ر  لبيض5ء)  ملقر  الجتم5عي)

حي  ب5ركة  جمشعة)8)رقم)2)ط5بق)2 

سيد2  لبرنش�سي.

رأسم45  لشركة):)200.000)درهم)

 قسمة لـ)2000)حصة  ن فئة)200 

للحصة  لش حدة  شزعة على) درهم 

 لشكل  لت5لي):

عبد  لق5در صقلي):)333)حصة  ن)

فئة)200)درهم  ق5بل)33.300)درهم.

حصة  ن) (334 بنعمشر)  ملهد2 

فئة)200)درهم  ق5بل)33.400)درهم.

حصة  ن) (333 (: فيصل  لعر قي)

فئة)200)درهم  ق5بل)33.300)درهم.

:)عين  لسيد عبد  لق5در)  لتسيير)

وفيصل) بنعمشر  و ملهد2  صقلي 

 لعر قي كمسيرين للشركة.

ف5تح) تبتدئ  ن  (:  لسنة  مل5لية)

ديسمبر  ن كل سنة  5) (32 ين5ير إلى)

عد   لسنة  ألولى  ن ت5ريخ  لتسجيل)

ب5لسجل  لتج5ر2 للمحكمة  لتج5رية)

ب5لد ر  لبيض5ء.

بتشقيع) :) لشركة  لز ة   لتشقيع)

 ملسيرين  لشحيدين):

و ملهد2) صقلي  عبد  لق5در  (-

بنعمشر.

وفيصل) صقلي  عبد  لق5در  (-

 لعر قي.

-) ملهد2 بنعمشر وفيصل  لعر قي.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 

ب5لد ر) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

تحت) ((0(( أبريل) (8 بت5ريخ)  لبيض5ء)
ب5لسجل  لتج5ر2) (،820689 رقم)

تحت رقم)539267.

407P مكرر

C.A CONSEIL

CHICAGO BEST FOOD
بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)

و لد2) (((/04/(0(( في)  ملنعقد 

ذ ت) شركة  تأسيس  بمشجبه  ثم 

 سؤولية  حدودة  ميز ته5 ك5لت5لي:))))))))))))))))

 CHICAGO BEST ( (:  السم)

   FOOD

ذ ت  سؤولية) شركة  (:  لصفة)

 حدودة)

 لرأسم45):)200.000))درهم)

 لهدف):)) ستغال4  قهى و طعم

تس5ليشين  وفال) حي  (:  لعنش ن)

تمر غت  ورير  ك5دير.

 لسنة  مل5لية:)لتبدأ  ن ف5تح ين5ير)

إلى)32)ديسمبر  ن كل سنة.

 لتسيير):))تسير)) لشركة  ن طرف)

 لسيد لحرش فيصل).)
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) لق5نشني ب5ملحكمة)) ) ال يذ ع) تم)
 06/05/2022 في) ب5ك5دير   لتج5رية 
تحت رقم))109654) لسجل  لتج5ر2)

رقم)22323 . 
408 P

EMBCI
RC 541469

في) عرفـي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إيد ع  لق5نشن) تم  (،20-04-2022
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لتأسي�سي 
وذ ت) وحيد  بشريك   ملحدودة 

 ملميز ت  لت5لية):
.EMBCI S.A.R.L A.U(:(لتسمية 

يعمل) (: غرض  لشركة) (:  لهدف)
لجميع  ملهن.

 ملقر  الجتم5عي):))2)زنقة س5ري5 بن)
زونيم  لط5بق)3)شقة)3)نخلة)-) لد ر)

 لبيض5ء.
سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

تأسيسه5  لنه5ئي.
:) لرأسم45)  لرأسم45  الجتم5عي)
درهم) (200.000  الجتم5عي  حدد في)
حصة  جتم5عية) (2000 إلى)  قسم 
 ن فئة)200)درهم للش حدة،) كتتبة)

و حررة ب5لك5 ل.
 لسنة  الجتم5عية):)تبتدئ  لسنة)
 الجتم5عية  ن ف5تح ين5ير وتنتهي في)

32)ديسمبر.
 لتسيير):)تم تعيين  لسيد بلم5حي)
 CIN( N°BE602024 عبد  ملجيد)

 سير  للشركة
ب5لسجل) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5ر2 لدى  ملحكمة  لتج5رية ب5لد ر)
،27-04-2022 بت5ريخ)   لبيض5ء،)

تحت رقم)83)))8.
بي5ن  ختصر

408P مكرر

شركة  NEOBOUSH    ش.م.م 
تأسيس شركة

في) عرفي  حرر  عقد  بمشجب 
تم) (، ((0(( أبريل) بت5ريخ0))  ك5دير 
إنش5ء) لق5نشن  ألس5 �سي لشركة ذ ت)
 سؤولية  حدودة و لبي5ن5ت هي على)

 لنحش  لت5لي):

NEOBOUSH(:(السم 
تك5ديرت) دو ر   ملقر  الجتم5عي:)

نعبدو أك5دير
ت5جر  ستير د) ( ( نش5ط  لشركة:)

وتصدير جميع  ملنتج5ت
تم تحديد  دة  لشركة في)  ملدة:)

99)ع5 5  بتد ء) ن ت5ريخ تأسيسه5
 200.000  لرأسم45  الجتم5عي:)
ألف) على  درهم  قسمة  ألف   5ئة 
بم5ئة) حصة  جتم5عية  ()2000(
درهم للحصة تنسب إلى كل شريك)
كم5) يتن5سب  ع  شتر ك5ته وهي  بم5 
يلي  لسيد:)بشصحيب عبدهللا))200)
حصة  جتم5عية و لسيد بشصحيب)

 حمد))200()حصة  جتم5عية
 لتسيير  لسيد بشصحيب عبدهللا))
بشصحيب  حمد  سيرين) و لسيد 

بتشقيع وحيد ملدة غير  حدودة
ف5تح)  لسنة  الجتم5عية:) ن 

ين5يرإلى32)دجنبر
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((8 بت5ريخ) ب5ك5دير   لتج5رية 
رقم) (،209288 رقم) تحت  ( ((0((
هش)) ب5لسجل  لتج5ر2   لتسجيل 

: 22(83
409 P

 EVERTRUCK
SARL A.U 
RC24(272

 تأسيس شركة
في) عرفـي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إيد ع  لق5نشن) تم  (،27-04-2022
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لتأسي�سي 
وذ ت) وحيد  بشريك   ملحدودة 

 ملميز ت  لت5لية):
 EVERTRUCK SARL (:  لتسمية)

.A.U
:) لغرض  ن  لشركة هش)  لهدف)

 لنقل  ملحلي و لدولي و للشجستكي.
 ملقر  الجتم5عي):))2)زنقة س5ري5 بن)
زونيم  لط5بق)3)شقة)3)نخلة)-) لد ر)

 لبيض5ء.
99)سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (: ) ملدة)

تأسيسه5  لنه5ئي.

:) لرأسم45)  لرأسم45  الجتم5عي)

درهم) (200.000  الجتم5عي  حدد في)

200)حصة  جتم5عية  ن)  قسم إلى)

للش حدة،) كتتبة) درهم  (2000 فئة)

و حررة ب5لك5 ل و شزعة لف5ئدة):

حصة) (200 (: زينب) ني5د   لسيدة 

 جتم5عية.)

 ملجمشع):)200)حصة  جتم5عية.

 لسنة  الجتم5عية):)تبتدئ  لسنة)

 الجتم5عية  ن ف5تح ين5ير وتنتهي في)

32)ديسمبر.

تم تعيين  لسيدة ني5د) (:  لتسيير)

CIN N°BK2(24(0) سير ) زينب)

للشركة.

ب5لسجل) تم  إليد ع  لق5نشني 

لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لتج5ر2 

 ب5لد ر  لبيض5ء)بت5ريخ)11-05-2022،)

تحت رقم3207)8.
 لخص قصد  لنشر

409P مكرر

 AGRICO MAGH شركة
شركة ذ ت  سؤولية  حدودةـ  

شريك و حد

 قره5  الجتم5عي رقم 26 عم5رة 7) 

إق5 ة إسالن   لحي  ملحمد2، أك5دير

تأســـيــس
بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ ب)22 

بأك5دير أسست شركة) ((0((  5رس)

بشريك) ذ ت  سؤولية  حدودة 

و حد.)

 AGRICO شركة)  لتسمية:)

  MAGH

و ستغال4) تسيير   لهدف 

 لضيع5ت  لفالحية))))))

 ملقر  الجتم5عي:)رقم)26)عم5رة)7) 

إق5 ة إسالن)) لحي  ملحمد2،)أك5دير.)

 ملدة:)99)سنة  ن ت5ريخ  لتقييد في)
 لسجل  لتج5ر2

درهم  شزع) (200.000  لرأسم45:)

على)2000)حصة بمقد ر)200)درهم)

للحصة  شزعة ك5لت5لي:

للشريك  لشحيد) حصة  (2000 (-

 لسيد عبد  ملجيد كريم.)

عبد) تعيين  لسيد  تم   لتسيير:)

 ملجيد كريم  سير  للشركة و  لذ2)

قبل  ملهمة ملدة غير  حددة.
 لشركة  سجلة ب5لسجل  لتج5ر2)

بت5ريخ) بأك5دير  ب5ملحكمة  لتج5رية 

(،22322 رقم) تحت  (02/02/(0(( 

و تم  إليد ع  لق5نشني بنفس  ملحكمة)

و بنفس  لت5ريخ تحت رقم)109652 .
الستخر ج و  لذكر

 لسيد عبد  ملجيد كريم

410 P

SYMBIOLIVING
SARL AU

تأسيس شركة
في،) عرفـي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إيد ع  لق5نشن) تم  ((4/03/(0(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لتأسي�سي 

 ملحدودة بشريك وحيد ذ ت  ملميز ت)

 لت5لية):

 SYMBIOLIVING (:  لتسمية)

 SARL AU

:) نعش عق5ر2 في قط5ع)  لهدف)

في قط5ع)  لبن5ء/) ألشغ45  لعمش ية 

 لبن5ء)

2)ش5رع عبدهللا) (:  ملقر  الجتم5عي)

 2 بللدون  لط5بق) ي5سين  ق5 ة   بن 

 لرقم)2) لد ر لبيض5ء.

سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

تأسيسه5  لنه5ئي.

:) لرأسم45)  لرأسم45  الجتم5عي)

درهم) (200.000  الجتم5عي  حدد في)

حصة  جتم5عية) (2000 إلى)  قسم 

 ن فئة)200)درهم للش حدة،) كتتبة)

و  حررة ب5لك5 ل و  شزعة لف5ئدة):

((: بليزيد  بر هيم  ملجمشع)  لسيد 

 ..200.000

 لسنة  الجتم5عية):)تبتدئ  لسنة)

 الجتم5عية  ن ف5تح ين5ير وتنتهي في)

32)ديسمبر.

تم تعيين  لسيد بليزيد) (:  لتسيير)

 بر هيم  سير للشركة.
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ب5لسجل) تم  إليد ع  لق5نشني  (

لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لتج5ر2 

تحت) (((/04/(0(( ب5لد ر  لبيض5ء)

رقم540763.
 لخص قصد  لنشر

410P مكرر

 CONSTRUCTION شركة

INTERIOR WORK
 حدودة  ملسؤولية لشريك وحيد  

إعالن عن  لتأسيس
بت5ريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

حررت) بأك5دير  ((0(( 22) بريل)  

شركة  حدودة  ملسؤولية) قش نين 

لشريك وحيد خص5ئصه5 ك5لت5لي):

 CONSTRUCTION(السم):)شركة 

.INTERIOR WORK

إنش5ء ت) أو  أعم45  (:  لهدف)

 تنشعة.

 3( رقم)  ملقر  الجتم5عي:) رأب 

زنقة  لجند2  حمد  حمش ت5لبرجت)

 ك5دير.)

سنة  بتد ء   ن ت5ريخ) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه5ئي.

 لرأسم45  الجتم5عي:)حدد في  بلغ)

 2.000 درهم  قسم  لى) (200.000

للش حدة) درهم  (200 حصة  ن فئة)

إلى) وتسند  وتحدد  بك5 له5  تكتب 

س5س5ن) –) لسيد   ملؤسس  لشحيد)

 لحسين.

ف5تح) تبتدئ  ن  (:  لسنة  مل5لية)

كل) دجنبر  ن  (32 في) تنتهي  و  ين5ير 

سنة  5 عد   لسنة  مل5لية  الولى  لتي)

ت5ريخ  لتأسيس  لى غ5ية) تبتدئ  ن 

32)دجنبر).

يقشم بتسيير  لشركة و) (:  لتسيير)

–) لسيد س5س5ن) ملدة غير  حدودة)

 لحسين.

 ألرب5ح):))يتم  قتط5ع)2)%)لتكشين)

عليه)  لرصيد  الحتي5طي  ملنصشص 

يخصص) يشزع  و  و  لص5في  ق5نشني5 

جديد)  حتي5ط5  و  بلغ  رحل  ن 

بر ته  وجزئي5.

تم  اليد ع) (:  اليد ع  لق5نشني)

ب5ملحكمة) بكت5بة  لضبط   لق5نشني 

 لتج5رية بأك5دير بت5ريخ)))0)/9/04) 

تحت رقم)109600.

411 P

OPTIONS NET
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رأسم5له5 : 200.000 درهم

 لرقم 20  لتجزئة سليمة،  لط5بق 

م-أ  لزنقة 6  لد ر  لبيض5ء

 لسجل  لتج5ر2 رقم 237922

تأسيس شركة
تم تأسيس شركة ذ ت  سؤولية)

يشم) عرفي  عقد  بمقت�سى   حدودة 

9) 5رس)))0)) ميز ته5 ك5لت5لي):

ذ ت  سؤولية  حدودة.

OPTIONS NET(:(لتسمية 

20) لتجزئة) :) لرقم)  لعنش ن)

 6 م-أ  لزنقة) سليمة،) لط5بق 

 لد ر  لبيض5ء.

حدد   :  لرأسم45  الجتم5عي 
حصة   2000 في  رأسم45  لشركة 

 شزعة على  لشكل  لت5لي :

بشغ5لم بديعة 220 حصة ؛

حر ر2 س5رة 20) حصة ؛

حر ر2 غيثة 40) حصة.

 ملدة  ملحددة للشركة : 99)سنة.

 لهدف  الجتم5عي):)هدف  لشركة)

هش):

فض5ء) لخد 5ت)؛

 لتحشيالت  مل5لية  ملحلية)

و لدولية)؛

تحشيل  لعمالت)؛

دفع فش تير  مل5ء)و لكهرب5ء)و له5تف)؛

دفع  لضر ئب.

 لتعيين):)يتم تعيين  ملذكشرة أدن5ه)

كمسيرة ملدة غير  حدودة.

بشغ5لم بديعة.

وقد تم تسجيل  لشركة ب5ملحكمة)

بت5ريخ ب5لد ر  لبيض5ء)   لتج5رية 

2)) 5رس)))0))تحت رقم)829207.

411P مكرر

   OMRAN FISH
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة
بمقت�سى عقد عرفي حرر في أك5دير)
تأسيس) تم  (09/2(/(0(0 بت5ريخ)
له5) ذ ت  سؤولية  حدودة  شركة 

 ملميز ت  لت5لية:
 لتسمية))OMRAN FISH)ش.م.م)))
تشغيل  ص5نع تصبير )  لهدف)–)
؛) الستير د) وحفظه5) ملش د  لغذ ئية 

و لتصدير.))
 ملقر  الجتم5عي)–)رقم))23) جمع)

س حي بنسرك5وأك5دير)
– يت  وشن) – لسيد)  لتسيير)

عبدهللا-))ملدة غير  حدودة.
رأسم45  لشركة)200.000)درهم)

لدى) تم  إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ) ب5ك5دير   ملحكمة  لتج5رية 
 98630 رقم) تحت  (08/03/(0(2

سجل تج5ر2 رقم)46489.
412 P

STE LIB KHAOULA
S.A.R.L AU 

تأسيس شركة
وضع) ((0(0 أبريل) (24 بت5ريخ) تم 
ذ ت) لشركة   لق5نشن  ألس5س 
 ملسؤولية  ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

  STE LIB KHAOULA (:  لتسمية)
 S.A.R.L AU

 لهدف):)ب5ئع  ألدو ت  ملكتبية.
)أد ء)عملي5ت  ألد ء.)

ت5جر.
 ملقر  الجتم5عي):)رقم)1062) لهن5ء)

I)قلعة  لسر غنة.
 ملدة):)99)سنة.)

 200.000 (:  لرأسم45  الجتم5عي)
درهم  قسم على2000)سهم  ن فئة)

200)درهم  شزع ك5آلتي):
لالحسنى  لرح5لي) (:  لسيدة)

 لسماللي)2000)حصة
:) ن ف5تح ين5ير إلى)  لسنة  مل5لية)

32)ديسمبر.
تسير  ن طرف  لسيدة) (:  إلد رة)

لالحسنى  لرح5لي  لسماللي.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
يشم) لقلعة  لسر غنة   البتد ئية 
))0)/09/02)تحت رقم)))0)/04).

رقم  لسجل  لتج5ر2):)09)2
412P مكرر

SAIF-FORAGES SARL AU
RC : 8679

تـأسـيـس شــركة 
بت5ريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 
وضع  لق5نشن) تم  ( (23/04/(0((
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   لت5سي�سي 

 ملحدودة تحمل  لخص5ئص  لت5لية:
 SAIF-FORAGES (:  لـتـسـميـــــــــــــــة)

 SARL AU
:) لشركة ذ ت  ملسؤولية)  لشكل)

 ملحدودة.
أعم45  لتجهيز) (:  لـمـشضـــــشع)
ب5الن5بيب/ شغ45 حفر  الب5ر/ ق5و4)

في  ألشغ45  لع5 ةو  لبن5ء.
 لـمـقر  الجـتـم5عــي):) حل ب5لط5بق)
 لسفلي  ملتش جد))ب5مللك  ملسمى)« لك)
 لدحم5ني»)ذ2  لرسم  لعق5ر2 عدد)
بحي  لشر ردة،) 42882/39) لك5ئن 

أوالدت5يمة.
 ــــــدة  لشركــــــة):)99))سنة.)

رأسمـــ45  لشركـــة):) ئة  لف درهم)
-) لـتسـيـيــــــــــــــــــر):)عبد لق5در دحم5ني.
لدى) تم  إليد ع  لق5نشني  لقد 
ب5ملحكمة  البتد ئية) كت5بة  لضبط 
(: بت5ريخ) (162 رقم) تحت  ت5رود نت 
رقم سجله5  لتج5ر2) (02/02/(0((

هش):)8679 .
413 P

 BEN YAAKOUB شركة
 GRAND TRAVAUX MINIER

SARL
طربق  الدري�سي رقم )2  لحي 

 لصن5عي  ر كش.
عرفي) عقد  بمقت�سى 
شرك5ء) قرر  بت5ريخ))0)/02/04)
 BEN YAAKOUB GRAND شركة)

TRAVAUX MINIER SARl) 5 يلي):
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قبش4 عقد  لبيع  ملبرم بين  لسيد)

لف5ئدة  لسيد) عبد  لشه5ب   غرو2 

 لعصر2 حميد بحصة)20)سهم.

قبش4 عقد  لبيع  ملبرم بين  لسيد)

لف5ئدة  لسيد) عبد  لشه5ب   غرو2 

 لعلش2  حمد بحصة)200)سهم.

قبش4 عقد  لبيع  ملبرم بين  لسيد)

لف5ئدة  لسيد) عبد  لعزيز  طشيل 

 لعصر2 حميد بحصة)20)سهم.

يصبح  لتقسيم  لجديد) وبذلك 

للحصة ك5لت5لي):

 200 (: حميد)  لسيد  لعصر2 

حصة

 لسيد  لعلش2  حمد):)400)حصة

  200 ( -) لسيد طشيل عبد  لعزيز:)

حصة

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني  (

بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

26/04/2022)تحت عدد)232222.

413P مكرر

  STE  NMCO 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

تأسيس شركة
)على عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ)

ْ
بن5ء 

شركة) تأسيس  تم  (،23/04/(0((

ذ ت  سؤولية  حدودة،)خص5ئصه5)

ك5لت5لي:)

  STE  NMCO(لتسمية:)ن م س و (-

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة.)

-) لغــــرض:

أو) بنصف  لجملة  وشر ء) بيع 

) لبنزين) ب5لتقسيط للمش د  لبترولية)

و لك5ز و 4()؛)

تشزيع) وتسيير  حط5ت  إنش5ء) (*

بجميع  ر فقه5  ن  طعم،)  لشقشد 

و ركب تج5ر2 وفض5ء ت للترفيه.

 لرأسمـــ45:)حدد رأسم45  لشركة)

درهم،) ()600.000( ألف) في ستم5ئة 

 200 حصة  ن) (6000 إلى)  قسم 

درهم،)))

كله5  دفشعة و كتتبة كم5 يلي:)

 3600 -) لسيد  ملس5و2  ب5رك:)
حصة)؛))

 (400 بشبكر:) -) لسيد  ملس5و2 
حصة.

حدد  ملقر إلجتم5عي) ( (:  ملقــر)
كلم) (،( رقم) :) ملكتب  في) للشركة 
أكف25،) دو ر  ت5رود نت،) طريق  (،4

أ سكرود)–)أك5دير؛
حددت  دة  لشركة في) ( (: (  ملــدة)
ت5ريخ  لتقييد) إبتد ء   ن  سنة  (99

ب5لسجل  لتج5ر2.
 لتسييــــر:)

عين  لسيد  ملس5و2  ب5رك،)) (-
كمتصرف وحيد) (،J(3(04 (: ب و ت)

للشركة وملدة غير  حدودة)؛
يخصم  ن  ألرب5ح) (:  ألربـــــ5ح)
 لسنشية للشركة نسبة)2)في  مل5ئة  ن)
أجل تكشين  الحتي5ط  لق5نشني و لب5قي)

يشضع رهن تصرف  لشريك.))))
تم  إليد ع) (:  إليــد ع  لق5نشني)
لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لق5نشني 
ألك5دير يشم)06/05/2022)تحت رقم)

. 109.660
 ن أجل  لخالصة و لبي5ن

 ملسيـــــــر

414 P

IPCL PRIVEE
 SARL

 LOT(SALWA(N°1 APPT 2 DRC
TIT MELLIL CASABLANCA
سجل تج5ر2 رقم 480605

بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ)
08)يشنيش)2)0))تقرر  5يلي):

تغيير  لتسمية 4
(«ARENA SCHOOL PRIVEE»

للشركة) -تغيير  ملقر  إلجتم5عي 
:)تجزة  لفردوس تيط) للعنش ن  لت5لي)

 ليل  لد ر  لبيض5ء.
-تحيين  لنض5م  ألس5�سي للشركة.
ك5تب) لدى  تم  اليد ع  لق5نشني 
ب5لد ر) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 
تحت) (02/07/(0(2 بت5ريخ)  لبيض5ء)

عدد782230.
414P مكرر

 CLOTHES NEXT LEVEL
     SARL AU

كلشتس نيكست ليفل ش.م.م   
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
وضع  لق5نشن) تم  (06/05/2022
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 حدودة ذ ت  ملش صف5ت  لت5لية:
:كلشتس نيكست ليفل)) (  لتسمية)
 CLOTHES NEXT LEVEL(»((ش.م.م

((((((((((«(SARL AU
لشركة ذ ت  سؤولية  حدودة)

 لهد ف  الجتم5ع)))):)تج5رة  ملالبس)
و ملنسشج5ت)؛

في) أو  لبيع  ملالبس  ) لشر ء) (-
 ملتجر أو عبر  إلنترنت)؛

وتصدير  ملالبس) -) ستير د 
 لج5هزة و كسسش ر ت  ملشضة)،

دو ر  لنش جي) (  ملقر  الجتم5عي:)
سيد2) ز وية  جم5عة   لفشق5نيين 

 لط5هر  حمر ت5رود نت
99)سنة  بتد ء)  ملدة  الجتم5عية:)
 ن ت5ريخ تسجيله5 في  لسجل  لتج5ر2)

عد  إذ  تم  لحل  ملسبق أو لتمديد.
يتكشن  ن)  لرأسم45  الجتم5عي:)

200.000)درهم.
تم تعيين  لسيدة) تسيير  لشركة:)

  45 و صت)
في  لسجل) تم  لتقيد   لتقييد:)
   06/05/2022  ملحكمة  لتج5رية)
تحت عدد)168)للسجل  لتحليلي رقم)

 8687
415 P

شركة أوكلو فود
وف5ة شريك  سير - تعيين  سير 

جديد
بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)
 (0(( أبريل) (9 بت5ريخ)  لغير  لع5د2 
شركة  حدودة) فشد  أوكلش  لشركة 
درهم) (200.000  ملسؤولية رأسم5له5)
ب5ملنطقة  لصن5عية) و لك5ئن  قره5 
حي) (- عثم5ن) سيد2  بن   سيك 
 شال2 رشيد رقم)202) لد ر  لبيض5ء)
تحت) ب5لسجل  لتج5ر2  و ملسجلة 

رقم)393227)تقرير  5 يلي):

 تب5ت وف5ة  لشريك  ملسير  ملرحشم)

 ليحي5و2  حمد  لذ2 ك5ن يملك)20 

ب5مل5ئة  ن رأسم45  لشركة)؛
وذو2) للشرثة  حصصه   نح 

 لحقشق)؛

تعيين  سير جديد للشركة  لسيد)

 لبيعقشبي  حمد.

لدى) تم  إليد ع  لق5نشني 

ب5ملحكمة  لتج5رية  كت5بة  لضبط 

 8((984 رقم) تحت  ب5لد ر  لبيض5ء)

بت5ريخ)9))أبريل)))0).

415P مكرر

 POLITO & BELTRAN »
 ع5ينة وف5ة 
قسمة  لتركة

عرفي  ؤرخ) عقد  بمشجب 

و) ين5ير))0)) (6 يشم) ب5لبيض5ء)

 سجل بنفس  ملدينة قرر  س5همش)

((«POLITO( &( BELTRAN» شركة)

رأسم5له5) شركة  حدودة  مله5م 

 00.000))درهم ذ ت  ملقر  لرئي�سي):

 (( Chemin Des Glaïeuls   

Casablanca) 5 يلي):)

عبد  لعزيز) وف5ة  لسيد   ع5ينة 

حسب) ((028 أبريل) (02  ملنجرة يشم)

)بت5ريخ) (229DAE ( شه5دة  لشف5ة رقم)

22)أبريل)028) 

قسمة حصص  ملتشفي في  لشركة)

أبريل) (22 حسب عقد  إلر ثة بت5ريخ)

(028

 ع5ينة وف5ة  لسيدة ف5طمة بر دة)

حسب شه5دة) ((029 يشنيش) (2( يشم)

 لشف5ة رقم)163/172/2019

في) حصص  ملتشفية  قسمة 

بت5ريخ عقد  إلر ثة  حسب    لشركة 

16)يشنيش)029) 

بت5ريخ  تأكيد  لهبة  ملؤرخة 

لف5ئدة  لسيد) ((0(2 ديسمبر) ((

 حمد  ملنجرة)
7 ن  لق5نشن) و) (6 تعديل  لبند)

 ألس5�سي للشركة)
صي5غة  لق5نشن) -VIIإع5دة 

 ألس5�سي للشركة.
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 إليد ع):)تم  إليد ع  لق5نشني لدى)

ب5ملحكمة  لتج5رية) كت5بة  لضبط 

ب5لبيض5ء)يشم)9))أبريل)))0))و تحت)

رقم)998))8 .
))للنشر و  لبي5ن.

416 P

  STE ORIENT EXPORT

  S.A.R.L

 إلشه5ر  لق5نشني
قرر بمشجب جمع  نعقد بت5ريخ))

ذ ت) شركة  تأسيس  (22/04/(0((

 لخص5ئص  لت5لية.

لقد تم تسمية  لشركة)  لتسمية:)

ذ ت) شركة  « وريشن  يكسبش»)

 ملسؤولية  ملحدودة.

تسلشين) حي  (  قر:) قر  لشركة)

تمرغت  ورير  ك5دير)

  200.000 حدد في) رؤوس أ ش 4:)

درهم  قسش ة إلى)2000))حصة  ن)

200)درهم للش حد و شزعة ك5لت5لي.))

SAUBADE SEBASTIEN((-

 200))حصة

VALUS NEBOJSA((-

200)حصة

 ملجمشع:)2000)))حصة)

أهد ف  لشركة)  ملشضشع:) ن 

 لتج5رة و  الستير د و لتصدير.

سشب5د) ( يعتبر  لسيد)  لتسيير:)

) ملسير لشركة ملدة غير) سيب5ستي5ن)

 SAUBADE SEBASTIEN(.حدودة 

 VULAS NEBOJSA و  لسيد)

 ملسير للعملي5ت  لبنكية لشركة).)))

 ملدة:)99)سنة  بتد ء) ن تأسيسه5)

حسب  ملحضر  لتأسي�سي)

لقد تم  إليد ع)  إليد ع  لق5نشني:)

لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لق5نشني 

تحت) (20/02/(0(( بت5ريخ) ب5ك5دير 

0)2097) لسجل  لتج5ر2 رقم) رقم)

. 22337

416P مكرر

DÉVELOPPEUR-
INFORMATIQUE.ma
 إعالن تأسيس شركة  

ب)) للعقد لعرفي  ملؤرخ  طبق5 
22/04/  ))0)))تقرر تأسيس شركة))

ب5ملش صف5ت  آلتية
Développeur- (:  لتسمية)

  Informatique.ma
شركة  حدودة)) (:  لشكل)

 ملسؤولية
 Pièce( N°6 (:  ملقر  الجتم5عي)
 Appartement 403 Immeuble
 G2, Résidence Zerktouni G,

.AGADIR
رأس5مل45):)200.000)درهم.

:) لسيد ف5لي  لال2 الدجي)  ملسير)
كمك5ت))))

ين5ير لى32  (2 :) ن) (  لسنة  مل5لية)
دجنبر.

ك5تب  لضبط)) لدى  تم  إليد ع 
بت5ريخ) ( ب5ك5دير) ( ) لتج5رية) للمحكمة)

))0)/09/02))رقم))109668.
417 P

ATYPIC 8
 SARL

برأسم45 300.000.00 درهم
إق5 ة 72 ،  لط5بق 2 رقم 23 زنقة 

 بن  نير  ملع5ريف  لد ر  لبيض5ء
قرر شرك5ء)«ATYPIC 8»)نقل  قر)

 لشركة  ملسجل؛
(،72 إق5 ة)  ن  لعنش ن  لقديم:)
زنقة  بن  نير) (23 رقم) (2  لط5بق)

 ملع5ريف  لد ر  لبيض5ء
زنقة) (:  لى  لعنش ن  لجديد)
4،) لط5بق  لس5بع) إق5 ة) لينينغر د 
د ئرة  رس  لسلط5ن)) لد ر  لبيض5ء)

ب5ملحكمة)  إليد ع  لق5نشني 
برقم) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

822604)بت5ريخ):)))0)/8/04)
)ق5 ت  لشركة بإيد ع تعديله5 في)
 لسجل  لتج5ر2 للد ر  لبيض5ء)بت5ريخ)

))0)/8/04))تحت رقم)477299
417P مكرر

  GANDALF CONSULTING
 SARL

شركة  حدودة  ملسؤولية 
 رأسم5له5 200.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي:   مر  نس  بن  5لك 
عم5رة 76 شقة رقم 7  لط5بق  لث5ني 

 لسالم  ك5دير. 
 نش5ء شركة

بت5ريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لق5نشن) ثم  ( ( (28/04/(0((
 ألس5�سي لشركة  حدودة  ملسؤولية)

ذ ت  ملميز ت  لت5لية):
 GANDALF (  السم)

CONSULTING SARL
هدف  لشركة):

-)) لتدبير و  لتسيير  ملعلش 5تي
 ملدة  حددة في)99)سنة)

 لر سم45  حدد في  بلغ)200.000 
حصة  ن) ( (2000 درهم  قسم  لى)
200)درهم للحصة  لش حدة قد) فئة)
لعبشد) ( :) لسيد) ك5لت5لي) تم  كتت5به5 
عبد  لب5قي)200)حصة و لسيد))ع5�سي)

 صطفى)200)حصة).
لعبشد) تعيين  لسيد  :تم   لتسير)
عبد  لب5قي كمسير للشركة ملدة غير)
 حدودة و عط5ئه صالحية  ال ض5ء)

 إلد ر2 و  لبنكي.
لتكشين) (2% يتم  قتط5ع)  ألرب5ح 
عليه)  لرصيد  الحتي5طي  ملنصشص 

ق5نشن5.
تم  إليد ع)  إليد ع  لق5نشني 
لدى) بكت5بة  لضبط   لق5نشني 
 ملحكمة  لتج5رية الك5دير تحت رقم)

209732)بت5ريخ)))0)/20/02 
418 P

 AFA TRADING SARL
برأسم45 200.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي  ب  ملستقبل 
 ملجمشعة 46  لشقة 0)  ق5 ة 

420  لط5بق 3 سيد2  عروف  لد ر 
 لبيض5ء

 AFA((قرر شرك5ء) 5 يسمى بشركة
نقل  ملقر  الجتم5عي) (TRADING

للشركة.

:) ب)  ن  لعنش ن  لقديم)
 (0 46) لشقة)  ملستقبل  ملجمشعة)
 ق5 ة)420) لط5بق)3)سيد2  عروف)

 لد ر  لبيض5ء
رح45) إلى  لعنش ن  لجديد:ش5رع 
222) لط5بق  لسفلي) رقم)  ملسكيني 

 لد ر  لبيض5ء
ب5ملحكمة)  إليد ع  لق5نشني 
برقم) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

3237)8)ت5ريخ):)))0)/04/02
ق5 ت  لشركة بإيد ع تعديله5 في)
 لسجل  لتج5ر2 للد ر  لبيض5ء)بت5ريخ)

))0)/04/02)تحت رقم)500165.
418P مكرر

SOFIBRE
تـــأسـيــس

بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس) تم  ب5نزك5ن  ((8/04/(0((
صف5ته5) شركة  حدودة  ملسؤولية 

كم5 يلي):)
SOFIBRE(:(لتسمية 

تهدف  لشركة أس5س5) ( (:  لهــدف)
إلى):

-))أعم45 أو إنش5ء ت  تنشعة.
غز لة  يت) دو ر   ملقر  الجتم5عي:)

عميرة بيشكرى.
99)سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) ( (:  ملدة)

 لتسجيل ب5لسجل  لتج5ر2.
 لرأسم45):))حدد رأسم45  لشركة)
في)200.000)درهم  قسمة إلى)2000 

حصة بقيمة)200)درهم للش حدة.
عبد  لجب5ر:)))) ف5ري5ت  -) لسيد 

200)حصة
(((((((((: عبد  لنبي) -) لسيد  لسب5عي 

200)حصة
عبد) ف5ري5ت  :) لسيد   لتسيير)
 لجب5ر و  لسيد  لسب5عي عبد  لنبي,)
و كدلك  لتشقيع على جميع  لشث5ئق)
غير) ملدة  ذلك  و  و الد رية   لبنكية 

 حدودة.)))
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ) ب5نزك5ن   البتد ئية 
))0)/7/04))تحت رقم)828))ورقم)

 لسجل  لتج5ر2).26027
419 P
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BABA IMMO PRESTIGE
رأس  45  لشركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 100،000.00 درهم

 ملقر  لرئي�سي : 420، ش5رع 

 لزرقطشني إق5 ة حمد  لشقة 2 

 لد ر  لبيض5ء 

قرر  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

بت5ريخ)))0)/)04/2) 5 يلي):

بإض5فة) غرض  لشركة  تشسيع 

عن) ني5بة  إد رة  لعق5ر ت  يلي:)  5 

بيع) آخرين:) ستش5رة  أشخ5ص 

؛) ،)عبر تفشيض إد ر2) وشر ء)وتأجير)

،) لشقق) ،) لعق5ر ت) إد رة  لفن5دق)

فندقية.) ،) حالت  ت5جر   لفندقية)

 ستير د أث5ث  لفندق.

) ستير د و تصدير.

للشركة) نقل  ملقر  لرئي�سي 

ش5رع) (،420  ن  لعنش ن  لقديم)

 2 حمد  لشقة) إق5 ة   لزرقطشني 

إلى  لعنش ن  لجديد:) (  لد ر  لبيض5ء)
ز وية زنقة ب5ب  ملنصشر و ش5رع) (23

 شال2 رشيد)،)فض5ء)بش بة أنف5)،) لد ر)

 لبيض5ء.

ق5م  لجمع) هذ   لتعديل،) بعد 

 لع5م  الستثن5ئي بتعديل  مل5دتين))0 

و)03) ن  لنظ5م  ألس5�سي)،)وتحديث)

 لنظ5م  ألس5�سي.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

9)/04/))0))تحت رقم)3029)8.

419P مكرر

 STE GROUPE HARROUDI

TRADING SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

  ن شريك وحيد

تأسيس شركة
بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (، (27/03/(0((

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  ن شريك)

وحيد خص5ئصه5 ك5لت5لي):

 STE GROUPE (:  لتسمية)

. HARROUDI TRADING SARL

شر ء) بيع  ( ( (  لهدف  الجتم5عي:)

تشزيع  لحلشي5ت  لبيسكشيش) (–

أنش ع) وجميع   لفش كه  لج5فة 

 لبيسكشيش لحلشي5ت تصدير  ستير د

)بلشك س رقم)156   لط5بق  ألو4)

 لشف5ق بن سرك5و أك5دير

 ملدة)99)))سنة

درهم) (200.000  لرأسم45:)

حصة  جتم5عية) (2000  قسمة إلى)

 ن فئة)200)درهم للحصة  لش حدة،)

:حرود2) ك5لت5لي: لسيدة)  قسمة 

فريدة)2000)حصة  جتم5عية

بتسيير  لشركة) يعهد   لتسيير:)

غير) ملدة  جش د  حرود2  إلى  لسيد 

 حددة.
رقم  لسجل  لتج5ر22332:2

تم  إليد ع  لق5نشني بكت5بة) ( وقد)

لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لضبط 

تحت)) ((0((/02/20 بت5ريخ) ب5ك5دير 
رقم):)209729

420 P

PARMETALشركة
ش.م .م

61 ش5رع لال ي5قشت و صطفي 

 ملع5ني  لط5بق  لث5ني رقم 69  لد ر 

 لبيض5ء.

 لـسـجـل  لـتـجـ5ر2  498277

إستق5لة  سير
تعيين  سير جديد 

 ص5دقة على  لق5نشن  ألس5�سي
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

 02/04/((0( بت5ريخ)  لد ر لبيض5ء)

ذ ت) شركة  (PARMETAL لشركة)

رأسم5له5.)  ملسؤولية  ملحدودة 

200.000)درهم تقرر  5 يلي):)

بشبكر  ملعروفي)  سـتـقـ5لـة  لـسـيـد 

 ـن  ـهـ5 ـه كـمـسـيـر للـشـركـة.

ف5طمة) بشبكر  تـعـيـيـن  لـسـيـدة 

كـمـسـيـر للـشـركـة لـمـدة غـيـر  ـحـددة.

بـتـشقـيـع  لـسـيـدة)  لـتـز م  لـشـركـة 

بشبكر ف5طمة)

46) ن) و) (43 تغيير  لفصش4)

 لقـ5نشن  ألس5�سي).

على  لق5نشن  ألس5�سي)  ملص5دقة 
 لجديد.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 
ب5ملحكمة  لتج5رية)  لضبط 
 (0((/04/(8 بت5ريخ) ب5لد ر لبيض5ء)

تحت رقم)822816.
بي5ن  ختصر

420P مكرر

شركة ايما بروند
رأس  5له5 200.000 درهم

 رقم 22  لحي  لجديد دو رتدو رت 
 لدر ركة أڭ5دير

إعالن عن تأسيس شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة 

عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�سى 
تم) (، م) ((0(( 09) 5رس) بت5ريخ)
لشركة) إحد ث  لق5نشن  ألس5�سي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  ن طرف)
 ملشقعين للعقد،)خص5ئصه5 ك5لت5لي):

 لتسمية:)شركة  يم5 بروند
22) لحي) رقم) (:  ملقر  إلجتم5عي)
 لجديد دو ر تدو رت  لدر ركة أڭ5دير

:) لتش صل)  لهدف  إلجتم5عي)
 لسمعي  لبصر2 و لتسشيق  لرقمي.

(: في) حدد  رأس  45  لشركة 
ألف) إلى  درهم  قسم  (200.000
للحصة) درهم  (200 فئة) حصة  ن 

 لش حدة يملكه5))كل  ن:
 334 علي:) •) لسيد  بد ر  حمد 

حصة.
 333 ( (: ي5سين) بشز شر  •) لسيد 

حصة.
 333 ( (: ( •) لسيد  لفقير عبد هللا)

حصة.
عين  لسيد ن  بد ر) (:  لتسيير)
 حمد علي و بشز شر ي5سين  سير ن)

وحيد ن للشركة ملدة غير  حدودة).
إلى) ين5ير  ف5تح   لسنة  مل5لية:) ن 

32)دجنبر).
لدى) تم  إليد ع  لق5نشني  لقد 
ب5ملحكمة  لتج5رية) كت5بة  لضبط 
))0)/0/04))م تحت) بأك5دير بت5ريخ)
-) لسجل  لتج5ر2:) (109463 رقم:)

     .22273
421 P

شركة فيرونر2 دو  مل5ئدة بير و فيس

 FERRONNERIE DE 
 ALMEIDA PERE ET FILS

SARL
تحشيل  قر  لشركة 

دو ر  لروسيين) (:  ملقر  لرئي�سي)
أوالد عزوز د ر بشعزة  لد ر  لبيض5ء.)
 لسجل  لتج5ر2 عدد)239823 

بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)
في) للشركة  ملؤرخ   الستثن5ئي 
بمقره5) و ملنعقد  (03/02/(0((

 الجتم5عي تقرر  5 يلي):)
إق5 ة) (2 نقل  ملقر  الجتم5عي  ن)
إلى) 2) كن5س  «ب7») لتض5 ن)

 لعنش ن  لت5لي دو ر)
بشعزة) د ر  عزوز  أوالد   لروسيين 

 لد ر  لبيض5ء.)
تحيين  لنظ5م  ألس5�سي للشركة.)

ب5لـمحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

))0)/23/04)تحت رقم)820964.
 قتطف و بي5ن)

421P مكرر

 ELECTROMICAPLAST شركة
   ABDERRAHIM SARL
دو ر ت5دو رت – در ركة  ك5دير 

إعالن عن تأسيس شركة
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
))0)/23/04)تم تأسيس ش٠م٠م)

 لتسمية):
 E L E C T R O M I C A P L A S T

ABDERRAHIM SARL
 لشكل):)شركة  حدودة  ملسؤولية)
در ركة) (– ت5دو رت) دو ر   ملقر:)

 ك5دير)
تشكيل  ملش د) و  تحشيل   لغرض:)

 لبالستيكية)
 لرأسم45:)حدد في  بلغ)200.000 
حصة)))) (2000 أ2) درهم  ألف   ئة 
على) للحصة  شزعة  درهم  (200 ب)

 لشكل  لت5لي):
-) لسيد  شال2 عبد  لرحم5ن  يت)
سيد2 حسين)82.000)درهم أ2)820 

حصة).
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-) لسيد حم5د2  حبيدو)22.000 
 2)220)حصة

200)درهم))للحصة
عبد)  ملسير:) لسيد  شال2 

 لرحم5ن  يت سيد2 حسين)
عبد) :) لسيد  شال2   ال ض5ء)

 لرحم5ن  يت سيد2 حسين
تم  إليد ع  لق5نشني) قد  و 
بت5ريخ) ب5ك5دير  ب5ملحكمة  لتج5رية 

))0)/20/02)تحت رقم)4)2097
422 P

تسيير حر
بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
))0)/22/02))تم إبر م عقد تسيير حر)
بين  لسيد يشسف جمع5و2 بصفته)
ص5حب  ألصل  لتج5ر2  شضشع)
ب5لسجل  لتج5ر2) و  ملسجل   لعقد 
تحت رقم)420230)و  لضريبة  ملهنية)
و  لسيد) ( (32704422 رقم) تحت 
رقم بط5قته  لشطنية   نبيل  شك�سي 

 BJ(212596))،)خص5ئصه ك5لت5لي):
 لغرض):)سن5ك)

 ملقر  الجتم5عي):) لد ر  لبيض5ء)22  
زنقة أبش  لسلط  ألندل�سي

 بلغ  لتسيير:)حدد  بلغ  لتسيير و)
حصة  ألرب5ح في)9000)درهم،)ويؤدى)
كل) و لخ5 س  ن  بين  ليشم  ألو4 

شهر
سنتين  ن (:   دة  لتسيير)

 20 /02/))0))إلى)4/02/20)0).
422P مكرر

  STE  REDA MILLE NEGOCE
S.A.R.L AU

تأسيس  لشركة
بمشجب عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ)
تأسيس  لشركة) تم  ((2/04/(0((

ذ ت  ملميز ت  لت5لية:
 STE ( (: ( (  لتسمية  الجتم5عية)
  REDA MILLE NEGOCE  SARL AU
نقل) (:  لهدف  الجتم5عي)

 ملستخد ين.بيع  ملش د  لغد ئية
نعب5) تك5ديرت  (:  ملقر  الجتم5عي)

دو،جم5عة  لدر ركة،أك5د ير.

 200.000  لرأسم45  الجتم5عي:)

درهم  جزأة إلى)2000)حصة  ن فئة)

200)درهم للحصة  لش حدة

رض5) تعين  لسيد  تم  (:  لتسيير)

بشض5�سي كمسير وحيد للشركة ملدة)))))))))))))))))))))))))))))))))

غير  حدودة.

سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه5ئي

تم  إليد ع  لق5نشني لدى  صلحة)

ب5ملحكمة  لتج5رية) كت5بة  لضبط 

بأك5دير بــت5ريخ)):)02/20/))0))تحت)
رقم))2)2097.

423 P

ديش ن  ألست5ذ هش5م  تشكل

 شثق

39)زنقة فشزيي ز وية ش5رع إ يال زوال  لط5بق)

 لس5دس  لد ر  لبيض5ء

 له5تف):)))/4).4.90).))0

مقشدة ملتقى األسرة
ش.م.م

في) تشثيقي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

ف5تح و)22)نشفمبر)2)0))تلق5ه  ألست5ذ)

ب5لد ر  لبيض5ء) هش5م  تشكل  شثق 

ق5 ت  لسيدة أ ينة لحري�سي و لسيد)

سمير) و لسيد  حمد  بن5ني  يشسف 

بقيمة) حصة  ((000 بتفشيت) بن5ني 

للسيد  حمد) للش حدة  درهم  ((20

و لشركة) حصة  (666 لحلش) علي 

«lhouate (.0»)ش.م.م)2.334)حصة)

يملكشنه5 ب5لشركة.

تلق5ه) تشثيقي  عقد  بمقت�سى 

ب5لد ر) هش5م  تشكل  شثق   ألست5ذ 

 لبيض5ء)يتضمن  حضر  لجمع  لع5م)

 22  الستثن5ئي  ملنعقد بت5ريخ ف5تح و)

نشفمبر)2)0))تم):

بيع  لحصص  ملذكشرة) إح5لة 

أعاله على  لشرك5ء) ع قبشله5

يشسف) قبش4  ستق5لة  لسيد 

بن5ني كمسير وحيد للشركة.

لحلش) علي  تعيين  لسيد  حمد 

و نير دحيسة كمسيرن للشركة ألجل)

غير  حدود.

تعديل  لق5نشن  ألس5�سي للشركة.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 
ب5لد ر) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 
 لبيض5ء)بت5ريخ)0))ين5ير)))0))تحت)

رقم)809268.
ب5لسجل) تعديل  لشركة  تم 
 لتج5ر2 بت5ريخ)0))ين5ير)))0))تحت)

رقم)2436.
 ن أجل  مللخص و إلش5رة

 ألست5ذ هش5م  تشكل

423P مكرر

FIDUCIAIRE TEMSIA

 STE AUTO ECOLE ALQODS
AZROU  S.A.R.L

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

ب5يت) عرفي  ؤرخ  عقد  بمشجب 
 لش4)))0)/08/03)تم وضع  لنظ5م)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 
تكمن  ميز ته5) و لتي    ملحدودة 

فيم5 يلي):)
 STE AUTO ECOLE  لتسمية)

  ALQODS AZROU  S.A.R.L
غرض  لشركة) يكمن   لغرض:)
لحس5ب) أو  لحس5به5  لخ5ص  سش ء)
أ2 دولة أخرى) وفي  في  ملغرب   لغير 

فيم5 يلي):
-) ؤسسة لتعليم  لسي5قة

:) لط5بق  ألو4 بلشك)  قر  لشركة)
حي  س5يس  زرو  يت) (02 رقم) (06

 لش4.
 ملدة):)حددت  دة  لشركة في)99 
سنة  بتد ء) ن ت5ريخ تكشينه5  لنه5ئي..

رأسم45) يبلغ  رأسم45  لشركة:)
 200.000 درهم)  لشركة  5ئة  لف 
ذ ت  5ئة) حصة  ألف  إلى   قسم 
200)درهم كقيمة للحصة  لش حدة،)
كلي5) و دفشعة  لقيمة   كتتبة 

و خصصة للشرك5ء) آلتية):)))))))))))

-) لسيد))سليم حس5ن)200)حصة

-) لسيد))سليم ص5لح)200)حصة

 لسنة  مل5لية:)تبتدئ في ف5تح ين5ير)

وتنتهي في)32)دجنبر.)-

يسير  لشركة  لسيد ن)  لتسيير:)

سليم حس5ن و سليم ص5لح))ملدة غير)

 حدودة).

))))تم  إليد ع  لق5نشني لدى كت5بة)

 لضبط ب5ملحكمة  البتد ئية بإنزك5ن))

عدد) تحت  (02/02/(0(( بت5ريخ)

26077
للخالصة و لبي5ن

 ملسير

424 P

ASMA AMENAGEMENT
SARL AU

شركة  حدودة  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رأسم5له5)2.000.000)3)درهم

 قره5  الجتم5عي : 9)2 ش5رع 

 لجيش  مللكي، ز وية  لبريهمي 

 إلدري�سي  لد ر لبيض5ء

 لسجل  لتج5ر2 ب5لد ر لبيض5ء : 

449.247

عقب قر ر  لشريك  لشحيد بت5ريخ)

))0)/02/02،)تقرر  5 يلي):)

رأسم45  لشركة)  لرفع  ن 

290.000.000) لى)  ن)

درهم بم5 يع5د4) (325.000.000،00

درهم5 نقد  وب5ملق5صة) (60.000.000

ديشن  لشركة  ملحددة  ملقد ر)  ع 

 72.000.000 و ملستحقة بم5 يع5د4)

درهم5.
و9) ن  لق5نشن) (8 تغير  لفصل)

 لد خلي للشركة.

تم  إليد ع  لق5نشني بكت5بة ضبط)

ب5لد ر لبيض5ء)  ملحكمة  لتج5رية 

عدد) تحت  (02/02/(0(( بت5ريخ)

.823.265

424P مكرر

شركة اكاسورف  ش.م.م
برأسم45  جتم5عي

 قدره 200.000 درهم 
رقم 20 ش5رع  حمد  لزرقطشني 

 لدشيرة  لجه5دية  نزك5ن    

بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ)
تمت صي5غة  لق5نشن) ((2/04/(0((

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ذ ت  لخص5ئص  لت5لية):)
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 لغرض  الجتم5عي:)
-)ت5جر و  ق5و4  ألشغ45  ملتنشعة)).
) ك5سشرف)) شركة) ( (:  لتسمية)

ش.م.م))))
ش5رع) (20 رقم)  ملقر  الجتم5عي:)
 حمد  لزرقطشني  لدشيرة  لجه5دية)

 نزك5ن))))
 ملدة):)حددت في)99)سنة)

 لرأسم45 و لحصص  الجتم5عية:)
درهم) (200.000 في) حدد  لرأسم45 
حصة  جتم5عية) (2000 إلى)  قسم 
،) شزعة) درهم للش حدة) (200 بقيمة)

ك5ألتي):)
* ملس5فر يشنس)200)حصة)

*بلق5�سي صالح  لدين)200)حصة))
تعيين  لسيد  ملس5فر)  لتسيير:)
وذلك) للشركة  وحيد   يشنس  سير  
إليه) يعشد  حيث  غير  حدودة  ملدة 
كل  ن  لتشقيعين  لبنكي) لشحده 

و الجتم5عي.
 37 تشزع حسب  لفصل)  ألرب5ح:)

 ن  لق5نشن  ألس5�سي للشركة.
تم  إليد ع  لق5نشني لدى  ملحكمة)
(: تحت عدد رقم) (  البتد ئية ب5نزك5ن)

))0)/878))بت5ريخ)))0)/09/02.
 قتطف قصد  إلشه5ر)

425 P

S.S LUXURY CAR  شركة
شركة  حدودة  ملسؤولية
رأسم5له5 200.000 درهم

و  قره5  الجتم5عي  لك5ئن ب زنقة 
ب5بشم حي  ملحطة رقم 2)  لط5بق 
 لث5 ن  كتب رقم 37  لد ر  لبيض5ء

بمقت�سى  حضر  لجمع)
بت5ريخ)  لع5م  الستثن5ئي  ملنعقد 
تقرر) ب5لد ر  لبيض5ء) (22/02/(0((

 5 يلي):
إق5لة  لسيد يشسف  لشي5خ  ن)
 ه5 ه كمسير للشركة بت5ريخ)22) 25)

(0((
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ) ب5لبيض5ء)  لتج5رية 
 .823645 رقم) تحت  (2(/02/(0((

 لسجل  لتج5ر2 رقم)428222..

 (2 رقم) الك5ر  ب5بشم  جمع  زنقة 

37) لد ر)  لط5بق  لث5 ن  كتب رقم)

 لبيض5ء
لإلش5رة و لبي5ن

425P مكرر

شركة أ دي بوا لور   ش.م.م 

بشريك وحيد

رقم 776  لحي  لصن5عي  يت  لش4  

برأسم45 قدره 200.000 درهم     

بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ)

تمت صي5غة  لق5نشن) (06/04/2022

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت) ( ( وحيد) بشريك   ملحدودة 

 لخص5ئص  لت5لية):)

 لغرض  الجتم5عي:)

-)ت5جر قطع غي5ر  لسي5ر ت)).)

لشر))) بش   أ د2  شركة  ( (:  لتسمية)

ش.م.م))بشريك وحيد))

776) لحي) رقم)  ملقر  الجتم5عي:)

 لصن5عي  يت  لش4))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 ملدة):)حددت في)99)سنة)

 لرأسم45 و لحصص  الجتم5عية:)

درهم) (200.000 في) حدد  لرأسم45 

حصة  جتم5عية) (2000 إلى)  قسم 

،) شزعة) درهم للش حدة) (200 بقيمة)

ك5ألتي):)

*)  جشض رضش ن)2000)حصة)

 لتسيير:) لشركة  سيرة  ن طرف)

للشركة  لسيد)  لشريك  لشحيد 

إليه) يعشد  حيث  رضش ن    جشض 

كل  ن  لتشقيعين  لبنكي و الجتم5عي)

وذلك ملدة غير  حدودة.)

حسب  لفصل16  تشزع   ألرب5ح:)

 ن  لق5نشن  ألس5�سي للشركة.

تم  إليد ع  لق5نشني لدى  ملحكمة)

(: ب5نزك5ن تحت عدد رقم)  البتد ئية 

))0)/879))بت5ريخ)))0)/09/02.
 قتطف قصد  إلشه5ر)
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 S.S LUXURY CAR  شركة
شركة  حدودة  ملسؤولية
رأسم5له5 200.000 درهم

و  قره5  الجتم5عي  لك5ئن ب زنقة 
ب5بشم حي  ملحطة رقم 2)  لط5بق 
 لث5 ن  كتب رقم 37  لد ر  لبيض5ء

بمقت�سى  حضر  لجمع)
بت5ريخ)  لع5م  الستثن5ئي  ملنعقد 
تقرر) ب5لد ر  لبيض5ء) ((8/04/(0((

 5 يلي):
تعيين  لسيد  حمد  جاليد2)

 سير  ت5ني5 للشركة)
تغيير  ال ض5ء) الجتم5عي):)سيكشن)
للسيد) فريًد    لتشقيع  الجتم5عي 

 حمد  جاليد2).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ) ب5لبيض5ء)  لتج5رية 
))0)/9/04)))تحت رقم)772))8 . 

 لسجل  لتج5ر2 رقم)428222.
لإلش5رة و لبي5ن
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M TRAV CHAHBA  SARL  AU
Au(Capital(de 1.000.000 Dhs
 Siège(Social: N°154 AVENUE
.CHARIF EL IDRISSI GUELMIM

ICE : 003068805000053
تـــأسيــس

بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (،(9/04/((0(
بشريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد))ب5ملميز ت  لت5لية):
   M TRAV CHAHBA(:(لتسمية 

ش5رع  لشريف) (: (  ملقر  الجتم5عي)
 إلدري�سي رقم)224)كلميم.

درهم) (2.000.000 (:  لرأسمـــــــــــــ45)
20.000)حصة  ن فئة)  قسمة على)

200)درهم.
أشغ45) في  :) ق5و4   لهـــــــــــــــــدف)

 ختلفة وأشغ45  لبن5ء.
 ملسير  لق5نشني))):)شهبة  ملخت5ر.)

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ)) بكلميم   البتد ئية 
))0)/20/02))تحت رقم)))0)/)28
427 P

LSDM MAJORELLE
SARL

رأس  45 20.000 درهم
 ملقر  لرئي�سي : 22، إيف س5ن لشر ن 

إق5 ة  ير دور  5جشريل رقم 79، 
 دينة  ر كش
RC : 83563

قر ر ت  لجمع  لع5م) وبمشجب 
(،(0(( أبريل) (24 بت5ريخ)  الستثن5ئي 

تقرر):
على  لتحشيل  ملقترح)  ملش فقة 
سيلين  لكسندر ) ألسهم  لسيدة 
 Céline Alexandra إيفشن  سك5ر)

.Yvonne Musique
بيع  ألسهم) خطة  على   ملش فقة 
جيروم) سيب5ستي5ن  للسيد   ململشكة 
 Sébastien Jérome سيجشين)

Seguin)؛
 Jacaranda Holding  ملش فقة)
 Management and Advisory و)

Company))كشرك5ء)جدد للشركة.
تحديث  ألنظمة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((8 بت5ريخ) ملر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232307.
427P مكرر

YOMAR S.A
رأسم45 40.000.000 درهم

 ملكتب  لرئي�سي: 4 و 2 طريق 2077 
 ملنطقة  لصن5عية ليس5سفة ز2 

 لد ر  لبيض5ء
تشسيع نش5ط  لشركة

قر ر  لجمع  لع5م) بمشجب 
 (8/0(/(0(( بت5ريخ)  الستثن5ئي 
 تخذ  در ء) لشركة  ملعروفة ب5سم)
ب5إلجم5ع  لقر ر ت) (YOMAR S.A

 لت5لية):
)تشسيع نش5ط  لشركة

 ن):) الستير د و لبيع ب5لجملة
) لى):-) الستير د و لبيع ب5لجملة)

 لترويج  لعق5ر2
تم  إليد ع  لق5نشني بقلم  ملحكمة)
بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

06/05/2022)تحت رقم)3209)8.



9019 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

تعديله5) بإيد ع  ق5 ت  لشركة 

ب5لد ر  لبيض5ء)) في  لسجل  لتج5ر2 

رقم) تحت  (06/05/2022 بت5ريخ)

.23223

428 P

  BQ GARDIENNAGE  SARL
Au(Capital(de 100.000 Dhs

 Siège(Social: AVENUE(HASSAN

 II 5EME(ETAGE(NR 35

.GUELMIM

ICE : 003052934000024

تـــأسيــس
بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (،((/04/((0(

ب5ملميز ت) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لت5لية):

BQ GARDIENNAGE(:(لتسمية 

:ش5رع  لحسن) (  ملقر  الجتم5عي)

 32 رقم)  لت5ني  لط5بق  لخ5 س 

كلميم.).

درهم) (200.000 (:  لرأسمـــــــــــــ45)

فئة) حصة  ن  (2000 على)  قسمة 

200)درهم.

شركة  لحر سة)) (:  لهـــــــــــــــــدف)

للمر فق  لعمش ية و  لخ5صة.

:) لسيد:) ( (  ملسير  لق5نشني)

للشركة،) كريم  سير   لبحر و2 

وتعيين  لسيد:)ق5دش عبد هللا))ن5ئب)

له ملدة غير  حددة.)

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

بت5ريخ)) ( بكلميم)  البتد ئية 

))0)/09/02))تحت رقم)))0)/280
428P مكرر

 ALJANOUBIA PRESS شركة
S.A.R.L

إعـــــــالن عن إنشـــ5ء شركـــــة
بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  ثم  ((8/03/(0((

ذ ت  ملميز ت)  حدودة  ملسؤولية 

 لت5لية:

 ALJANOUBIA PRESS(:(لتسمية 

S.A.R.L

 ملقر  الجتم5عي):)156) كرر بلشك)

-ب-)حي  لصحر ء،)ط5نط5ن.

درهم) (200.000 ( (:  لرأسم45)

حصة  ن فئة) ( (2000  قسمة على)

200)در هم.

و ألفالم) -) لشث5ئق  (:  لهدف)

 لشث5ئقية،

-) لشث5ئق و ألفالم وإنت5ج  ألفالم

وتصشير) -) لتصشير  لفشتشغر في 

 ألحد ث  لفنية و لثق5فية و لري5ضية

-)تغطية وتنظيم  ألحد ث

-) إلعالن و لطب5عة

وإنش5ء) وتخصيص  وشر ء) بيع  (-

 ملش قع  إللكترونية

ب5ستخد م  لط5ئر ت) -) لتصشير 

بدون طي5ر

-) لصشت عبر  لخد 5ت

وخد ة) وس5ئل  إلعالم  تشريد  (-

وتسشيق) /) لتصدير   الستير د)

 ملنتج5ت  إلعال ية

-) لصح5فة و لنشر و إلعالن

-) حمد عب�سى،) غربي،)  لشرك5ء:)

 زد د بت5ريخ)20/06/1991،)ب.)و.)ت)
.JZ4297(رقم

رح45 بشخريص،) غربي،) زد د) (-

و.)ت رقم) 20/03/2982،)ب.) بت5ريخ)

.JF(8378

تبتدئ  ن ف5تح) (: (  لسنة  مل5لية)

كل) دجنبر  ن  (32 في) تنتهي  و  ين5ير 

سنة

:)تسير  لشركة ح5لي5  ن)  لتسيير)

طرف:)ص5لح بشب5 ملدة غير  حددة.

ب5ملحكمة) تم  (:  لسجل  لتج5ر2)

بت5ريخ) بط5نط5ن   البتد ئية 

))0)/09/02)تحت رقم)6097.

429 P

MA MATRIX
SARL 

ملقتضي5ت  لجمع  لع5م) تبع5 

بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء) ع5د2   لغير 

))0)/03/)))تمت  ملش فقة على):

خديجة  ه5جر) دخش4  لسيدة 

كمس5هم جديد للشركة.

حصة) (490 -) ملص5دقة على بيع)
لف5ئدة) خ5ن  سهيل  في  لك  لسيد 

 لسيدة خديجة  ه5جر.)
تعيين  لسيد سهيل خ5ن  سير) (-

للشركة ملدة غير  حددة)
للشركة) تغيير  لشكل  لق5نشني  (-
شركة  حدودة  ملسؤولية)  ن 
شركة  حدودة) إلى  وحيد  بمس5هم 

 ملسؤولية.)
-) ملش فقة على  لق5نشن  ألس5�سي)
شكله5  لجديد) في  للشركة   لجديد 

شركة  حدودة  ملسؤولية.)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني  (
بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

))0)/22/04)تحت عدد)2478)8. 
429P مكرر

 Sté   PREMIUM
ARCHITECTURE SARL AU

عرفي  حرر) عقد  بمشجب 
تأسيس) تم  بت5ريخ))0)/07/04)
شركة  حدودة  ملسؤولية  ملميز ت)

 لت5لية):
 PREMIUM ( شركة)  لتسمية:)
ذ ت) ش.م.م  (ARCHITECTURE

شريك وحيد.
 لهدف:) كتب)) هندسمعم5ر2

ش5رع) ((2 بلشك)  ملقر  الجتم5عي:)
2)ورقم) 233) كتب رقم) تطش ن رقم)

6) لط5بق)3 
 لحي  ملحمد2  ك5دير.)

 ملدة:)99)سنة.
 200.000 ( رأس  مل45  الجتم5عي:)
2000حصة  ن فئة) درهم  جزأ إلى)

200)درهم للحصة  لش حدة.
 لتسيير:)سفي5ن  لطه5ر2.

تبتدئ  لسنة)  لسنة  الجتم5عية:)
 الجتم5عية  ن ف5تح ين5ير وتنتهي في)

آخر دجنبر  ن كل سنة.
وتم  إليد ع  لق5نشني لهذ   ملحضر)
هيئة  ملحكمة) لدى  بكت5بة  لضبط 
 لتج5رية بأك5دير تحت رقم)109669 
 223(7 رقم) و  لسجل  لتج5ر2 

بت5ريخ)))0)/09/02)م.
 ن  جل  لنسخة و لبي5ن

430 P

 PLURIEL CENTRE DE
LANGUES

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
ش5رع  لزرقطشني  لرقم 408 إق5 ة 
 إلستقر ر ب  لط5بق ) بشروكشن 

 لد ر  لبيض5ء
رأسم5له5 200.000 درهم

تحشيل  ألسهم
 29 بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
أبريل)))0))تم عقد تفشيت حصص)
 PLURIEL CENTRE DE شركة)
ذ ت  سؤولية  حدودة) (LANGUES
رأسم5له5)200.000)درهم و لتي  قره5)
بش5رع  لزرقطشني  لرقم)  الجتم5عي 
 ( ب  لط5بق  إق5 ة  إلستقر ر  (408
بشروكشن  لد ر  لبيض5ء ذ ت  لسجل 

 لتج5ر2 رقم 02)220.
 حيث فشت  لسيد خليل   غرف5و2

سه5م  لص5لح  لسيدة  حصة   (20
  غرف5و2.

  الحتف5ظ ب5لسيدة سه5م   غرف5و2

في  نصبه5 كمسيرة وحيدة للشركة.
تحشيل  لشكل  لق5نشني.

بتشقيع  لشركة  يتم  الحتف5ظ 
و لتشقيع  ع  لبنك  ن قبل  ملسيرة 

 لشحيدة للشركة.
 لصالحي5ت  ملمنشحة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ ب5لد ر  لبيض5ء)   لتج5رية 

 2) 25)))0))تحت رقم)938))8.
430P مكرر

 PHARMACIE ROUTE
BOUBKER

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
بشريك و حد

رأسم5له5 : 200.000 درهم
 قره5  الجتم5عي : دو ر د ر بشبكر، 

در ركة، أك5دير
عرفي  ملسجل) عقد  بمقت�سى 
تم) بأك5دير  ((0(( فبر ير) (24 بت5ريخ)
ذ ت  ملش صف5ت) شركة  تأسيس 

 لت5لية):
 PHARMACIE (:  لتسمية)
ذ ت) شركة  (ROUTE BOUBKER

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك و حد.
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 لهدف  الجتم5عي):
صيدلية)؛

شر ء)وبيع  ملنتج5ت  لصيدالنية)؛
شبه) وبيع  ملنتج5ت  شر ء)

 لصيدالنية)؛
شر ء)وبيع  ملنتج5ت شبه  لطبية.

دو ر د ر بشبكر،) (:  ملقر  الجتم5عي)
در ركة،)أك5دير.

 ملدة):)99)سنة.
يتكشن) (:  لرأسم45  الجتم5عي)
 200 درهم  قسم إلى) (200.000  ن)
للسهم) درهم  (2000 بقيمة) حصة 
يد2  لسيدة) بين   لش حد  قسمة 

حن5ن  لفقير.
تسيير  لشركة):)تم تعيين  لسيدة)
حن5ن  لفقير  سيرة للشركة ملدة غير)

 حدودة.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق5نشني)
بأك5دير) ب5ملحكمة  لتج5رية   لق5نشني 
رقم) تحت  ((0(( )) 5رس) بت5ريخ)

108767)سجل تج5ر2 رقم)50677.
للخالصة و لبي5ن

431 P

PREMIER IMPORT EXPORT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

بشريك وحيد
رأسم5له5 200.000 درهم

308 وب  الزهر  لط5بق 3  لشقة 27 
 جمشعة 2)  لد ر  لبيض5ء

تعيين  سير إض5في
 20 بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 PREMIER لشركة) ((0((  5رس)
ذ ت  سؤولية) (IMPORT EXPORT
رأسم5له5) وحيد  بشريك   حدودة 

200.000)درهم تم):
بنهبش) تعيين  لسيد  صطفى 
غير) ملدة  للشركة  إض5في  كمسير 

 حدودة.
لدى) على  ملستند ت   لتشقيع 

 ألبن5ك.
للنظ5م  ألس5�سي) ((0 تغيير  لبند)
للشركة و ملتعلق بتعيين  سير إض5في)

وتحديد  ملسؤولي5ت.
إعط5ء) لصالحي5ت.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

بت5ريخ ب5لد ر  لبيض5ء)   لتج5رية 

 32) 5رس)))0))تحت رقم)829738.
431P مكرر

 SOCIETE MM PHYTO

SOLUTIONS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  الجتم5عي :  دو ر 

تشنف5نش5دن بلفع  5سة  ملغرب.

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

26063

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

تم إعد د) ( ((0((  ملؤرخ في24) بريل)

ذ ت) لشركة   لق5نشن  ألس5�سي 

 ملسؤولية  ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

تسميته5:) بمختصر   القتض5ء)

 SOCIETE MM PHYTO

SOLUTIONS  SARL

غرض  لشركة بإيج5ز:

وبيع  ملنتج5ت  لزر عية) شر ء) (-

و نتج5ت  لصحة  لنب5تية و ملعد ت)

 لزر عية.

وإنج5ز  ش5ريع  لر2:) در سة  (-

و إلشر ف) وتركيب  وإنج5ز  در سة 

و ت5بعة أ2  شروع زر عي.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

  200  لسيد  شر د  يت  لبش5:)

حصة بقيمة)))200درهم))للحصة

 لسيدة سعيدة نينش):)200))حصة)

بقيمة)200))درهم))للحصة

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة

-) لسيد  شر د  يت  لبش5.وسعيدة)

نينش

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

بت5ريخ)) بإنزك5ن   البتد ئية 

))0)/9/04))تحت رقم)822 

432 P

HOFMANN
 SARL

تعديل  إلد رة
خ5ص  ؤرخ) صك  بمشجب 
ب5لد ر  لبيض5ء) ((0/04/(0(( في)
بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء) و سجل 

))0)/2/4))تقرر
 ستق5لة  لسيد  لرحمشني)
حمزة  ن) و لسيد  لرحمشني   لغ5لي 
) ن)

ً
كمديرين  عتب5ر   نصبيهم5 

.(0/04/(0((
عبد) أرجد 4  تعيين  لسيد 
شريك  ع) غير  كمدير   لرحم5ن 
غير) لفترة  للشركة   لتشقيع  إلجم5لي 

 حددة.
تعديل  ملش د)1-14 2-14)و)22) ن)

 لنظ5م  ألس5�سي.
ب5ملحكمة  لتج5رية) تم  إليد ع 
 (7/4/(0(( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)

برقم)729))8.
432P مكرر

  Société  JASMI SERVICE
 S.A.R.L

Au(capital(de 100.000 DH
  SIÈGE(SOCIALE : LOCAL(N°B18

 IMMEUBLE TAGHARTE I
 IMMIOUDDAR COMMUNE

TAMRI PROVINCE AGADIR
شـركـة « ج5سمي سيرفيس » ش.م.م. 

رأسم5له5 200.000,00 درهم.
 B28 قره5  الجتم5عي :  قر رقم 
عم5رة ت5غ5رت 2   ي ود ر جم5عة 

ت5 ر2 عم5لة  ك5دير
تـأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة.
بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
))0)/04/04،)تأسست شركة ذ ت)
وعن5صره5)  ملسؤولية  ملحدودة.)

ك5لت5لي):
تحمل  سم)) :) لشركة   لتسمية)

ج5سمي سيرفيس))))ش.م.م.)
أشغ45) (:  لغرض  الجتم5عي)
و لبستنة.) و  لحر سة   لنظ5فة 

و إلنع5ش  لعق5ر2.

 B28 رقم) :) قر   ملقر  الجتم5عي)
جم5عة) ود ر  2)  ي  ت5غ5رت) عم5رة 
عم5لة  ك5دير  لرأسم45) ت5 ر2 

 الجتم5عي):)200.000))درهم).
تخشيل) تم  و إل ض5ء:)  لتسيير 
إلى  لسيدين:) و إل ض5ء)  لتسيير 
و  حر ش  ليكة) رشيد   لبشزيد2 

بتشقيع  شترك و دة غير  حدودة.
بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني  وقد 
 لضبط لدى هيئة  ملحكمة  لتج5رية)
  109670 ير تحت رقم) أك5د  بمدينة 

بت5ريخ)))))0)/09/02.
 ن أجل  لنسخة و لبي5ن)

عـن  لـمسـيـرين

433 P

 COMPAGNIE
 MAGHREBINE

 D’IMPORTATION  SARL
تعديل  إلد رة

خ5ص  ؤرخ) صك  بمشجب 
ب5لد ر  لبيض5ء) ((0/04/(0(( في)
بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء) و سجل 

))0)/2/4))تقرر):
 ستق5لة  لسيد  لرحمشني)
حمزة  ن) و لسيد  لرحمشني   لغ5لي 
) ن)

ً
كمديرين  عتب5ر   نصبيهم5 

.(0/04/(0((
عبد) أرجد 4  تعيين  لسيد 
 لرحمن كمدير غير شريك  ع  لتشقيع)

 إلجم5لي للشركة لفترة غير  حددة.
تعديل  ملش د)1-14 2-14)و)22) ن)

 لنظ5م  ألس5�سي.
ب5ملحكمة  لتج5رية) تم  إليد ع 
 (7/4/(0(( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)

برقم)0)7))8.
433P مكرر

CHAMB TRANSPORT
SARL AU 

تأسيس شركة
في) عرفي  ملؤرخ  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  ((0((/04/(7
 CHAMB .م.م.)م.ش و) شمب للنقل)

TRANSPORT sarl auهدفه5):
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-)نقل  أل تعة غير  ملص5حب للغير.

سعيد) سيد2  حي   لعنش ن:)

 لشريف بيكرئ  شتشكة  يت ب5ه5
درهم  شزعة) (200.000 رأسم5له5)

إلى)2000)حصة قيمة كل حصة)200 

درهم)

سعشد2) تعيين  لسيدة  تم 

للشركة) و شقعة  كمسيرة  خديجة 

ملدة غير  حدودة.

99)سنة) :) دة عمر  لشركة)  ملدة)

 ن ت5ريخ تأسيسه5  لنه5ئي.

رقم)  لسجل  لتج5ر2  إليض5حي 

 26095

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (20 بت5ريخ) ألنزك5ن   إلبتد ئية 

))0))تحت رقم)884. 

434 P

INTERLINGE SARL
رأس  مل45 000.000.) درهم

تمديد غرض  لشركة
بمشجب شروط سند خ5ص  ؤرخ)

ب5لد ر  لبيض5ء) (16/02/2022 في)

 سّجل بت5ريخ)))0)/24/03)لشحظ:

غرض  لشركة:) ستير د)   تد د 

وتصدير  ستحضر ت  لتجميل)

و نتج5ت  لنظ5فة  لشخصية.

3) ن  لنظ5م) تعديل  مل5دة)

 ألس5�سي

 ر جعة  لنظ5م  ألس5�سي.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

))0)/7/4))تحت رقم)720))8.
434P مكرر

STE COMPLXE LAKARMA
تـأسـيـس شــركة

بت5ريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 
وضع  لق5نشن) تم  (20-04-2022

 لت5سي�سي لشركة  حدودة  ملسؤولية)

تحمل  لخص5ئص  لت5لية:

 STE COMPLXE» (:  لـتـسـميـــــــــــــــة)

.(«(LAKARMA

شركة ذ ت  ملسؤولية) ( (:  لشكل)

 ملحدودة.

:) حطة  لخد 5ت)  لـمـشضـــــشع)

وتزود ب5لشقشد)).

:حي  ملحمد2) (  لـمـقر  الجـتـم5عــي)
ت5يمة) ) لذوبي5ني  والد  زنقة  لن5يغة)

ت5رود نت.

 ــــــدة  لشركــــــة):))99))سنة.)
 200.000 ( (: ( رأسمـــ45  لشركـــة)

درهم.

دبيش) (:  لـتسـيـيــــــــــــــــــر:) لسيد)
(. رقم  لبط5قة  لشطنية) (  لعي5�سى)

 JC12658

ف5تح) :) ن  ) الجتمـ5عيـة)  لسنة)

ين5ير إلى)32)دجنبر  ن نفس  لسنة.

لقد تم  لتسجيل  لق5نشني لدى) (

في) ( بت5رود نت)  ملحكمة  البتد ئية 

    274 ( رقم) تحت  ) لق5نشني   اليد ع)

بت5ريخ)2022-05-10.

435 P

عقد التسيير الحر
تلق5ه) تشثيقي  عقد  بمقت�سى 

، شثق) عمل) عبد  للطيف   ألست5ذ 

2)) بريل) بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)

))0)،) ملسجل ب5لد ر  لبيض5ء)بت5ريخ)

كر ء) ألصل) تم  (،(0(( 26) بريل)
زنقة  سعد) (،67  لتج5ر2  لك5ئن ب)

 بن زر رة،) ملع5ريف،) لد ر  لبيض5ء)

بجميع  كشن5ته  مل5دية فيم5  عد له)

لبيع  ملالبس  لج5هزة،) ن) كمتجر 

طرف  لسيد فيصل وكريم  ملسجل)

ب5لسجل  لتج5ر2 تحت رقم)447466 
زنقة  حمد  ليزيد2) (22  لق5طن ب)

حي  ملستشفي5ت) (2 شقة) (3 ط5بق)

ي5سين) إلى  لسيد   لد ر  لبيض5ء)

لبط5قة  لتعريف) ج5يحي،) لح5 ل 

ودلك ملدة) (SX2392 ( (:  لشطنية رقم)

تبتدئ) للتجديد  ثالث سنش ت ق5بلة 

أبريل) (30 إلى) ((0(( ف5تح  25)  ن 

قدره5) كر ئية  وجيبة  2)0)) ق5بل 

و حد و عشرون ألف درهم.
435P مكرر

 HAUT CONSULTING
  SARL AU 

تبع5 ملقتضي5ت  لجمع  لع5م  لغير)
تمت) (24/03/(0(( بت5ريخ)  لع5د2 

 ملش فقة على:
)وقف نش5ط  لشركة)

بلخضر) تعيين  لسيد  حمد 
 صف ق5نشني للشركة.

ب5ملقر) تحديد  قر  لتصفية 
 لرئي�سي للشركة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 
))0)/22/04)تحت عدد)821363   
436 P

 STE  FORAGE.COM
 SARL

تـأسـيـس شــركة
بت5ريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 
وضع  لق5نشن) تم  ((2/04/(0((
 لت5سي�سي لشركة  حدودة  ملسؤولية)

تحمل  لخص5ئص  لت5لية:
 STE  FORAGE (: ( (  لـتـسـميـــــــــــــــة)

 .COM SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية) ( (:  لشكل)

 ملحدودة.
 لـمـشضـــــشع):)حفر  الب5ر.

-) ق5و4 في  شغ45  لبن5ء
حى  لزيتشن) (:  لـمـقر  الجـتـم5عــي)

 لكرد ن  والد ت5يمة.
 ــــــدة  لشركــــــة)):))99))سنة.)

 200.000 (: رأسمـــ45  لشركـــة)
درهم.

:شب5ني) :) لسيد)  لـتسـيـيــــــــــــــــــر)
بط5قة  لشطنية)))) رقم   صطفي 

. JC342618
و  لسيد  يت  ملعلم عبد هللا))رقم)

.JC309284((بط5قة  لشطنية
:) ن ف5تح) ( ) الجتمـ5عيـة) ) لسنة)

ين5ير إلى)32)دجنبر  ن نفس  لسنة..
لدى) تم  لتسجيل  لق5نشني  لقد 
 ملحكمة  البتد ئية بت5رود نت تحت)
بت5ريخ (273 رقم)   اليد ع  لق5نشني 

.10-05-2022 
436P مكرر

   STE  CRYSTAL PARE-BRISE 
ش.م.م
تأسيس

في) عرفي  ملؤرخ  عقد  بمقت�سى 
بت5ريخ) و ملسجل  ((0((/03/28
تأسيس) تم  بإنزك5ن  ((0((/03/((
    CRYSTAL( PARE-BRISE ( شركة)

ش.م.م.)
هدفه5):

زج5ج) وتسشيق  وتشزيع  بيع  (-
وإكسسش ر ت  لسي5ر ت.

وتسشيق  عد ت) وتشزيع  بيع  (-
 لسي5ر ت.

 22 :تشطين رقم)  لعنش ن  لتج5ر2)
ش5رع  حمد) ( عم5رة   ن5ر2) (  لط5بق)

 لخ5 س  نزك5ن.)
إلى) 200.000) شزعة  رأسم5له5)
 200 كل حصة) قيمة  حصة  (2000
على  لشكل  آلتي:) درهم  كتتبت 

 لسيد ح5جي  حمد):)200)حصة
 200 (: جم45) بشكضيد  -) لسيد 

حصة
ح5جي  حمد) ) لسيد  تعيين) تم 
كمسيريين)) جم45  بشكضيد  و لسيد 

للشركة ملدة غير  حدودة.)
ح5جي) تشقيع  لسيد  تم  عتم5د 
في) جم45  بشكضيد  و لسيد   حمد 

جميع  لعقشد و لشث5ئق  إلد رية.)
99)سنة) :) دة عمر  لشركة)  ملدة)

 ن ت5ريخ تأسيسه5  لنه5ئي.
رقم)  لسجل  لتج5ر2  إليض5حي 

.(2843
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل)) (07 بت5ريخ) بإنزك5ن   البتد ئية 

))0)))تحت رقم)656.  
437 P

 LA SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SINTRA

 لفض  ملسبق للشركة
قر ر  لتجمع  الستثن5ئي) بمشجب 
لشركة)SINTRA SCI)بت5ريخ)28)أبريل)
درهم (20.000 رأس  5له5) و  ((0(( 
ز وية) و قره5  لك5ئن ب5لد ر  لبيض5ء)
زنقة تيشنفيل ش5رع  لزرقطشني،)تقرر)

 5 يلي):
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بت5ريخ للشركة    لفض  ملسبق 
28)أبريل)))0).

تعيين  لسيد)) كش ر  ر د)) سؤوال)
عن عملية  لفض.

تعيين  قر  لفض  ملسبق)
ب5لعنش ن  آلتي):

4))ش5رع لدروم-)) لد ر  لبيض5ء.
تسجيل  ملحضر  الجتم5ع) تم 
للجمع  لع5م  الستثن5ئي  لق5�سي)
ب5لفض  ملسبق للشركة تحت  ملر جع)
 RE202200146101335  لت5لية)
 OR 2(079/(0(( DV

 SIT2022V08368293
437P مكرر

STE OT PRO NEGOCE SARL
بمقت�سى  لجمع  لع5م  لغير)
 STE OT PRO (: لشركة)  لع5د2 
شركة  حدودة) ( (NEGOCE S.A.R.L
 ملسؤولية رأسم5له5)200.000)درهم5،

 37 رقم) :شقة   قره5  الجتم5عي)
إق5 ة ي5سمينة)3)أيت  لش4.

 (0(( 02) 5رس) بت5ريخ)  ملنعقد 
قرر  5 يلي):

 لتأشير على حس5ب5ت  لتصفية
-)تبرئة  ملصفي).

-) نهى تصفية  لشركة)
-) لتشطيب على  لسجل  لتج5ر2

بمحكمة) وضع   إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية إنزك5ن تحت رقم)4)8)يشم)

8))أبريل)))0)
 قتطف قصد  إلشه5ر

438 P

Sté CASA OLE
شركة  حدودة  ملسؤولية 
رأسم5له5 200.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي : 43 ش5رع عين 
ت5وجت5ت  لدور  ألر�سي حي بشركشن 

 لد ر  لبيض5ء 
بمشجب) تصفية  لشركة 
ب5لبيض5ء) عرفي  ؤرخ  عقد 
قرر  لشريك بت5ريخ))0)/28/04،)
شركة) (،AHMED BOUCETTA

 حدودة  ملسؤولية  5 يلي):

تصفية  لشركة.

تعيين  لسيد) قرر  لشرك5ء)

للقي5م) (AHMED BOUCETTA

ب5لتصفية.

 قر  لتصفية هش:

ت5وجت5ت  لدور) عين  ش5رع  (43  :

 ألر�سي حي بشركشن  لد ر  لبيض5ء)

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 

لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لضبط 

تحت) في))0)/2/04)) ب5لبيض5ء)

عدد))8 9)4.

438P مكرر

 STE HATAELEC  SARL

RC N°(2307

25- بت5ريخ) ( بمقت�سى عقد عرفي)

وضع  حضر  لجمع) تم  (04-2022

 لع5م يحمل  لخص5ئص  لت5لية:

للشركة) •) لحل  ملسبق 

.HATAELEC

لدى) تم  إليد ع  لق5نشني  لقد 

 ملحكمة)) البتد ئية))ب5نزك5ن يـشم)))-28 

2022-04)تحت رقم))84.

439 P

CAFE NAJIH 3000

R.C : 14919

 لحل  ملبكر للشركة
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

بت5ريخ)06) بريل)))0))تقرر  5 يلي:))

-) لحل  ملبكر للشركة.

عبد إلله) ن5جيح  تعيين  لسيد  (-

كمصفي للشركة)

بكت5بة) تم  اليد ع  لق5نشني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

تحت) ((0(( (25 (20 ببرشيد بت5ريخ)

رقم)462.
إعالن قصد  لنشر

439P مكرر

STE  2B2E SARL شركة
إغالق و تصفية و إلغ5ء  لشركة

بت5ريخ) إثر  د والته5  على  (: أوال)
))0)/24/03) لجمعية  لع5 ة غير)
B(E  SARL))شركة)  لع5دية لشركة)
برأسم45) ) حدودة,) ذ ت  سؤولية)
درهم,) ملشجشد  قره5) (20.000
 906 88) كرر زنقة)  الجتم5عي برقم)
حي  لسالم أك5دير.) سجلة ب5لسجل)
لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لتج5ر2 
قررت  5) (34003 بأك5دير تحت رقم)

يلي):)
-)إبر ء)ذ ة  إلد رة و ملص5دقة على)

تقرير  ملصفى
-)إج5زة  إلد رة إلى  ملدير

-))إغالق و تصفية و إلغ5ء) لشركة
تم إنج5ز  إليد ع  لق5نشني) (: ث5ني5)
ب5ملحكمة  لتج5رية) بكت5بة  لضبط 
بت5ريخ) (2093(2 رقم) تحت  بأك5دير 

.23/04/(0((
440 P

ANOUAR DECOR 
SARL

 AU(CAPITAL(DE 100.000,00
DIRHAMS

R.C.: 233093
 تصفية  بكرة 

عرفي  حرر) عقد  بمقت�سى 
ب5لبيض5ء،)بت5ريخ)9))ديسمبر)2)0)،)
قرر  لجمع  لع5م  الستثن5ئي للشركة)

 5 يلي  لتصفية  ملبكرة للشركة
وضع حد مله5م  لتسيير  بتد ء) ن)

(9/2(/(0(2
خريب�سي) أحمد  تعين  لسيد 
رقم) للبط5قة  لشطنية   لح5 ل 
 6 م.) رشيد  حي  شال2  (LT800224
زنقة)28)رقم)28) لد ر  لبيض5ء) كلف)
جميع) و نحه  بتصفية  لشركة 

 لصالحي5ت للقي5م بذلك.
تم  إليد ع  لق5نشني لدى  ملحكمة)
بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

))0)/)02/0)تحت رقم)))8208.
للخالصة و  لنشر

440P مكرر

FIDUCIAIRE ESCOMPTE

 STE RAYMAN  شركة
 TRANSPORT SARL AU

ش. م. م
قفل  لتصفية 

بمقت�سى  حضر  لجمعية  لع5 ة)
 الستثن5ئية بت5ريخ:)))0)/7/04)

تقرر  5 يلي:)
2)-)قفل  لتصفية و ملص5دقة على)
على  غالق) و العالن  تقرير  ملصفي 

عملية  لتصفية.)
تم إيد ع  مللف  لق5نشني للشركة)
ب5نزك5ن) لدى  ملحكمة  البتد ئية 
تحت رقم)882)بت5ريخ)))0)/20/02
441 P

شركة بيكسيل ديزاين 
سوليسيون ش م م

 قره5  الجتم5عي  : رقم 6  تجزئة 
 لف5يز  لحي  لصن5عي,  ك5دير 

 لسجل  لتج5ر2 30673/ ك5دير  
بمقت�سى  حضر  لجمع)
بت5ريخ)))  لع5م  الستثن5ئي  ملنعقد 
قرر  ملس5هم  لشحيد) ((0(2/04/(0

للشركة  5 يلي):
تشقيف  لنش5ط  لتج5ر2) (-
إعف5ء) لسيد) (- ( للشركة  ن ت5ريخه.)
ي5سين  يت   غ5ر  ن  ه5 ه كمسير)
للشركة.))-)تحديد  قر  لشركة كمقر)
تعيين  لسيد ي5سين  يت) ( للتصفية.)

  غ5ر كمصفي للشركة.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية ب5ك5دير بت5ريخ))))0)/20/02 

تحت رقم)3)2097 
442 P

بيو طيروار وازيان  ش.م.م.
رأسم5له5 20.000 درهم

دو ر بني  ش�سي جم5عة ت5سينت
ط5ط5

 لسجل  لتج5ر2 رقم 293
حل  لشركة قبل  ألو ن

بت5ريخ))01/03/2016))بط5ط5,)ق5م)
 لشرك5ء)ب5تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية):)
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-)حل  لشركة قبل  ألو ن  بتد ء )
 ن ت5ريخه،)

كري5ني  حمد) تعيين  لسيد  (-
 صفي للشركة.)))

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ) بط5ط5   البتد ئية 
14/03/2016)تحت رقم)15/2016 .
443 P

بيو طيروار وازيان  ش.م.م.
رأسم5له5 20.000 درهم

دو ر بني  ش�سي جم5عة ت5سينت
ط5ط5

 لسجل  لتج5ر2 رقم 293
قفل  لتصفية

بت5ريخ))30/11/2016))بط5ط5,)ق5م)
 لشرك5ء)ب5تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية):)

-) ملص5دقة على تقرير  ملصفي،)
إعف5ؤه  ن) و  إبر ء) ملصفي  (-

 ملهمة.))
قفل  لتصفية  لنه5ئية) إعالن  (-

للشركة.)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ) بط5ط5   البتد ئية 
26/12/2016)تحت رقم)73/2016 .
444 P

شركة بم آد فيزور ذ.م.م
رأسم45  لشركة 200.000 درهم
 لشكل  لق5نشني : شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة
 ملقر  الجتم5عي : :  حل 02 رقم 08) 

 لتجزئة  لعسكرية بنسرك5و أك5دير
رقم  لسجل  لتج5ر2 7)492 :

تصفية  لشركة ذ.م.م
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
تقرر) ((0(( 16) 5رس) في)  ملؤرخ 
ذ ت  سؤولية) شركة  تصفية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد شركة)

بم آد فيزور).
على  لحس5ب) تم  ملش فقة  وقد 
 لخت5 ي للتصفية  لذ2 أعده  لسيد)

 حمد بن ملليح.
إعف5ء) لسيد  حمد بن ملليح  ن)

 ه5 ه كمصفى وإعف5ئه  ن إد رته.

(
ً
بإغالق  لتصفية  عتب5ر   إلقر ر 
و لشطب  ن) (16/03/2022  ن)

 لسجل  لتج5ر2.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((8 ( بت5ريخ) ب5ك5دير   لتج5رية 

))0))تحت رقم)109569 
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 CADRINTER شركة
  COMPANY

 لط5بق 6 شقة 02  ق5 ة يسرى حي 
 لصن5عي  ك5دير

  تـــصفية 
بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ ب5ك5دير)
) ملش فقة) تم) (،(8/03/(0(( بت5ريخ))

على  5 يلي)):
-)تصفية ووقف نش5ط  لشركة

  TALEBAOUI WATHEK تعيين) (-
 صفي ق5نشني للشركة

ب5ملقر) تحديد  قر  لتصفية  (-
 لرئي�سي للشركة)

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ) ب5ك5دير   لتج5رية 

 ))0)/04/)2)تحت رقم)209309.
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 Société DROGUERIE
TALOUSSTE SARL A.U

 Société à responsabilité limitée
au(capital(de 100.000,00 DHS
 Siège(sociale : QUARTIER(BAB

 AGLOU – TIZNIT
إعالن  لتصفية و إلغالق  لنه5ئي 

للشركة 
بمقت�سى  ملحضر  لغير  لع5د2)
23) بريل) بت5ريخ) للشركة  ملنعقد 
0)) بريل) بت5ريخ) و ملسجل  ((0((
(،3(4(2(0(2 عدد) تحت  (،(0((

تقرر  5 يلي:
-)تقرير  لتصفية.

-)إعالن  إلغالق  لنه5ئي للشركة.
بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 
ب5ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
بتيزنيت،)بت5ريخ)7)) بريل)))0))تحت)

عدد)242.
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IDCHELLA.NET
 إلشه5ر  لق5نشني

) لعقد  لعرفي  ملحرر) بمقت�سى)

قرر  لشريك) ((2/03/(0(( بت5ريخ)

 IDCHELLA.NET ( لشركة)  لشحيد 

ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة 

 200.000 رأسم5له5) وحيد  بشريك 

) قره5  الجتم5عي:)) و  لك5ئن) درهم 

بلشك)C)رقم)223))حي  لهدى  ك5دير

)للشركة و ذلك  ن) - لحل  ملبكر)

ت5ريخه و ب5لت5لي تصفيته5 ودي5.

-)كم5 عين  لشريك  لشحيد  لسيد)

 د شال4  حمد)) صفي للشركة).

ب5لعنش ن) حدد  قر  لتصفية  (-

حي  لهدى) ( (223 رقم) (C بلشك)  لت5لي:)

ترسل) هذ   لعنش ن  إلى  و   ك5دير.)

و لكت5ب5ت  ملتعلقة) جميع  لشث5ئق 

ب5لتصفية.

كت5بة)) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 

ب5ك5دير)) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

رقم) تحت  (06/04/2022 بت5ريخ)

209((3
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 كتب حس5ب5ت  بن ع5 ر

  IGHERM BIO    ش.ت
 لتعريف  ملشحد للمق5ولة  : 

00029920800008(

تصفية شركة 
 حضر  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 (0(( 23) بريل) بت5ريخ)  ملنعقد 

تحت) ((0(( (25 (02  ملسجل بت5ريخ)

 OR    3645 ( و) ( (RE   3272  رقم)

ش.ت)) (IGHERM BIO لشركة)

درهم  قره5) (2000 رأسم5له5)

لبريز   غرم  لرك5دة) دو ر   الجتم5عي:)

تيزنيت،)ثم تعيين  لسيد بلشش سعيد)

كمسؤو4 عن تصفية  لشركة.

تم إيد ع  مللف  لق5نشني بمكتب)

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

  (0((/222 رقم) ( تحت) بتيزنيت 

بت5ريخ)20) 25)))0).
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STE MINOV SARL AU شركة
إغالق و تصفية و إلغ5ء  لشركة

بت5ريخ) إثر  د والته5  على  (: أوال)
))0)/04/03) لجمعية  لع5 ة غير)
 MINOV  SARL AU(لع5دية لشركة 
) حدودة,) شركة ذ ت  سؤولية)
درهم  ملشجشد) (200.000 برأسم45)
 قره5  الجتم5عي بجيت سكن تمديد)
عم5رة)3))شقة)))حي  لسالم أك5دير.)
لدى) ب5لسجل  لتج5ر2   سجلة 
 ملحكمة  لتج5رية بأك5دير تحت رقم)

39)30)قررت  5 يلي):)
-)إبر ء)ذ ة  إلد رة و ملص5دقة على)

تقرير  ملصفى)
-)إج5زة  إلد رة إلى  ملدير

-))إغالق و تصفية و إلغ5ء) لشركة)
تم إنج5ز  إليد ع  لق5نشني) (: ث5ني5)
ب5ملحكمة  لتج5رية) بكت5بة  لضبط 
بت5ريخ) (109326 رقم) تحت  بأك5دير 

.23/04/(0((
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  MEGA GREEN     SARL شركة
 (2 بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شرك5ء) قرر  بأك5دير  ((022 أكتشبر)
(5 (MEGA GREEN   SARL ( شركة)

يلي):
 MEGA GREEN •)تصفية شركة)

.SARL
تم  اليد ع)  اليد ع  لق5نشني:)
بكت5بة  لضبط)  لق5نشني 
بت5ريخ))))))) بأك5دير  ب5ملحكمة  لتج5رية 

20.06.2016)تحت رقم)28823.
للخالصة و لتذكير)
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شركة NAPSUR ش.م.م
 لسجل  لتج5ر2 رقم 3909 

ت5رود نت
إعالن  قفل  لتصفية

بمقت�سى  لقر ر  لجم5عي  ملعتبر)
بت5ريخ ع5م  ستثن5ئي  جمع   بمث5بة 
قرر  لشريك) ((0(( 28) بريل)  
ش.م.م) (NAPSUR لشركة)  لشحيد 
درهم،) لك5ئنة (200.000 ( رأسم5له5)
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)بعم5رة  لعي5د2 ش5رع  لحسن  لث5ني)
رقم  لسجل) ت5رود نت,)  ملح5يطة 

 لتج5ر2)3909)ت5رود نت  5 يلي:
-) ملش فقة على حس5ب5ت  مليز نية)

 لعمش ية للتصفية.
-)إبر ء)ذ ة  ملصفي.

-)إغالق تصفية  لشركة
بكت5بة) تم   إليد ع  لق5نشني 
ب5ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
تحت) ((0(( 2)) بريل) بت5رود نت في)

رقم)244    
 ختصر لغ5ية  لنشر
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شركة STAFF DESIGN ش م م
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إقر ر  لتصفية) تم  ((2/03/(0((
 STAFF DESIGN ( ( لشركة)   لنه5ئية 

ش م))م
 ملسجلة ب5لسجل  لتج5ر2 تحت)
إتم5م  ملع5 الت) .تم  (7937 رقم)
 الجتم5عية و  مل5لية و تصفية جميع)

 لديشن).
تم إيد ع  مللف  لق5نشني للشركة)
النزك5ن)) لدى  ملحكمة  البتد ئية 

تحت رقم768)بت5ريخ))0)/2/04)
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SOCIETE  TAMDA  FISH
فسخ  لشركة  سبق5

بمقت�سى عقد عرفي للجمع  لع5م)
قرر) (22/03/(0(( يشم) غير  لع5د2 
  TAMDA ( (  لشريك  لشحيد لشركة)

FISH)) 5يلي:
-)فسخ  لشركة  سبق5.)))

هبشز) تعيين  لسيد  لحسن  (-
كمصفي للشركة.

رقم) (: تحديد  قر  لتصفية ب) (-
)4)عم5رة  لقدس  فر ك)-)تزنيت.

ب5ملحكمة) تـم  إليـد ع  لـقـ5نشني 
  126 رقم) تحـت  بتزنيت   البتد ئية 

بت5ريخ)))0)/24/04.   
 القتط5ف و لبي5ن

 حمد زهشر
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 FOURJA SOUSS
EQUIPEMENT

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
بشريك و حد

رأسم5له5 : 200.000 درهم
بمقت�سى  لجمع  لع5م غير  لع5د2)
ديسمبر) (22 بت5ريخ) للشركة  ملؤرخ 
 2393 بمقره5  الجتم5عي رقم) ((0(2

حي تيليال،)تيكشين،)أك5دير.
قرر  5 يلي):

للشركة  ع)  لتصفية  ملسبقة 
 ستق5لة  ألنسة  وجمعة  ريم  ن)

 نصبه5 كمسير للشركة.
رقم) في  تحديد  قر  لتصفية 

2393)حي تيليال،)تيكشين،) ك5دير.
أوجمعة  ريم) تعيين  آلنسة 

كمصفية للشركة.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (0(( ين5ير) (26 في) بأك5دير   لتج5رية 
تحت رقم)47)208)سجل تج5ر2 رقم)

.21867
للخالصة و لبي5ن
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SOCIETE  PROCIT SA
شركة  جهشلة  إلسم رأسم5له5   

20.000.000 درهم
 والد ت5يمة حي شر ردة.

 ك5دير. 07)س.ت
بمقت�سى  حضر لجمعية)) لع5 ة))
و حضر جلس  إلد رة)))) ( غير لع5دية)

فقد))تقرر 5 يلي:
2.) ملش فقة على بيع جميع أسهم)
 SOCIETE ILLY HOLDING SARL
SOCIETE((((((((BERKANE-إلى(،(AU

 (284 أ2) (، (,S-BOARD( SARL( AU
سهم.

على  ستق5لة) ).) ملش فقة 
 SOCIETE ILLY HOLDING SARL
بمسيره5  لسيد ش5رف) ) مثلة  (AU
 دريس)،) ن  ه5 ه كعضش في  جلس)

 إلد رة.
،)قررت  لجمعية) على ذلك) وبن5ًء)
سيتألف) أن  جلس  إلد رة   لع5 ة 

 ن  آلنفص5عًد   ن)4))أعض5ء.

للقي5م) 3. عط5ء) لصالحي5ت 
ب5إلجر ء ت  لق5نشنية.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية ألك5دير يشم)7))أبريل)))0)  

تحت عدد)109568.
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   STE  AGHARAS LKHIR
  SARL

 قره5  كي  وخريب در ركة  ك5دير
بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ ب5ك5دير)
قرر  لجمع  لع5م) (29/04/(0(( في)

 الستثن5ئي  5 يلي:
 300 -) لسيد  جدور رشيد))فشت)

حصة للسيد  لحسن  جدور.
-) لسيدة كريمة ص5بر فشتت)700 

حصة لليسد  لحسن  جدور.
-) لشركة تسير  ن طرف  لسيد)

 لحسن  جدور.
رشيد  جدور) -) ستق5لة  لسيد 
ص5بر  ن  ه5 هم5) كريمة  و لسيدة 

كمسيرين  س5عدين.
تكشن) و لشيك5ت  -) لكمبي5لة 
س5رية بتشقيع  ملنفرد للسيد  لحسن)

 جدور..))
درهم) (200.000 (: -) لرأسم45)
فئة) حصة  ن  (2000  قسمة  لى)

200)درهم على  لنحش  لت5لي:
 2000 -) لسيد  لحسن  جدور)

حصة)200000)درهم.)
بمصلحة) تم   إليد ع  لق5نشني 
ب5ملحكمة  لتج5رية)  لسجل  لتج5ر2 

ب5ك5دير في)))0)/7/04) 
رقم  إليد ع)))209229
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شركة أكدال انوكس  ش.م.م
STE(AGDAL(INOX  SARL

 عالن بتعديل
 لسجل  لتج5ر2 رقم 22222

بمقت�سى  حضر  لجمع)
بت5ريخ)  لع5م  الستثن5ئي  ملؤرخ 
تم) بمقر  لشركة  (29/04/(0((

 لتعديل  التي:

حصة  ن فئة) ((000 ( تفشيت) (•
درهم  ن طرف  لسيد أوك5ف) (200

عزيز لف5ئدة  لسيد أوك5ف وليد))
حصة  ن فئة) (2000 ( تفشيت) (•
درهم  ن طرف  لسيدة ششقي) (200

ن5دية لف5ئدة  لسيد أوك5ف زي5د)
حصة  ن فئة) (3000 ( تفشيت) (•
درهم  ن طرف  لسيدة ششقي) (200

ن5دية لف5ئدة  لسيد أوك5ف وليد
ن5دية)) ششقي  •) ستق5لة  لسيدة 
وتعيين  لسيدة)  ن  نصب  سيرة 
ملدة) للشركة  حن5ن  سيرة  برضسش 

غير  حدودة.
•)تعديل  لنظ5م  ألس5�سي)

تم  إليد ع  لق5نشني) وقد 
بت5ريخ))) بإنزك5ن  ب5ملحكمة  البتد ئية 
))0)/09/02)تحت رقم)))0)/874
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شركـةاسيرانس مفتاح الخير 
ش.م.م

 Sté ASSURANCES MEFTAH
ALKHIR SARL

رقم 08 عم5رة  ف5ق  مل5لية ش5رع 
 لعيشن تجزئة  لشف5ق بن سرك5و 

 ك5دير
بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)
04) بريل) بت5ريخ)  الستثن5ئي  ملؤرخ 
شركة  سير نس) قرر شرك5ء) (،(0((

 فت5ح  لخير ش.م.م  5يلي):
و) بيع  5ئتين  على  -) ملص5دقة 
خمسشن حصة في  لكية  لسيد كريم)

 لحم5 ي  لى  لسيد رشيد  زدوك.
بيع  5ئتين) على  -) ملص5دقة 
في  لكية  لسيد) حصة  وخمسشن 
جم45 ديش ني  لى  لسيد رشيد  زدوك.
) لق5نشني للشركة) تغيير  لشكل) (-
 ن  لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)
 لى  لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

للشريك  لشحيد
-تعديل  لق5نشن  الس5�سي للشركة
ب5ملحكمة) تـم  اليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية الك5دير تحت عدد)))2097  

بت5ريخ))))0)/20/02 . 
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 ANNONCES AIT MELLOUL 

 CHIMIE
بمشجب  حضر  لجمع  لع5م غير)
تقرر (22/0(/(0(2 بت5ريخ)   لع5د2 

) 5 يلي:

2)-)بيع حصص:

ب5ع  لسيد  بن  لس5يح  لحسين)

لف5ئدة  لسيد  بن) حصص  ((00

 لس5يح  نس

ب5عت  لسيدة أبش  يحس5ن فتيحة)

لف5ئدة  لسيد بن) حصص  ((00

 لس5يح  نس؛

6و7و8) ن) تغيير  لفقرة) (- ((

 لق5نشن  ألس5�سي للشركة؛

تعيين  لسيد  بن  لس5يح) (- (3

يس5عده) و  للشركة  كمسير   لحسين 

 لسيد  بن  لس5يح  نس)؛

تلتزم  لشركة) -) لتشقيع  لبنكي:)

ب5لتشقيع للسيد  بن  لس5يح  لحسين)

 و  لسيد  بن  لس5يح  نس)؛

تحديت  لق5نشن  ألس5�سي) (-

للشركة؛

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني  وقد 

 لضبط ب5ملحكمة  البتد ئية بإنزك5ن)

رقم) تحت  (20/03/(0(2 بت5ريخ)

.622/2021
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CLEARTAGE SERVICE 
 S .A .R .L. AU

Modification
في) عرفي  ملؤرخ  عقد  بمقتضـى 

 CLEARTAGE((0)/24/04)لشركة((

SERVICE  S.A.R.L.AU)تقرر  5يلي:

2–)بيع  لحصص  الجتم5عي)

في  لكية) ك5نت  حصة  (2000 (-

 آلنسة أ ينة بشرحيم لص5لح  لسيد)

علي  رو ن)

)–)تسير  لشركة تم تعيين  لسيد)

علي  رو ن كمسير للشركة ملدة غير)

 حدودة))

و7) ن) (6 تغيير  لفقر ت) (- (3

 لق5نشن  ألس5�سي للشركة.

ب5ملحكمــة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (9/04/(0(( ) نزك5ن في)  البتد ئية)

تحت رقم849 .

461 P

BUZZUP  ش.َم.م 
 ذ ت  لشريك  لشحيد

 رأسم5له5 200.000   درهم

 قره5  الجتم5عي : تجزئة  كيدر دو ر 

 لبرج حمد ن رقم  لد ر 28 جم5عة 

سيد2 بيبي عم5لة  شتشكة  يت ب5ه5  

بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)

 (0(( ( ))) 5رس)  إلسثتن5ئي بت5ريخ)

قرر  سير  لشركة)) 5يلي):

ف5طمة)) تنز 4  تفشيت  لسيدة  (•

20))حصة))للسيد  ستجير  يشب)

•)تفشيت  لسيد لغز 4 عبد  لحق)

20))حصة))للسيد  ستجير  يشب

رشيد) تفشيت  لسيد  الكحل  (•

20))حصة))للسيد  ستجير  يشب

•)تفشيت  لسيد تنز 4 لحسن))20) 

حصة))للسيد  ستجير  يشب

يصبح  ستجير  يشب) وبذلك 

 حمد  5لك5 4)2000)حصة.)

•)تغيير  قر  لشركة  ن حي تيليال)

 لخش رز ي)02)بلشك ب))0)شقة)407 

(: إلى  لعنش ن  لت5لي) ( ( تيكشين  ك5دير)

تجزئة  كيدر دو ر  لبرج حمد ن رقم)

28)جم5عة سيد2 بيبي عم5لة)  لد ر)

 شتشكة  يت ب5ه5

إض5فة  لنش5ط  لت5لي ألنشطة) (•

 لشركة)) عم45  و  نش5ء ت  تنشعة)

لغز 4) قبش4  ستق5لة  لسيد  (•

لحسن)) تنز 4  ( و  لسيد) عبد  لحق 

كمسير2) ( رشيد) ) الكحل  و لسيد)

وحيد  لسيد) وتعيين  سير   لشركة 

 ستجير  يشب

تم  اليد ع) (: ( (  اليد ع  لق5نشني)

ب5ك5دير) ب5ملحكمة  لتج5رية   لق5نشني 

رقم) تحت  ((0(( (25 (02 ( بت5ريخ)

 109644
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IFNI CONSEILS

 SOCIETE BOULAHRI
TRAVAUX  SARL

على  حضر  لجمع) بن5ء)
بت5ريخ)  لع5م  الستثن5ئي  ملنعقد 

))0)/07/03)قررشرك5ء)شركة:
 SOCIETE BOULAHRI (»

TRAVAUX  SARL)»))) 5 يلي):
يمتلكه5) حصة  لتي  (400 نقل) (-
 لسيد حسن بيزك5رن لص5لح  لسيد)

يسين علبشش.
-)تحيين  لق5نشن  الس5�سي).

ب5ملحكمة) تم  اليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ) بتزنيت   البتد ئية 
(: رقم) تحت  ( (26/04/2022

 .244/(0((
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شركـة ڭرافروا
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد 
رأسم45  لشركة  2.000.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي :  رقم س 76 ت5سيال 
 لدشيرة  لجه5دية     

بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ب5نزك5ن) ))0)/))/22) ملسجل 

و لذ2 ترتب عنه  5 يلي):)
تفشيت  لحصص) تفعيل 

 الجتم5عية)):
فشت  لسيد سعيد كر ن5 جميع) (-
سعيد) للسيد  حصصه  الجتم5عية 
أصبح  لشريك  لشحيد) أزه5ر  لذ2 
بذلك  لشريك  لشحيد) ( لشركة)

لشركة ڭر فرو .)))
 ستق5لة  ملسير):)))

-) ستق5لة  لسيد سعيد كر ن5  ن)
 ه5 ه في  لتسيير طبق5 للق5نشن.)

و عتم5د  لتشقيع) تعيين  ملسير 
 الجتم5عي):)

تعيين  لسيد سعيد  زه5ر كمسير)
وحيد و عتم5د تشقيعه كمسير وحيد)
لشركة كر  فرو  وملدة غير  حدودة.))

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 ((( رقم) تحت  ب5نزك5ن   البتد ئية 

بت5ريخ)))0)/7/04) 
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SOCIETE ICHE ISOO SARL
بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)

ثم بمشجبه)  ملنعقد في))0)/07/04)

 ICHE (» بشركة) تغيير ت   حد ت 

ISOO  SARL)»))شركة ذ ت  سؤولية)

 حدودة).

حيت قرر  5ي5لي):

)تعشد  لكيته5)
ً
20)حصة  •)تفشيت)

لص5لح  لسيد) للسيد عروب حميد 

شرفي ي5سين.

حميد) عروب  تعيين  لسيد  (•

ي5سين  سيرين) شرفي  و لسيد 

للشركة.

•)تحديث  لق5نشن  الس5�سي)

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 /02/09 في) ود نت  بت5ر   البتد ئية 

))0))تحت رقم)270
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 Société  LAARAICHI  

 ELECTRONIC
بمشجب  حضر  لجمع  لع5م غير)

 لع5د2 بت5ريخ)))0)/23/04)تقرر  5)

يلي:

ب5ع  لسيد لحسن  لد ود2 ـ) (2 

 72)حصص لف5ئة كل  ن):

لعري�سي  صطفى  •) لسيد 

 2))حصص؛

•) لسيدة دب5ج زهر ء)2))حصص؛

 •) لسيد  لشرتن5ني  حمد

 2))حصص؛

))-)تحشيل  ملقر  الجتم5عي  لى رقم)

2) لحي  لصن5عي  يت) 23) ستشدع)
4) ن  لق5نشن) وتغيير  لفقرة)  لش4 

 ألس5�سي؛

تعيين  لسيد  صطفى) (- (3

ع5م) و دير  وحيد   لعري�سي  سير 

غير) لفترة  و  سؤو4  ركز  لشركة 

 حدودة

تلتزم  لشركة) 4ـ) لتشقيع  لبنكي:)

للسيدلعري�سي) ب5لتشقيع  ملشترك 

) لسيد لحسن  لد ود2)  صطفى و)

و لسيد  لشرتن5ني  حمد؛
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2)-)تغيير  لشكل  لق5نشني للشركة)
إلى شركة ذ ت  سؤولية  حدودة  ع)

 لعديد  ن  لشرك5ء)؛
تحديت  لق5نشن  ألس5�سي) (- (6

للشركة؛
بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني  وقد 
ب5ملحكمة  البتد ئيةبإنزك5ن)  لضبط 
بت5ريخ)))0)/8/04))تحت))رقم)7)8.
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STE  K.Z TRAVAUX SARL
بمشجب  حضر  لجمع  لع5م غير)
تقرر) (23/04/(0(( بت5ريخ)   لع5د2 

 5 يلي:
2)ـ)بيع حصص:

ب5ع  لسيدعبد  لعزيز  لزف5طي)
ق5دم) لف5ئدة  لسيد  حصص  (2200

 بر هيم بت5ريخ)23أبريل)))0)؛
))-) لتشقيع  لبنكي و إلد ر2:)تلتزم)
للسيد) ب5لتشقيع  لشحيد   لشركة 

ق5دم  بر هيم؛
-) ستق5لة  لسيد عبد  لعزيز) (3
 لزف5طي  ن  ه5 ه كمس5عد  سير)
بشكل) للشركة   لشركةو غ5درته 

نه5ئي؛
ق5دم  بر هيم) تعيين  لسيد  (- (4

كمسير وحيد للشركة؛
تحشيل  لشكل  لق5نشني) (- (2
ذ ت  سؤولية) شركة  إلى  للشركة 

 حدودة للشريك  لشحيد)؛
تحديت  لق5نشن  ألس5�سي) (- (6

للشركة؛
بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني  وقد 
بأك5دير) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 
بت5ريخ)))0)/20/02)تحت)109686.
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PAN COS SARL AU
رأسم5له5 200.000 درهم

 قره5  الجتم5عي : ز وية ش5رع 
 لسم5رة و ش5رع  وبي بن كعب تجزئة 

 لشحدة ) رقم 200  لعيشن. 
بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
06/04/2022)ب5لعيشن.)قرر  س5هم5)

 لشركة  5 يلي:)

حصة  جتم5عية) (200 تفشيت) (-

 ن  لك  لسيد علي بنعلي  لى  لك)

 لسيد عمر  غفشر.

للشركة) تغيير  لشكل  لق5نشني  (-

د ت  سؤولية  حدودة) شركة   ن 

د ت  سؤولية  حدودة) شركة   لى 

بمس5هم وحيد.

عمر  غفشر) تعيين  لسيد  (-

غير  حدودة) ملدة  للشركة  كمسير 

 ع  عط5ئه حق  ال ض5ء) الجتم5عي و)

 الد ر2 و لبنكي  لشحيد.

بكت5بة) تم  اليد ع  لق5نشني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

تحت) ((8/04/(0(( ب5لعيشن بت5ريخ)

رقم)09)2/))0).
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STE SAMIFISC

STE ESPACE DINER
بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

26/04/2022)،)تم إقر ر  5 يلي:

حصة  ن  لسيد) ((20 تفشيت) (•

زهر2 هش5م إلى  لسيد بهيم عبد هللا.

للشركة) تغيير  لشكل  لق5نشني  (•

 ن)«)شركة ذ ت  سؤولية  حدودة)

ذ ت) «شركة  إلى) و حد») شريك  ب 

 سؤولية  حدودة».
للسيد زهر2) و لتشقيع  •) لتسيير 

هش5م.

ب5ملحكمة) تم   إليد ع  لق5نشني 

بت5ريخ) بأك5دير   لتج5رية 

 20927( رقم) تحت  ((8/04/(0((

رقم  لسجل  لتج5ر2)40987 .    
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STE SAMIFISC

 STE MY FIRST CONCEPT

 FOOD
بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

2)0)/2/20)،)تم إقر ر  5 يلي:

200)حصة  ن  لسيدة) تفشيت) (-

فيكتشري5) إلى  لسيدة  زينب  علشن 

ب5لز  شف5.

200)حصة  ن  لسيدة) تفشيت) (-

فيكتشري5) إلى  لسيدة  إين5س  علشن 

ب5لز  شف5.

-) ستق5لة  لسيد  علشن  حمد)

 ن  نصبه كمسير و تعيين  لسيدة)

جديدة) ب5لز  شف5  سيرة  فيكتشري5 

وحيدة للشركة).

فيكتشري5) للسيدة  -) ال ض5ء)

ب5لز  شف5.

ب5ملحكمة) تم   إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية بأك5دير بت5ريخ)2)0)/8/04) 

تحت رقم))38387 .      
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 SOUS TAZA TRANS

ش.َم.م  ذ ت  لشريك  لشحيد

 رأسم5له5 200.000 درهم

 قره5  الجتم5عي : حي  لنهضة  لزنقة 

3009 رقم 4)  لدشيرة  لجه5دية 

 نزك5ن  

بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)

 (0(( 24) بريل) بت5ريخ)  إلسثتن5ئي 

قرر  سير  لشركة)) 5يلي):

•)تفشيت  لسيدة لطرش)) لسعدية)

300)حصة))للسيد لطرش)) حمد.

لطرش)) يصبح  لسيد  وبذلك 

 حمد  5لك5 4)2000)حصة.)

زنقة) تغيير  قر  لشركة  ن  (•

23) رح5لن) رقم) (908 رقم) ب5جد2 

 لدشيرة  لجه5دية))إلى  لعنش ن  لت5لي:)

 (4 رقم) (3009 حي  لنهضة  لزنقة)

 لدشيرة  لجه5دية  نزك5ن

قبش4  ستق5لة  لسيدة لطرش) (•

وتعيين) كمسيرة  لشركة   لسعدية 

 سير وحيد  لسيد لطرش  حمد

تم  اليد ع) (:  اليد ع  لق5نشني)

 لق5نشني ب5ملحكمة  البتد ئية))ب5نزك5ن)

رقم) تحت  ((0(( 8)) بريل) ( بت5ريخ)

 833
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  SOCIÉTÉ  SUSTAINIZE
S.A.R.L

Au(capital(de 100 000 Dhs
 Siège(social : IMM 30 APT
 8 RUE(MOULAY(AHMED
 .LOUKILI HASSAN RABAT

.R.C  n°144965 Rabat
تغيير ت

بـمـشجـب  حضر  لجمع  لع5م)
بت5ريخ))))) للشرك5ء) ملنعقد   اِلستثن5ئي 

))0)/)0/)0)تقرر  5 يلي):
تغير  السم  الجتم5عي) (-
(» SUSTAINIZE») لى) (» للشركة  ن)

(«(IPROCESS ETUDES CONSEIL
)تفشيت  لحصص  الجتم5عية على)

 لشكل  لت5لي:)
-))330)حصة للسيد لحسن لشهش)

لف5ئدة عبد هللا  لعدد2.)
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة) (-
زنقة  شال2) (8 شقة) (30 «عم5رة)  ن)
حس5ن  لرب5ط») لى) أحمد  لشكيلي 
 ملقر  لجديد)«)ش5رع  لق5�سي عي5ض)

رقم)77) لدشيرة  لجه5دية  نزك5ن».
تعيين  لسيدة  حس5ن  قتدر) (-
ق5بلة) سنة  ملدة  للشركة   سيرة 

للتجديد.
تخشيل  إل ض5ء) ملنفرد  إلد ر2) (-

للمسيرة  لسيدة  حس5ن  قتدر.
و لبنكي) تخشيل  لتشقيع  مل5لي  (-
بين  لثالت) لالثنين  ن   ملشترك 

 لشرك5ء.
-)تعديل  لق5نشن  ألس5�سي.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني  وقد 
 لضبط لدى هيئة  ملحكمة  لتج5رية)
وذلك) ( (2(3202 ب5لرب5ط تحت رقم)

بت5ريخ)03/27/))0)  
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ZGID TRANS SARL
تفشيت حصص

بمشجب عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ)
))0)/8/04))تم تقرير  5 يلي:

بن  لشيخ  حمد) ب5ع  لسيد  (/2
2000)سهم  ن) للسيد علي  حفشظ)

حصته  ن رأسم45  لشركة.
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علي  حفشظ) أصبح  لسيد  (/(
) ن رأسم45) حصة) (2000 (4  5لك5 

 لشركة.
)علي  حفشظ) 3/)تم تعين  لسيد)

كمسير للشركة ملدة غير  حدودة)
تم  إليد ع  لق5نشني لدى  صلحة)
ب5ملحكمة  لتج5رية) كت5بة  لضبط 
رقم))) ( (09/02/(0(( (: بــت5ريخ)  ك5دير 

  109665
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STE TRANSLOPEGLIS SARL
تفشيت حصص

بمشجب عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ)
04/24/))0))تم تقرير  5 يلي:

 LOPES MENDES((2/)ب5ع)) لسيد
للسيد يحي5 بن  بر و) (DOMINGOS
رأسم45) سهم  ن حصته  ن  (200

 لشركة.
 LOPES MENDES((ب5ع)) لسيد(/(
هنة  تك5ن) للسيدة  (DOMINGOS
رأسم45) سهم  ن حصته  ن  (200

 لشركة.
بن  بر و) يحي5  أصبح  لسيد  (/3
رأسم45) ) ن  حصة) (200 (4  5لك5 

 لشركة.
هنة  تك5ن) أصبحت  لسيدة  (/4
رأسم45) ) ن  حصة) (200 (4  5لكة 

 لشركة.
هنة  تك5ن) تعين  لسيدة  تم  (/2

كمسيرة للشركة ملدة غير  حدودة)
تم  إليد ع  لق5نشني لدى  صلحة)
ب5ملحكمة  البتد ئية) كت5بة  لضبط 
))0)/28/04رقم))) (: بــت5ريخ) ب5نزك5ن 

  7(7
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 STE TRANS JC MAT شركة
ش م

بمقت�سى  حضر  لجمعية)
يشم   لع5 ة  الستثن5ئية  ملنعقدة 
بمقر  لشركة تقرر) ( (0(/(0((/  ((  

 5 يلي:
رقم  لبط5قة)  لبحرى  صطفى 
 لشطنية)JY(7897))ب5ع)2000)))سهم)

بقيمة))200.000)درهم.

رقم) عليشى   لى  لسيد  حمد 
 لبط5قة  لشطنية)))JH60439)لتصبح)

أسهمه)2000)سهم
بجعله) تغيير  سير  لشركة  (•

عليشى  حمد.
•))تغيير  لق5نشن  ألس5�سي للشركة.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 769 رقم) تحت  ب5نزك5ن   البتد ئية 

بت5ريخ)))0)/2/04)
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AFER SURF
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رأس  5له5 200.000 درهم
    R.C : 40071

ICE°00(299237000009
 لخص  حضر  لجمع  لع5م

 الستثن5ئي للشركة
إط5ر  لجمع  لع5م  الستثن5ئي) في 
ذ ت) شركة  (AFER SURF لشركة)
بت5ريخ)  سؤولية  حدودة  ملنعقد 
رقم) زنقة  ))0),) لك5ئنة  أبريل) (24
تد و4) أ 5د4   سش ن  ك5دير,) (393
على  5) ب5إلجم5ع   س5همش  لشركة 

يلي):
-) ستق5لة  ملسير  لسيد  جبشد)
وبد لك يصبح  لسيد  لر جي) زكري5ء,)

حمزة  ملسير  لشحيد للشركة.
-)تحيين  لنظ5م  ألس5سية.))

تم  إليد ع  لق5نشني للشركة لدى)
ب5ملحكمة  لتج5رية) كت5بة  لضبط 
))0))تحت رقم) ب5ك5دير في)26)أبريل)

.209232
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 STE AFRI EQUIPEMENT
CASA SARL AU

) لجمع  لع5م  إلسثن5ئي) بمقت�سى)
لشركة

 STE AFRI EQUIPEMENT
CASA SARL AU

شركة  حدودة  ملسؤولية)
رأسم5له5) ذ ت  لشريك  لشحيد 

4.000.000))درهم.

طنجة) ش5رع  (:  قره5  الجتم5عي)
رقم))3)شقة رقم)02) لط5بق  لث5لت)

 لحي  ملحمد2  ك5دير.
 ملنعقد بت5ريخ)))0)/2/03))قرر)

 5 يلي
-)تغيير عنش ن  لشركة)) ن))ش5رع)
02) لط5بق) )3)شقة رقم) طنجة رقم)

 لث5لت  لحي  ملحمد2  ك5دير  لى):)
حد) ((0 T2) لق5عة)  لس5حل)

 لسش لم  قليم برشيد).
تعيين  لسيد عبد هللا  عتصم)) (-

كمسير وحيد للشركة.
ب5ملحكمة) وضع   إليد ع  لق5نشني 
   380 ( تحت رقم) ( ببرشيد) (  البتد ئية)

يشم)))0)/24/04
 لسجل  لتج5ر2:))16509

477 P

شركة COURDAN ش.م.م. 
 بلشك د رقم 2)2  لشقة رقم 02 
حي  لسالم  يت  يعزة ت5رود نت.  

 لسجل  لتج5ر2 رقم 42)7 
ت5رود نت.
 ملشضشع

تغيير  قر  لشركة.
زي5دة نش5ط  ن  هد ف  لشركة.

تحيين  لنظ5م  الس5�سي.
ملحضر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 لجمعية  لع5 ة غير  لع5دية لشركة)
 (8 بت5ريخ) ش.م.م.) (COURDAN
و لتر �سي) تم  التف5ق  ((0((  5رس)

على  5يلي):
عم5رة) تغيير  قر  لشركة  ن 
 لخي5طي  لط5بق  لت5لت  لشقة رقم)
02)قرب حسن)II) ملح5يطة ت5رود نت)
إلى  لعنش ن  لجديد بلشك د رقم)2)2 
 لشقة رقم)02)حي  لسالم  يت  يعزة)

ت5رود نت
لحس5ب) نقل  لبض5ئع  زي5دة  (-

 لغير)/ ف5وض  ن أهد ف  لشركة.
-)تحيين  لنظ5م  ألس5�سي للشركة.
بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 
ب5ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
 (0(( 8)) بريل) (: بت5ريخ) ت5رود نت 

تحت رقم):)222.
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ELECTRO ROWISS SARL AU
عرفي  ملؤرخ) عقد  بمقت�سى 
بت5ريخ)29)أبريل)))0))ب5نزك5ن قررت)
 لجمعية  لع5 ة  الستثن5ئية لشركة))
 ELECTRO ROWISS SARL AU 

 5 يلي):
(: تغيير  قر  لشركة  ملقر  لجديد)
 ملستشدع  لك5ئن بجن5ن سلط5نة رقم)

4)2)تمز رت،) يت  لش4.
تم  إليد ع  لق5نشني لدى  ملحكمة)
(25 (2 بت5ريخ) ب5نزك5ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)866/2022.
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 STE FIDUCIAIRE AMI
COMPTA  SARL - A.U

بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تعديل  لشركة)) تقرر  (29/04/(0((

 FIDUCIAIRE(AMI-(COMPTA
ك5لت5لي:

تحشيل  ملقر  الجتم5عي إلى رقم) (-
6) مر)03)بلشك  لفرح ش5رع  لحسن)

 لث5ني أيت   لش4.)
بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لضبط ب5ملحكمة  البتد ئية))ب5نزك5ن)
تحت))رقم)847)بت5ريخ)))0)/9/04)
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شركة بريمور اي اكريم دي 
سوس 

ب5ختص5ر : بريم5 سشس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

رأسم5له5 4.200.000 درهم 
 ملقر  الجتم5عي : طريق بيشكرى كلم 

2  ملنطقة  لصن5عية  يت  لش4
بمقت�سى عقد عرفي  شقع بت5ريخ)
ب5نزك5ن) 2)0)/23/20) ملسجل 
ترتب) و لذ2  ( ((2/20/(0(2 بت5ريخ)

عنه  5 يلي):)
قرر) (: تحشيل  ملقر  الجتم5عي) (-
تحشيل  ملقر  الجتم5عي) (  لشرك5ء)
إلى  لعنش ن  لجديد  لت5لي)) للشركة 
عم5رة  الزده5ر رقم)293)ش5رع  حمد)
)) يت)  لخ5 س بلشك أ حي ي5سمينة)

 لش4.)
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ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 209270  لتج5رية ب5ك5دير تحت رقم)

بت5ريخ)))0)/8/04)

481 P

شركة  SH ARCHI  ش.م.م 
رأسم5له5  20.000 درهم

تعديل 
بمقت�سى  حضر  لجمع)

بت5ريخ)  لع5م  الستثن5ئي  ملؤرخ 

03/09/))0))تقرر 5يلي):

-)نقل  قر لشركة):) ن):شقة رقم)

27)عم5رة  ملنزه)))ش5رع  لجيش  مللكي)

 ك5دير.

TECHNOPOLE2A9- (: إلى)

A DB406) لط5بق  لر بع  جمشعة)

عم5رة فشنتي بنسرك5و)) ك5دير.

كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 

بأك5دير. ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

رقم) تحت  ((0((/04/28 يشم)

.209393

482 P

 SABLE MAROC D’OR شركة

SARL-A.U
 لتف5صيل  ملتعلقة ب5لنشر

بمقت�سى  حضر  لجمع)

(: بت5ريخ)  لع5م  لغير  لع5د2  ؤرخ 

 SABLE ( ( ( ( (: للشركة) ( (23/04/(0((

ذ ت  سؤولية) ( ( (MAROC D’OR

ذ ت  لشريك)  حدودة  لش حد 

 لش حد.)
رأسم5له5))400.000))درهم).))

حيت تم تقرر  5يلي:
رقم) (: نقل  قر  لشركة  ن) (-

تجزئة  لغي) )2)4) لشطر  لث5لث 

 ملحمد2  ك5دير,

تجزئة فشتني) (: إلى  ملقر  لجديد) (
رقم س)7)بنسرك5و  ك5دير.

4) ن  لق5نشن) تغير  لبنشد) (-

 ألس5�سي للشركة.

تعديل  لق5نشن  ألس5�سي) (-

للشركة.)

بكت5بة) ( تم  إليد ع  لق5نشني)
بأك5دير) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 
رقم:) تحت  ((7/04/(0(( ( بت5ريخ)

.209222
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شركة افوالي
  عنش نه5   ركز  يغرم بت5رود نت
 لسجل  لتج5ر2 رقم 89)2 

ت5رود نت.
ملحضر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
لشركة) غير  لع5دية   لجمع  لع5م 
-27) بريل) بت5ريخ) ش.م.م.) (  فشال2)
))0))تم  التف5ق و لتر �سي على  5يلي)))
رأسم45  لشركة  ن)) رفع  (-

200.000) لى)200.000
جميع) في  ستعمل  لشركة  (-
،) ن  لحس5ب)  ألعم45  ملتعلقة به5)
و ملؤسس5ت  مل5لية  ألخرى)  لبنكي 
عبد  لكريم) للسيد  و حد  بتشقيع 
بط5قة  لتعريف)  4 علش ن  لح5 ل 

JC492886(رقم
-تحيين  لنظ5م  الس5�سي.

بكت5بة) تم  إليد ع  لق5نشني 
ب5ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
تحت رقم) ((0((/02/04 لت5رود نت)

.156
484 P

 STE ABAID MENUI-TRAV
SNC

 HAY ERAJAE FELLAH AVENUE 
EL(KHARCHI(N°419 GUELMIM

قر ر  لجمع  لع5م) بمقت�سى 
بت5ريخ)  الستثن5ئي  ملنعقد 
بمقر  لشركة  ملدون) (20/2(/(024

أعاله،)تقرر  5يلي:
رأسم45  لشركة  ن) رفع  (- (2
درهم) (200.000 إلى) درهم  (2000
ودلك بإحد ث)920)حصة  جتم5عية)
للحصة) درهم  (200 بقيمة) جديدة 

 قسمة على  لشكل  لت5لي):
-)عبيد علي)200)حصة  جتم5عية
200)حصة) -)عبيد عبد  لص5دق)

 جتم5عية

علي) عبيد  تعيين  لسيد  (– ((
كمسير للشركة ملدة غير  حدودة.

تم  إليد ع  لق5نشني)
بكلميم) ب5ملحكمة  البتد ئية 
رقم)) تحت  ((9/04/(0(( بت5ريخ)

.(0((/27(
485 P

  SOCIETE GDIRAGRI S.A.R.L
A.U

 Société à responsabilité limitée
à associé unique

au(capital(de 28.000.000 DHS
 Siège(social : Lot(T(Avenue

Massa Près de Souk
 Hebdomadaire Hay Sidi

SaidBiougra
CHTOUKA AIT BAHA

للشريك) قر ر  عقد  بمقت�سى 
يع5د4  لجمع  لغير)  لشحيد  لذ2 
قرر) (،07/04/(0(( بت5ريخ)  لع5د2 

 5يلي):
-) لزي5دة في رأسم45  لشركة  ن)
8.000.000))درهم  لى)30.000.000 
درهم ب5حد ث)0.000))حصة جديدة)
للحصة  لش حدة) درهم  (200 بمبلغ)

نقد .
-)تقسيم رأسم45  لشركة  لجديد)

على  لنحش  لت5لي):
•) لسيد  حمد كديرة):)300.000 

حصة)30.000.000)درهم.
•) ع5دة صي5غة  لق5نشن  ألس5�سي)

للشركة.
ب5ملحكمة) تم  اليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ) ب5نزك5ن   البتد ئية 
))0)/08/04)تحت رقم)2022/662.
486 P

STÉ  HAMMAMIA
SARL AU  

ICE : 002690173000093
بمقتضـى  لجمع  لع5م  لغير)
(،22/04/(0(( في)  لع5د2  ملؤرخ 
  HAMMAMIA SARL AU لشركة)

تقرر  5يلي:)

ب) رأسم45  لشركة  في  -) لزي5دة 

800.000)درهم لينتقل  ن)200.000 

ذلك) و  درهم  (900.000 درهم  لى)

ثم5نم5ئة) عينية  قد ره5  بمس5همة 

ألف درهم))800.000()درهم.

تحيين  لق5نشن  ألس5�سي) (-

للشركة.

ب5ملحكمــة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (4/04/(0(( في) ب5نزك5ن   البتد ئية 

تحت رقم)840.

487 P

 ENTREPRISE DE TRAVAUX

 ET D’INGENIERIE

D’AGADIR
(ETIA( S.A.R.L

غير  لع5د2) خال4  لجمع  لع5م 

 ملنعقد يشم)26/01/2022)تم  تخ5ذ)

 لقر ر بش5ن  لتغيير ت  لت5لية):))

2)-)تغيير رأسم45  لشركة):

إلى)))) درهم  (8.000.000  ن)

16.000.000)درهم

حصة  لشرك5ء))))) تصبح  وهكذ  

على) ) قسمة  حصة) (16.000.000

 لشكل  لت5لي:

ع5د4  شال2) -) لسيد 

16.000.000)حصة

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

بت5ريخ) ب5نزك5ن   البتد ئية 

))0)/09/02)تحت رقم)877.

488 P

SOCIETE PROCIT SA
شركة  جهشلة  إلسم رأسم5له5   

20.000.000  درهم.

 والد ت5يمة حي شر ردة

 ك5دير. 07) س.ت

بمقت�سى  حضر  لجمعية  لع5 ة)

غير  لع5دية و حضر  جلس  إلد رة،)

فقد تقرر  5 يلي):

بمقد ر) رأسم45  خفض  (- (2

ال تص5ص) درهم  (7،376،401.38

 لخس5ئر  لس5بقة للشركة،
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رأسم45) ينخفض  وبذلك 
إلى) درهم  (10،920،000.00  ن)

3،543،598.62)درهم.
زي5دة رأسم45  لشركة بمبلغ) (- ((
درهم وبذلك يرتفع) (6،456،401.38
درهم) (3،543،598.62 رأسم45  ن)

إلى)10،000،000.00)درهم.
 200 3)-)خفض قيمة  لسهم  ن)

درهم للسهم إلى)200)درهم للسهم.
نقل  لكية) على  -) ملش فقة  (4
عبد) قيشح  أسهم  لسيد  جميع 
قيشح  ب5رك) و لسيد   لرحمن 
شركة) عي�سى  لى  قيشح  و لسيد 
 CITRUS( PACK( SARL،( ICE( N°

002820866000048
2)-) ملش فقة على  ستق5لة أعض5ء)
ش5رف) وهم  لسيد   جلس  إلد رة 
إسم5عيل) قيشح  ، لسيد   دريس)

و لسيد قيشح عبد  لسالم.
شركة) تعيين  على  -) ملش فقة  (6
(،ILLY HOLDING SARL AU
ش5رف) بمسيره5  لسيد   مثلة 
للبط5قة  لشطنية)  دريس،) لح5 ل 
جديد) كعضش  (، (BE757686 رقم)
قررت  لجمعية) وب5لت5لي،) للشركة،)
سيتألف) أن  جلس  إلد رة   لع5 ة 

 ن  آلن فص5عًد   ن)2)أعض5ء.
-) ر جعة  لنظ5م  الس5�سي) (7

للشركة.
للقي5م) -) عط5ء) لصالحي5ت  (8

ب5إلجر ء ت  لق5نشنية.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل))0)  ((7  لتج5رية ألك5دير يشم)

تحت عدد)109566.
489 P

 SUD EXPERT» شركة
 « CONSULTING SARL AU

إعــــالن عن تعــــديــــل
بت5ريخ) بمقت�سى  حضر  حرر 
قرر  لجمع) ((0((  /04/  (0
 SUD لشركة)  لع5م  الستثن5ئي 
 EXPERTCONSULTING SARL AU

 5 يلي:))))

زي5دة  لنش5ط  لت5لي):
-) كتب  لدر س5ت  لع5 ة)
تكنشلشجي5) و  و  لفنية  و لق5نشنية 

 ملعلش 5ت و  لهندسة
-) لصفق5ت  لعمش ية.

-)تغيير  ملسير):
-) ستق5لة  لسيدة كيش ن أسم5ء)

 ن  نصبه5 كمسيرة للشركة.
ك5بغير) تسمية  لسيد  حمد  (-
جدد) ش5ئب  سيرين  علي  و  لسيد 

للشركة).
- لتشقيع):

تشقيع  لسيد  حمد) -) عتم5د 
ك5بغير أو  لسيد علي ش5ئب للشركة)

في  إلد ر ت  لعمش ية.
كيش ن) تشقيع  لسيدة  -) عتم5د 
أسم5ء)للشركة في  ألبن5ك و ملؤسس5ت)

 مل5لية.
تعديل  لق5نشن  ألس5�سي) (-

للشركة.
كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 
ب5ملحكمة  البتد ئية  نزك5ن)  لضبط 
رقم:) تحت  (02/02/(0(( بت5ريخ:)

.2022/864
490 P

شركة مورو سكول الخاصة 
ش.م.ل. م 

 STE   MORO(SCHOOL(PRIVEE»
S.A.R.L

عبد) زنقة  -) ملقر  الجتم5عي:)
 لكريم  لخط5بي رقم)4))إنزكـ5ن..

بمقت�سى  حضر  شثق  ؤرخ)
بت5ريخ)))0)/04/)2،

و) قرر  لشرك5ء،) حمد  لس5خي 
جمــــ45  لس5خي  5 يلي):

و  تد د  لغرض) تشسيع  (*
 الجتم5عي للشركة بإض5فة  لنش5ط)

 لت5لي):
جميع  ألصش4) وإد رة  -) قتن5ء)

 لعق5رية.
3) ن  لنظ5م) )تعديل  مل5دة)

 ألس5�سي(
تحديث  لنظ5م  الس5�سي) (*

للشركة بعد عدة تعديالت ق5نشنية.

بكت5بة) تم  اليد ع  لق5نشني 
لدى  ملحكمة  إلبتد ئية)  لضبط 
بإنزك5ن تحت رقم)))0)/843))))بت5ريخ)

))0)/8/04)،)س–)ت):)3703).
491 P

 STE TANTANSARDINES
TANTASAR

ب) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
و سجل) ( ((0(( و28) بريل) (23
سجل  ملد خيل) ب5نزك5ن 
 STE شركة) أسندت  (،3470/(0((
 TANTANSARDINES TANTASAR
ش ذ م م، ملرقمة ب5لسجل  لتج5ر2)
تسيير) (، عدد:33) تحت  ط5نط5ن 
 ألصل  لتج5ر2  لش قع ب5لشطية  رفأ)
و ملستغل كشحدة ملع5لجة) ط5نط5ن،)
وإنت5ج  لسمك  ملصبر،ملدة)2)سنش ت)
بسنة،) سنة  ضمني5  للتجديد  ق5بلة 
SOUSS ALG)ش ذ م) لف5ئدة شركة)
ب5لسجل) و  ملرقمة  م بشريك وحيد 
عدد:42232،) تحت   لتج5ر2  ك5دير 
 لتي ستتشلى  همة  لتسيير  لحر تحت)
 STE  سؤوليته5 وعهدته5.تعتبر شركة)
 TANTAN SARDINES TANTASAR
ش ذ م م  5لك5 أصلي5 لألصل  لتج5ر2)

 شضشع  لتسيير  لحر.))
492 P

STE SAMIFISC

STE LILY CLAINE SERVICE
بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

))0)/2/04))،)تم إقر ر  5 يلي:
-)تغيير  سم  لشركة)

 : STE LILY LINGERIE.(ن (•
STE LILY CLAINE SERVICE(إلى(•
تغيير  لنش5ط  لرئي�سي  ن) (-
“تج5رة  ملالبس  لج5هزة“)إلى)“خد 5ت)

 لتنظيف”
ليلى) للسيدة  و لتشقيع  -) لتسيير 

أوله5.)
ب5ملحكمة) تم  -) إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ) بت5رود نت   البتد ئية 
رقم) ( (160 تحت رقم) (04/02/(0((

 لسجل  لتج5ر2)4979.    
493 P

شركة زوم تكنيك ش.  م.م. 

برأسم45 قدره 200.000  درهم

 حل رقم )،عم5رة  4 ،سالم زنقة 

غرن5طة  )أ 5م فندق  رحب5( ، أك5دير

بمقت�سى  حضر  لجمع)

بت5ريخ)  لع5م  الستثن5ئي  ملنعقد 

تمت  ملص5دقة) (،22/2(/(0(2  :

ب5إلجم5ع على  ملقترح5ت  آلتية)))))

ربيعة) لشرثة  ملرحش ة  -) لسم5ح 

في  لشركة) بأخذ  ك5نه5   صفر 

بصفتهم ذو2  لحقشق)))

تشزيع أسهم  لشريكة  ملتشفية) (-

على ذو2  لحقشق

-)تحيين  لق5نشن  ألس5�سي للشركة)

-)صالحي5ت.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(: بت5ريخ) ب5ك5دير  (  لتج5رية)

(: رقم) عدد  تحت  (27/02/(0((

2082(8/(0((

494 P

CABEXCO

 Société  MATYSHA IN-TAJ

 SARL AU

«MATYSHA(IN-TAJ»(:(لتسمية 

 لشكل  لق5نشني):)شركة)) حدودة))

 ملسؤولية))بشريك وحيد.

 Station (:  ملقر الجتم5عي)

Matysha,)دو ر  غر يسن بيشكرى))

عرفي) عقد  بمقت�سى   ملشضشع:)

قرر  لشريك) ((0(( بت5ريخ2) 5رس)

 5 يلي:

يمثله5) (CABEXCO, تعيين شركة)

هللا  ط5لب  دقق) عبد   لسيد 

حس5ب5ت.

بكت5بة) ( تم)  إليد ع  لق5نشني:)

 لضبط))ب5ملحكمة  البتد ئية بإنزك5ن)

بت5ريخ)))0)/2/04)))رقم)763/222 

495 P
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 STE TAGADIRT LIMOUN
SARL AU

 ملقر  الجتم5عي):)دو ر  يت   غ5ر،)
جم5عة أوالد د حش،)عم5لة  نزك5ن

3347RCN°
بت5ريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
وضع  حضر) تم  ((0(( أبريل) ((2  
يحمل  لخص5ئص)  لجمعة  لع5م 

 لت5لية):
رأس  مل45  لشركة  ن) رفع  تم 
 2.000.000 إلى) درهم  (420.000

درهم.
لدى  ملحكمة) تم  إليد ع  لقد 
 (0(( (25 (6  البتد ئية ب5نزك5ن يشم)

تحت رقم)870.
496 P

 STE MITJA AMPA SARL
تفشيت  لحصص

طبق5 ملد والت  لجمع  لع5م  لغير)
 لع5د2 قرر  ملش5ركشن  5 يلي:

جل) ب5ع  لسيد  بر هيم  نطم  (-
للسيد  حمد) حصة  (200 حصصه)

رزقي.
تحشيل  لشكل  لق5نشني لشركة) (-
شركة  حدودة  ملسؤولية إلى شركة)
شريك) ذ ت   حدودة  ملسؤولية 

وحيد.
إبر هيم) -) ستق5لة  ملسير  لسيد 
رزقي) وتعيين  لسيد  حمد  أنطم 

 سير  لشحيد للشركة.
كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 
ب5ملحكمة  البتد ئية  نزك5ن)  لضبط 
بت5ريخ)))0)/20/02))تحت رقم)883
497 P

AXIOM CAPITAL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ستدر ك خطإ وقع ب5لجريدة  لرسمية)
عدد)2723)بت5ريخ)7))أبريل)))0)

66P(ب5إلعالن  لذ2 يحمل رقم
 لصفحة)3)73)و)4)73

بدال من :

STE AXION CAPITAL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 STE AXION ( (:  سم  لشركة)

ذ ت  سؤولية) شركة  (،CAPITAL

 حدودة.

 يقرأ :

STE AXIOM CAPITAL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 STE AXIOM ( (:  سم  لشركة)

ذ ت  سؤولية) شركة  (،CAPITAL

 حدودة.

) لب5قي بدون تغيير.(

 MAYDA ALGOCULTURE

.SARL AU
 شـركـة ذ ت  سؤولية  حدودة 

لشريك وحيد 

رأسم5له5 200.000 درهم

 قره5:حي  كسيكيس5ت تق5طع ش5رع 

لس5رك5  ع ش5رع تينيكير  لد خلة و د 

 لذهب . 

تأسيـــس
بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

إحد ث  لق5نشن) تم  (،2(/04/(0((

ذ ت  سؤولية) لشـركـة   ألس5�سي 

 حدودة بشريك وحيد.

 SOCIETE MAYDA  لتسميــة:)

.ALGOCULTURE SARL AU

ذ ت  سؤولية  حدودة) شـركـة 

لشريك وحيد

سش ء) تهدف  لشركة   لهــدف:)

لحس5به5) خ5رجه  أو  د خل  ملغرب 

 لخ5ص أو لحس5ب  لغير إلى):

تربية) تربية  ألحي5ء) مل5ئية،) (•

تربية  ألسم5ك  ملالحية)  ألسم5ك،)

 ملنتظمة،) ستزر ع  لطح5لب)

 لدقيقة،) لقشري5ت وتربية  ألسم5ك)

 لصدفية.

در سة وتحقيق وتشغيل جميع) (•

 ز رع  ألحي5ء) مل5ئية.

صيد) وسلع  وبيع  ش د  شر ء) (•

 ألسم5ك وتربية  ألحي5ء) مل5ئية.

و لتصدير;) •) لزر عة;) الستير د 

شر ء)بيع  لف5كهة  لتشزيع.

أرض) قطع  أ2  إيج5ر  أو  حي5زة  (•
له عالقة) للمج45  لبحر2  أو   تي5ز 

بمهنة تربية  ألحي5ء) مل5ئية.
 ملقر  الجتم5عي:))حي  كسيكيس5ت)
تق5طع ش5رع لس5رك5  ع ش5رع تينيكير)

 لد خلة و د  لذهب).
ت5ريخ) سنة  بتد ء) ن  (99  ملــدة:)

 لتأسيس  لنه5ئـي.
رأس  ملـ45):)حدد رأس  مل45 في  بلغ)
 2000 على) درهم  قسم  (200.000
للش حـد) درهم  (200 فئة) حصة  ن 
(: لف5ئدة  لسيد  لشريك  لشحيد)

 لشيخ  ليد �سي.
 لتسييـر):)عهـد تسييـر  لشركـة إلى)

 لسيد  لشحيد):) لشيخ  ليد �سي.
ف5تـح) تبتـدئ  ن  (:  لسنـة  مل5ليـة)
كل) دجنبـر  ن  (32 في) وتنتهـي  ين5يـر 

سنـة.
 ألربــ5ح:))%2)لالحتي5ط  لق5نـــشنـي.

 إليــد ع  لق5نـشنـي):
ب5ملحكمـة) تـم  إليـد ع  لق5نـشنـي 
(- جهـة  لد خلة) لشاليـة   البتد ئية 
بمدينـة  لد خلـة يـشم))))) و د2  لذهب،)
 703/(0(( تحـت) ( ( ((2/04/(0((

 لسجل  لتج5ر2 رقم)2327).
للنشر و لبي5ن

1 C

 PEST SUD EXPERTISE SARL
 A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذ ت  سؤولية  حدودة  
لشريك وحيد

رأسم5له5 200.000 درهم
 قره5 : ش5رع  لشالء رقم )23

-  لد خلة -
تأسيـــس

بت5ريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
إحد ث  لق5نشن) تم  (،(3/03/(0(2
ذ ت  سؤولية) لشـركـة   ألس5�سي 

 حدودة))لشريك وحيد
 لتسميــة:)

 PEST SUD EXPERTISE SARL A
 ASSOCIE UNIQUE

ذ ت  سؤولية  حدودة)) شـركـة 
لشريك وحيد

سش ء) تهدف  لشركة  (:  لهــدف)
لحس5به5) خ5رجه  أو  د خل  ملغرب 

 لخ5ص أو لحس5ب  لغير إلى):
خد 5ت  ق5و ة  لقش رض،) (•

خد 5ت  ق5و ة  لحشر ت.
•)أنشطة  لنظ5فة.
•)تج5رة  ختلفة).

جميع  لعملي5ت) كذلك 
 لصن5عية،) لتج5رية،) مل5لية  لتي له5)
عالقة  ب5شرة أو غير  ب5شرة ب5لهدف)

 إلجتم5عي.
 ملقر  الجتم5عي:))ش5رع  لشالء)رقم)

)23)-) لدخلة.
ت5ريخ) سنة  بتد ء) ن  (99  ملــدة:)

 لتأسيس  لنه5ئـي
رأس  ملـ45):)حدد رأسم5له5 في  بلغ)
 2000 على) درهم  قسم  (200.000
للش حـد) ( درهم،) (200 حصة  ن فئة)
ط5رق) (: لف5ئدة  لشريك  لشحيد)

ب5رزوق)
:عهـد تسييـر  لشركـة إلى)  لتسييـر)

 لسيد  لشحيد:)ط5رق ب5رزوق
ف5تـح) تبتـدئ  ن  (:  لسنـة  مل5ليـة)
كل) دجنبـر  ن  (32 في) وتنتهـي  ين5يـر 

سنـة.
 ألربــ5ح):))%2)لالحتي5ط  لق5نـــشنـي.

 إليــد ع  لق5نـشنـي):
ب5ملحكمـة) تـم  إليـد ع  لق5نـشنـي 
(- جهـة  لد خلة) لشاليـة   البتد ئية 
بمدينـة  لد خلـة) و د2  لذهب،)
عـدد) تحـت  ( ((2/03/(0(2 ( يـشم)
رقم) 2)0)/478) لسجل  لتج5ر2 

27733
للنشر و لبي5ن

2 C

STE IZLAGUNE  SARLAU
RC 9549

 ش5رع 0) غشت  لط5بق 2 أوالد 
عي5د لكر بزية    بني  ال4 

بت5ريخ) ( قر ر  لشرك5ء) بمقت�سى 
16/03/2022،)تم  5 يلي):

-)تغيير  قر  لشركة  ن)0))غشت)
بني) لكر بزية  عي5د  أوالد  (2  لط5بق)
)أوالد عي5د أوالد) (  ال4  لى  لط5بق)

زهرة))بني  ال4)
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ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية بني  ال4 تحت))))0)/409
3 C

 GRODEXP
شركـة  حدودة  ملسؤولية د ت 

شريك وحيد
رأسم5له5 20.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي:  لنسيم،  زنقة 
سيد2 حر زم ، رقم 28،  لجديدة.
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2:

6143
حل شركـة

بمقت�سى عقد عرفي قرر  لشريك)
للشركة  ملذكشرة) و ملسير  لشحيد 

 عاله  لسيد  حمد فرجي  5 يلي:
«((GRODEXP(»(:حل شركة

فرجي) تسمية  لسيد  حمد  (-
كمكلف بعملية  لتصفية.

-)تحديد عنش ن  لتصفية ب5لعنش ن)
 لت5لي):)ر  لنسيم،))زنقة سيد2 حر زم،)

رقم)28،) لجديدة.
تم  إليد ع)  إليد ع  لق5نشني:)
لدى) بكت5بة  لضبط   لق5نشني 
 ملحكمة  البتد ئية ب5لجديدة بت5ريخ)

23) بريل)))0))تحت رقم)))77).
خالصة وبي5ن

4 C

 ARIJ BINAYATE 
شركـة  حدودة  ملسؤولية د ت 

شريك وحيد
رأسم5له5 200.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي: 20، تجزئة  ملنزه،  
 لجديدة.

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2:
22829

حل شركـة
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
بت5ريخ)03)فبر ير)))0)،)تقرر)) 5 يلي:
«(ARIJ BINAYATE»((حل شركة(-

-) ع تسمية  لسيد عبد  لرحيم)
بك5ر كمكلف بعملية تصفية  لشركة)
وعند  القتض5ء) لحدود و  لصالحي5ت)
 ملخشلة له  حل  ملخ5برة و  حل تبليغ)
 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية.

عنش ن  لتصفية) تحديد  (-

تجزئة  ملنزه،) (،20 ب5لعنش ن  لت5لي:)

 لجديدة.

تم  إليد ع)  إليد ع  لق5نشني:)

لدى) بكت5بة  لضبط   لق5نشني 

 ملحكمة  البتد ئية ب5لجديدة بت5ريخ)

4))فبر ير)))0))تحت رقم)7240).
خالصة وبي5ن

5 C

 L’INITIATIVE II 
شركـة  حدودة  ملسؤولية 
رأسم5له5 000.000.)  درهم

 ملقر  الجتم5عي:  لجديدة، حي  لنجد 

 . « S  » بلشك ،(
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2:

9613

تعديالت
تلق5ه) رسمي  عقد  بمقت�سى 

عزيز  شثق) عبد  للطيف   الست5ذ 

 (0(( فبر ير) ((( ب5لجديدة  ؤرخ في)

أبريل) (08 في) تعديلي  ؤرخ  و  لحق 

))0)،)فشتت  لسيدة  بشرك ف5طمة)

لف5ئدة  لسيد) و  لسيد  بشرك عمر 

حسن كمشن و  لسيد عبد  الله ع5بد)

و  لسيدة) و لسيد  لفحلي  ملعطي 

) جمشع  لحصص) نشرة،)  ألسعد 

 الجتم5عية  ملقدرة في)000.)2)حصة)

) ملسم5ة)) ) لشركة) في) ( يملك5نه5)  لتي 

ذ ت)) ( شركة) ( ش.م.م) («( «) ملب5درة)
رأسم5له5) (، ) ملحدودة)  ملسؤولية)

و قره5) ((.000.000,00DHS

 الجتم5عي ب5لجديدة)،) لنجد)))بلشك)

.(«(S((»

جميع  لشرك5ء) بين  تم  التف5ق 
على أن يبقى  لسيد  خت5ر  ملخت5ر2)

للشركة  لى) كمسير  يم5رس  ه5 ه 

غ5ية)30)يشليشز)))0)

تعيين  لسيد  لفحلي  ملعطي) (-

كمسير ث5ني للشركة  ملذكشرة ملدة غير)

 حدودة.)

تعديل  لق5نشن  ألس5�سي) (-

22() ملتعلقة) و) (6-7 )) ملش د) للشركة)

ب5لحصص،)) لرأسم45 و  لتسيير.)

تحيين  لق5نشن  ألس5�سي) (-

للشركة.

بمقت�سى  حضر  لجمع)

للشركة  ملذكشرة  ملؤرخ)  الستثن5ئي 

تمت  ملش فقة) (، ((0(( فبر ير) (08 في)

على تفشيت)000)2)حصة  جتم5عية)
طرف  لسيد  خت5ر  ملخت5ر2)  ن 

و) ف5طمة  لف5ئدة  لسيدة  بشرك 

 لسيد  بشرك عمر.

بمقت�سى  حضر  لجمع)

للشركة  ملذكشرة  ملؤرخ)  الستثن5ئي 

تمت  ملش فقة) (، ((0(( فبر ير) (09 في)

حصة) (2(000 تفشيت) على  كذلك 

 جتم5عية  ن طرف  لسيدة  بشرك)

ف5طمة و  لسيد  بشرك عمر لف5ئدة))

عبد) و  لسيد  كمشن  حسن   لسيد 

 الله ع5بد و لسيد  لفحلي  ملعطي و)

 لسيدة  ألسعد نشرة.)

تم  إليد ع)  إليد ع  لق5نشني:)

ب5ملحكمة  البتد ئية)  لق5نشني 

 (0(( )2) بريل) بت5ريخ) ب5لجديدة 

تحت رقم)7727).
خالصة وبي5ن

6 C

 DARCOME 
شركة  دنية عق5رية 

رأسم5له5 000.)2 درهم

 ملقر  الجتم5عي: رقم شقة 2 ، عم5رة 

شهير، زنقة سيركشف ،  ش5رع  حمد 

 لس5دس،  لجديدة.

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي  حرر بت5ريخ)

بت5ريخ 2)0)،) سجل  شتنبر) (02 
 09)شتنبر)2)0)،)تم إعد د  لق5نشن)

عق5رية) لشركة  دنية   ألس5�سي 

ب5ملميز ت  لت5لية:

شركة  دنية) شكل  لشركة:)

عق5رية)

 DARCOME(:(تسمية  لشركة

غـرض  لشركة:)

تجزئة) و  ( تيهئ) (، أر �سي) شر ء)

 ألر �سي.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي:
زنقة) عم5رة شهير،) (، (2 رقم شقة)

ش5رع  حمد  لس5دس،) ( (، سيركشف)

 لجديدة.
رأسم45  لشركة:) ملبلغ  حدد في)

درهم  شزعة على  لشرك5ء) ( (2(.000

ك5لت5لي:

:40)حصة) ) ح5جش عص5م)  لسيد)

رئيس  جلس) بصفته   جتم5عية 

 الد رة.)

حصة) (40 ( -) لسيد عب5د ع5د4)

 جتم5عية بصفته   ين  مل45.)

-) لسيد)) لخ5لد2 خ5لد)40)حصة)

 جتم5عية بصفته ن5ئب رئيس  جلس)

 الد رة).

بتسيير  لشركة) عهد   لتسيير:)

ملجلس)) الد رة  ملكشن  ن):

 ح5جش عص5م)

بصفته رئيس  جلس  الد رة)

-) لسيد عب5د ع5د4))

)بصفته أ ين  مل45.)

) لخ5لد2 خ5لد بصفته) -) لسيد)

ن5ئب رئيس  جلس  الد رة
خالصة وبي5ن

7 C

  MAJI SERV
شركـة  حدودة  ملسؤولية 

ذ ت شريك وحيد 
رأسم5له5 200.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي:  تجر ك5ئن ب5مللك 

 ملسمى «بالد  لحطة» ، د ئرة سيد2 

 سم5عيل، جم5عة  والد حمد ن، 

دو ر لشح5حصة،   قليم  لجديدة. 

 رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2:

29099

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي  حرر بت5ريخ)

بت5ريخ ))0)،) سجل  ين5ير) (29 
تم إعد د  لق5نشن) (،(0(( ين5ير) ((2  

 ألس5�سي لشركة  حدودة  ملسؤولية)

ب5ملميز ت  لت5لية):

شركـة  حدودة) شكل  لشركة:)

 ملسؤولية د ت شريك وحيد.)
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«(MAJI SERV(»(:(تسمية  لشركة

غـرض  لشركة:)

 ق5ولة ألشغ45  لهندسة  ملدنية،))

لف5ئدة) تهيئة  لتجزئ5ت  و شغ45 

 لغير.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي:

بالد) (» ب5مللك  ملسمى)  تجر ك5ئن 

سيد2  سم5عيل،) د ئرة  (،  لحطة»)

دو ر) حمد ن،) جم5عة  والد 

لشح5حصة،)) قليم  لجديدة.)
رأسم45  لشركة:) ملبلغ  حدد في)

   2000 إلى) درهم  قسم  ( (200.000

درهم) (200 بقيمة) حصة  جتم5عية 

في  سم  لشريك) للحصة  لش حدة 

 لشحيد:)

 2000 يشسف  5جي:) -) لسيد 

حصة  جتم5عية.

بتسيير  لشركة) يعهد   لتسيير:)

ملدة غير  حدودة للسيد يشسف  5جي)

للتعريف) للبط5قة  لشطنية   لح5 ل 
.M517716(رقم

تم  إليد ع)  إليد ع  لق5نشني:)

ب5ملحكمة  البتد ئية)  لق5نشني 

 (0(( فبر ير) ((2 بت5ريخ) ب5لجديدة 

تحت رقم)))72).
خالصة وبي5ن

8 C

 STE MERYEM AUTO 
شركـة  حدودة  ملسؤولية 
رأسم5له5 200.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي: عم5رة  لحنص5لية، 

 لشقة 49،  لط5بق  لث5ني،  

 لجديدة.
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2:

4379

قفل تصفية شركة
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

بت5ريخ ))0)،) سجل   ))) 5رس)

 9)) 5رس)))0)،)تقرر  5 يلي:

-)حل شركة

-) ملص5دقة على تقرير  لتصفية.

تصفية  لشركة  ملش5ر  ليه5) (-

 عاله.

-) لتشطيب على  لسجل  لتج5ر2)
في) للمحضر  ملؤرخ  تبع5  (4379 رقم)

))) 5رس)))0).
تم  إليد ع)  إليد ع  لق5نشني:)
لدى) بكت5بة  لضبط   لق5نشني 
 ملحكمة  البتد ئية ب5لجديدة بت5ريخ)

23) بريل)))0))تحت رقم)3)77).
خالصة وبي5ن

9 C

  BIOTAJY 
شركـة  حدودة  ملسؤولية د ت 

شريك وحيد 
رأسم5له5 200.000   درهم

 ،II ملقر  الجتم5عي: تجزئة  لسعد 
 لشقة )،  لط5بق  لسفلي،  لقسمة 

 ملفردة )، رقم )، حي  ملن5ر، 
 لجديدة.

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2:
29342

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي  حرر بت5ريخ)
بت5ريخ) ))0)،) سجل  22) 5رس)
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( ))) 5رس)
 ألس5�سي لشركة  حدودة  ملسؤولية)

ب5ملميز ت  لت5لية:
شركـة  حدودة) شكل  لشركة:)

 ملسؤولية د ت شريك وحيد.)
«BIOTAJY»(:(تسمية  لشركة

غـرض  لشركة:)
و  لتزيين) للعالج  لطبيعي   ركز 

و لتجميل و لعالج ب5إلبر.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي:

(،( ،) لشقة) (II تجزئة  لسعد)
(،(  لط5بق  لسفلي،) لقسمة  ملفردة)

رقم))،)حي  ملن5ر،) لجديدة.
رأسم45  لشركة:) ملبلغ  حدد في)
200.000.00)درهم  قسم إلى)2000  
درهم) (200 بقيمة) حصة  جتم5عية 
في  سم  لشريك) ( للحصة  لش حدة)

 لشحيد:)
 2000 حسن  لت5جي:) -) لسيد 

حصة  جتم5عية.
 لتسيير:)عهد بتسيير  لشركة ملدة)

غير  حدودة للسيد حسن  لت5جي.

تم  إليد ع)  إليد ع  لق5نشني:)

ب5ملحكمة  البتد ئية)  لق5نشني 

 (0(( 2)) بريل) بت5ريخ) ب5لجديدة 

تحت رقم)7728).
خالصة وبي5ن
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 SOCIÉTÉ SPEEDY WORK

TRANS SARL AU
شركـــــــــــــــة ذ ت  ملسؤوليــــــــــــــة 

 ملحــــــــــــــدودة بشريـــــــــــك و حـــــــــــــد 
رأسم5لهــــــــ5 20.000 درهـــــم

 قره5  الجتم5عي: شـــ5رع  عركـــة 

أنـــش 4 رقـــم  16  لط5بـــق  ألرضـــي رقـــم 

-3  تطـــش ن.

عقــــــــــد  لتأ سيــــــــــس
عرفــــي) عقـــــد  ملقتضيـــــ5ت  طبقــــ5 

))0)/2/04))بتطـــش ن،)  ملــــؤرخ فــــي:)

تأسيـــــس  لق5نـــشن  ألس5ســـي) تـــــم 

ذ ت  ملسؤوليـــة  ملحـــدودة) لشركـــة 

بشريـــك و حـــد ب5ملش صفـــ5ت  لت5ليــــة:

 SPEEDY تسميــة  لشركـــــة:)

   WORK TRANS

أغــر ض  لشركـــة:) لشركـــة)

تأسســـت لألغـــر ض  لت5ليـــة):)))))

نقـــل  لبض5ئـــع عـــن طريـــق  لبـــر) (-

علــى حســـ5ب  آلخريـــن)

-)وبشكــل عــ5م  لعمليــ5ت  لتج5ريـة)

بأحــد  ألغــر ض)  مل5ليــة  ملرتبطــة 

 ملذكــشرة.)))

شـــ5رع  عركـــة)  ملقر  الجتم5عي:)

أنـــش 4 رقـــم))16) لط5بـــق  ألرضـــي رقـــم)

-3))تطـــش ن.

 لرأسمــــــــــــ45:))لقــــد تحــــدد رأسمــــ45)

 20.000 (: قــــدره) فــــي  بلـــغ   لشركــــة 

)حصـــة  ــــن) (200 إلى) ( درهــــــم  قســـم)

درهـــم لكـــل حصـــة  فشتـــة) (200 فئـــة)

كـــم5 يلـــي:)
-) لسيـــد:) صطفـــــى  لشـــــ5و2)

حصة) (200 يصـــل  لى) (  لبشزيـــــر2)

 رقمـــة  ـــن)2) لـــى)200.

حــــــددت  ــــــدة  لشركــــــة) (:  ملـــــدة)

ت5ريــــخ) سنـــــــة  بتـــــــد ء) ــــــن  (99 فــــــي)

تأسيسهــــــ5.

يبـــدأ  ألو4)  لع5م  ملح5سبي:)

فـــي  لش حــد) وينتهــي  ين5يـــر  شهـــر   ـــن 

و لثالثيــن  ــن شهــر دجنبـــر.

لقـــد أسنــدت صالحيــة)  لتسييـــــــــــر:)

تسييــر  لشركــة إلــى  لسيــد:) صطفـــــى)
 لشـــ5و2  لبشزيـــر2))

كمسيـــرو حـــد ملــــدة غيـــــــر  حـــــــددة.)))))))))

تـــم  إليـــد ع  لق5نشنـــي لـــدى كت5بـــة)

ب5ملحكمـــة  البتد ئيـــة)  لضبـــط 

بتطـــش ن بت5ريـــخ:)26/04/2022 

وتقييــد) (2202 رقــــم:) تحــت 

تحــت) ( ب5لسجــل  لتجــ5ر2)  لشركـــة 
رقـــم:)32492

 قتطـــف  ـــن أجـــل  لبيـــ5ن و لنشـــر)

11 C

 OUED GOLD SECURITE

SARL
شـركـة ذ ت  سؤولية  حدودة  

رأسم5له5 200.000 درهم

 قره5 : حي  لغفر ن ش5رع  ملغرب 

 لعربي رقم )7

-  لد خلة -

تأسيـــس
بت5ريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
إحد ث  لق5نشن) تم  (،22/22/(0(2

ذ ت  سؤولية) لشـركـة   ألس5�سي 

 حدودة.

 OUED GOLD  لتسميــة:)

SECURITE SARL

شـركـة ذ ت  سؤولية  حدودة))

سش ء) :تهدف  لشركة   لهــدف)

لحس5به5) خ5رجه  أو  د خل  ملغرب 

 لخ5ص أو لحس5ب  لغير إلى):

•)خد 5ت  لحر سة  لخ5صة.

•) ال ن و لحر سة.

جميع  لعملي5ت) كذلك 

 لصن5عية،) لتج5رية،) مل5لية  لتي له5)

عالقة  ب5شرة أو غير  ب5شرة ب5لهدف)

 إلجتم5عي.

حي  لغفر ن) (  ملقر  الجتم5عي:)

ش5رع  ملغرب  لعربي رقم)-72) لدخلة.

ت5ريخ) سنة  بتد ء) ن  (99  ملــدة:)

 لتأسيس  لنه5ئـي
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رأس  ملـ45):)حدد رأسم5له5 في  بلغ)

 2000 على) درهم  قسم  (200.000

للش حـد) ( درهم،) (200 حصة  ن فئة)

لف5ئدة  لشريكين:

•) حمد  لدو ه)200)حصة

•)ص5لح  شن5ن))200)حصة

:عهـد تسييـر  لشركـة إلى)  لتسييـر)

 لسيد:) حمد  لدو ه

ف5تـح) تبتـدئ  ن  (:  لسنـة  مل5ليـة)

كل) دجنبـر  ن  (32 في) وتنتهـي  ين5يـر 

سنـة.

 ألربــ5ح):))%2)لالحتي5ط  لق5نـــشنـي.

 إليــد ع  لق5نـشنـي):

ب5ملحكمـة) تـم  إليـد ع  لق5نـشنـي 

(- جهـة  لد خلة) لشاليـة   البتد ئية 

بمدينـة  لد خلـة) و د2  لذهب،)

عـدد) تحـت  ( (22/2(/(0(2 ( يـشم)

رقم) 2)0)/042)) لسجل  لتج5ر2 

(0237
للنشر و لبي5ن

12 C

 WEST SUCURITY SARL A

ASSOCIE UNIQUE
شـركـة ذ ت  سؤولية  حدودة  

لشريك وحيد

رأسم5له5 200.000 درهم

 قره5 : حي  م  لتشن�سي رقم 116

-  لد خلة -

تأسيـــس
بت5ريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
إحد ث  لق5نشن) تم  (،22/22/(0(2

ذ ت  سؤولية) لشـركـة   ألس5�سي 

 حدودة))لشريك وحيد

 WEST SUCURITY (:  لتسميــة)

SARL A ASSOCIE UNIQUE

ذ ت  سؤولية  حدودة)) شـركـة 

لشريك وحيد

سش ء) تهدف  لشركة  (:  لهــدف)

لحس5به5) خ5رجه  أو  د خل  ملغرب 

 لخ5ص أو لحس5ب  لغير إلى):

•)خد 5ت  لحر سة  لخ5صة.

•) ال ن و لحر سة.

جميع  لعملي5ت) كذلك 
 لصن5عية،) لتج5رية،) مل5لية  لتي له5)
عالقة  ب5شرة أو غير  ب5شرة ب5لهدف)

 إلجتم5عي.
حي  م  لتشن�سي) (  ملقر  الجتم5عي:)

رقم)116)-) لدخلة.
ت5ريخ) سنة  بتد ء) ن  (99  ملــدة:)

 لتأسيس  لنه5ئـي
رأس  ملـ45):)حدد رأسم5له5 في  بلغ)
 2000 على) درهم  قسم  (200.000
للش حـد) ( درهم،) (200 حصة  ن فئة)
:) حمتش) لف5ئدة  لشريك  لشحيد)

 له5شمي))2000)حصة
:عهـد تسييـر  لشركـة إلى)  لتسييـر)

 لسيد  لشحيد:) حمتش  له5شمي
ف5تـح) تبتـدئ  ن  (:  لسنـة  مل5ليـة)
كل) دجنبـر  ن  (32 في) وتنتهـي  ين5يـر 

سنـة.
 ألربــ5ح):))%2)لالحتي5ط  لق5نـــشنـي.

 إليــد ع  لق5نـشنـي):
ب5ملحكمـة) تـم  إليـد ع  لق5نـشنـي 
(- جهـة  لد خلة) لشاليـة   البتد ئية 
بمدينـة  لد خلـة) و د2  لذهب،)
عـدد) تحـت  (30/22/(0(2 يـشم)
رقم) 2)0)/2938) لسجل  لتج5ر2 

29932
للنشر و لبي5ن

13 C

STE LOZER ILPIG  SARL
RC   4113 

 288 ش5رع  لحسن  لث5ني   لط5بق 2 
بني  ال4

بت5ريخ) ( قر ر  لشرك5ء) بمقت�سى 
))0)/04/04،)تم  5 يلي):

 STE تغيير  سم  لشركة  ن) (-
 INSTITUT(لى (LOZER ILPIG  SARL
 MERIZE  DE MANAGEMENT ET
 D INFORMATIQUE APPLIQUE

 PRIVE
ق5نشن) )) ن  تغيير  لفصل) (-

 لشركة)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية بني  ال4 تحت))))0)/402
14 C

QUANT HYDRO SARL AU
شـركـة ذ ت  سؤولية  حدودة 

لشريك وحيد
رأسم5له5 200.000 درهم

 قره5 : حي  ملسجد زنقة 6 رقم 4   - 
 لد خلة
تأسيـــس

بت5ريخ)))))) عرفي  عقد  بمقت�سى 
إحد ث  لق5نشن) تم  (،02/04/(0((
ذ ت  سؤولية) لشـركـة   ألس5�سي 

 حدودة بشريك وحيد.
 لتسميــة):

 QUANT HYDRO SARL A
ASSOCIE UNIQUE

ذ ت  سؤولية  حدودة) شـركـة 
لشريك وحيد

سش ء) تهدف  لشركة  (:  لهــدف)
لحس5به5) خ5رجه  أو  د خل  ملغرب 

 لخ5ص أو لحس5ب  لغير إلى):
•)جميع  ألشغ45  لعمش ية)

جميع  لعملي5ت) كذلك  (•
 لصن5عية،) لتج5رية،) مل5لية  لتي له5)
عالقة  ب5شرة أو غير  ب5شرة ب5لهدف)

 إلجتم5عي.)
 ملقر  الجتم5عي:))حي  ملسجد زنقة)

6)رقم)4)))-) لد خلة
ت5ريخ) سنة  بتد ء) ن  (99  ملــدة:)

 لتأسيس  لنه5ئـي
رأس  ملـ45):)حدد رأس  مل45 في  بلغ)
 2000 على) درهم  قسم  (200.000

حصة  ن فئة)200)درهم
لف5ئدة  لسيد  لشريكة) للش حـد 

 لشحيدة):)أسم5ء) العش ني)))
:عهـد تسييـر  لشركـة إلى)  لتسييـر)

 لسيدة)):)أسم5ء) العش ني)))
ف5تـح) تبتـدئ  ن  (:  لسنـة  مل5ليـة)
كل) دجنبـر  ن  (32 في) وتنتهـي  ين5يـر 

سنـة.
 ألربــ5ح):)%2)لالحتي5ط  لق5نـــشنـي.

 إليــد ع  لق5نـشنـي):
ب5ملحكمـة) تـم  إليـد ع  لق5نـشنـي 
(- جهـة  لد خلة) لشاليـة   البتد ئية 
بمدينـة  لد خلـة) و د2  لذهب،)
عـدد))) تحـت  ((8/04/(0(( يـشم)
رقم) ))0)/)72) لسجل  لتج5ر2 

   .(24(2
للنشر و لبي5ن

15 C

 AGRIFUM 
شركـة  حدودة  ملسؤولية

 د ت شريك وحيد
رأسم5له5 200.000  درهم

 ملقر  الجتم5عي: ش5رع  لحسن 
 لث5ني، عم5رة  بش  لفر ج،   لشقة 

رقم )،  لز 5 رة.
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2:

2063
تحشيل  ملقر  الجتم5عي لشركة

بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)
(،(0(0 فبر ير) ((7  الستثن5ئي بت5ريخ)
قرر  ملسير)-) لشريك  لشحيد للشركة)
عبد  لرحيم)  ملذكشرة  عاله  لسيد 
لبط5قة  لتعريف)  لشربي،) لح5 ل 

 لشطنية رقم))M42202)) 5يلي:
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة  لى)
ب5لز 5 رة،)  لعنش ن  لجديد  لك5ئن 

 لعبقر2)97.
تحيين  لق5نشن  الس5�سي للشركة)
تبع5 للقر ر  ملش5ر  ليه  عاله و طبق5)

للق5نشن  لج5ر2 به  لعمل.
تم  إليد ع)  إليد ع  لق5نشني:)
لدى) بكت5بة  لضبط   لق5نشني 
بنشر) بسيد2   ملحكمة  البتد ئية 
رقم) تحت  ((0(0 يشليشز) (22 بت5ريخ)

400) ن  لجدو4  لز ني.
خالصة وبي5ن

16 C

 HM.EXPERT
شركـة  حدودة  ملسؤولية د ت 

شريك وحيد 
رأسم5له5 2.000.000 درهم

 ملقر  الجتم5عي: تجزئة  هد2، رقم 
38  لط5بق  لسفلي،  لجديدة.

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2:
22(39
تعديالت

بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م)
 (0(( 22) 5رس) بت5ريخ)  الستثن5ئي 

تقرر  5 يلي:
 2000 تفشيت) على   ملص5دقة 
في  لكية  لسيدة) حصة  جتم5عية 
لف5ئدة  لسيدة حليمة) نش 4  عم5رة 

 لشرق5و2.
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تغيير  لنش5ط  الس5�سي للشركة.
تغيير  لشكل  لق5نشني للشركة  ن)
شركة  حدودة  ملسؤولية  لى شركة)
شريك) د ت   حدودة  ملسؤولية 

وحيد.)
تسمية  لسيدة حليمة  لشرق5و2)
غير) ملدة  للشركة  كمسيرة  ش5ركة 

 حدودة.
صي5غة  لق5نشن  الس5�سي)  ع5دة 
للشركة تبعل للتعديالت  ملش5ر  ليه5)

 عاله.
تم  إليد ع)  إليد ع  لق5نشني:)
لدى) بكت5بة  لضبط   لق5نشني 
 ملحكمة  البتد ئية ب5لجديدة بت5ريخ)

28) بريل)))0))تحت رقم)7737)
خالصة وبي5ن

17 C

 SAYSY INVEST 
شركـة  حدودة  ملسؤولية 
رأسم5له5  200.000  درهم

 ملقر  الجتم5عي:  لد ر  لبيض5ء، 
 لخيرS(I 3 /22،  والد ص5لح.

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2:
262187
تعديالت

طرف) عقد  شثق  ن  بمقت�سى 
ملغ5ر2،) شثق)  الست5د  ملصطفى 
ب5لجديدة،)بت5ريخ ف5تح دجنبر)2)0)،)
 سجل بت5ريخ)03)دجنبر)2)0)،)قرر)
شرك5ء) لشركة  ملذكشرة  عاله  5 يلي:

 ملص5دقة على عقد هبة بمقتض5ه)
عبد  لع5لي  ن5صر) فشت  لسيد 
 جمشع  لحصص  الجتم5عية)))720) 

لف5ئدة  لسيد يشسف  ن5صر.
يشسف  ن5صر) تسمية  لسيد 
غير) ملدة  للشركة  جديد  كمسير 

 حددة.
) الس5�سي) 6) ن) تعديل  لفصل)
ب5لتشزيع  لجديد) ) ملتعلق  للشركة)
نتيجة  لتعديالت) لرأسم45  لشركة 

 ملش5ر  ليه5  عاله.
تم  إليد ع)  إليد ع  لق5نشني:)
ب5لد ر) ) لتج5رية  ب5ملحكمة)  لق5نشني 
 (0(2 دجنبر) (06 بت5ريخ)  لبيض5ء)

تحت رقم)803161.
خالصة وبي5ن

19 C

 M.SAYSY  
شركـة  حدودة  ملسؤولية 

رأسم5له5  200.000  درهم

 ملقر  الجتم5عي: ش5رع  لنيل، 

 بروكة، رقم 82)،  لد ر  لبيض5ء.

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2:

264029

تعديالت
طرف) عقد  شثق  ن  بمقت�سى 

ملغ5ر2،) شثق)  الست5د  ملصطفى 

ب5لجديدة،)بت5ريخ ف5تح دجنبر)2)0)،)

 سجل بت5ريخ)23)دجنبر)2)0)،)قرر)

شرك5ء) لشركة  ملذكشرة  عاله  5 يلي:

 لرفع  ن رأسم45  لشركة بمبلغ)

لينتقل) درهم  (900.000.00 قدره)

بدلك  ن  بلغ)200.000.00) لى  بلغ)

2.000.000.00)درهم.

سفي5ن) قبش4  ستق5لة  لسيد 

 ن5صر  ن  همته كمسير  ع  نحه)

تبرئة  لد ة عن  دة تسييره.

يشسف  ن5صر) تسمية  لسيد 

غير) ملدة  للشركة  جديد  كمسير 

 حددة.

) الس5�سي) 6) ن) تعديل  لفصل)

للشركة نتيجة  لتعديالت  ملش5ر  ليه5)

 عاله.

تم  إليد ع)  إليد ع  لق5نشني:)

ب5لد ر) ) لتج5رية  ب5ملحكمة)  لق5نشني 

 (0(2 دجنبر) (22 بت5ريخ)  لبيض5ء)

تحت رقم)0)434) ن  لجدو4  لز ني.
خالصة وبي5ن

20 C

 SAVE HOME
شركـة  حدودة  ملسؤولية د ت 

شريك وحيد 

رأسم5له5 200.000   درهم

 ملقر  الجتم5عي:  تجر ب5لط5بق 

 لسفلي، تجزئة  لع5لي5، رقم 7، 

 لجديدة. 

 رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2:

19367

تأسيس شركـة

بمقت�سى عقد عرفي  حرر بت5ريخ)
بت5ريخ) ))0)،) سجل  4)) 5رس)
تم إعد د  لق5نشن) (،(0(( 22) بريل)
 ألس5�سي لشركة  حدودة  ملسؤولية)

ب5ملميز ت  لت5لية:
شركـة  حدودة) شكل  لشركة:)

 ملسؤولية د ت شريك وحيد.)
 SAVE HOME((:(تسمية  لشركة

غـرض  لشركة:)
-)بيع و  لتجهيز ب5ملعد ت  لكهرب5ئية)

و نظم  لحر سة و  ال ن  لخ5ص.
لألشغ45  ملختلفة) -) ق5ولة 

و شغ45  لبن5ء.
-)خد 5ت.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي:
تجزئة) ب5لط5بق  لسفلي،)  تجر 

 لع5لي5،)رقم)7،) لجديدة.)
رأسم45  لشركة:) ملبلغ  حدد في)
   2000 إلى) درهم  قسم  (200.000
درهم) (200 بقيمة) حصة  جتم5عية 
في  سم  لشريك) للحصة  لش حدة 

 لشحيد:)
 2000 -) لسيد  ب5رك  الرق5م:)

حصة  جتم5عية.
 لتسيير:)عهد بتسيير  لشركة ملدة)
للسيد  ب5رك  الرق5م) غير  حددة 
للتعريف) للبط5قة  لشطنية   لح5 ل 

.MA118996(رقم
تم  إليد ع)  إليد ع  لق5نشني:)
ب5ملحكمة  البتد ئية)  لق5نشني 
ب5لجديدة بت5ريخ)02) 5يش)))0))تحت)

رقم)7788).
خالصة وبي5ن

21 C

ريدكشم

 NECTARTTACE DE CAFE
GHANEM

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

ريدكشم
20 زنقة عقبة بن ن5فع برشيد ، 

26100، برشيد  ملغرب
 NECTARTTACE DE CAFE

GHANEM
 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 

 فت5ح  لخير شطر 2  لرقم 379 

سط5ت - 26000 سط5ت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

70(3

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

 NECTARTTACE DE CAFE

.GHANEM

غرض  لشركة بإيج5ز):) قهى.

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 379 2) لرقم) شطر)  فت5ح  لخير 

سط5ت)-)26000)سط5ت  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيدة  لب5هي كشتر):)20))حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

 (20 (: ع5ئشة)  لسيدة  لب5هي 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 (20 (:  لسيد  لب5هي  صطفى)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد  لب5هي سفي5ن):)20))حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية) - ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيدة  لب5هي ع5ئشة عنش نه) ()

2) لرقم) شطر) تجزئة  فت5ح  لخير 

379)سط5ت)26000)سط5ت  ملغرب.

 لسيد  لب5هي  صطفى عنش نه) ()

2) لرقم) شطر) تجزئة  فت5ح  لخير 

379)سط5ت)26000)سط5ت  ملغرب.

عنش نه) () سفي5ن   لسيد  لب5هي 

2) لرقم) شطر) تجزئة  فت5ح  لخير 

379)سط5ت)26000)سط5ت  ملغرب.
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عنش نه) () كشتر   لسيدة  لب5هي 
 ق5 ة  لشف5ق  س)02)عم5رة)32)رقم)

02)ع س))022)) لبيض5ء) ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () سفي5ن   لسيد  لب5هي 

2) لرقم) شطر) تجزئة  فت5ح  لخير 

379)سط5ت)26000)سط5ت  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (02 بت5ريخ) بسط5ت   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))/233.

2I

PHARMACIE HAY MOHAMADI MINARET

PHARMACIE AL ALAA CASA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

PHARMACIE AL ALAA CASA

عم5رة ج تجزئة  لعالء ش5رع  لحسين 

 لسش�سي سيد2  ش ن ، 20640، 

 لد ر  لبيض5ء  ملغرب

 PHARMACIE AL ALAA CASA

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي عم5رة 

ج تجزئة  لعالء ش5رع  لحسين 

 لسش�سي سيد2  ش ن - 20640 

 لد ر لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

240223

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 03) 5رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.PHARMACIE AL ALAA CASA

غرض  لشركة بإيج5ز):)صيدلية.
:)عم5رة ج) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
تجزئة  لعالء)ش5رع  لحسين  لسش�سي)
سيد2  ش ن)-)20640) لد ر لبيض5ء)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 بلغ رأسم45  لشركة:)4.740.000 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
(: بشجمعة) كص5بي   لسيد 
 ملس5همة ب5ألصش4  ملهنية للشخص)

 لطبيعي بقيمة)4.740.000)درهم.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد كص5بي بشجمعة عنش نه) ()
 2 زنقة) (( خلدون) تجزئة  بن  (16
20640) لد ر لبيض5ء) ليس5سفة)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد كص5بي بشجمعة عنش نه) ()
 2 زنقة) (( خلدون) تجزئة  بن  (16
20640) لد ر لبيض5ء) ليس5سفة)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 24 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم))2327.

(I

FADIFISC

 BOUMZGANE ET BEN
«BELLE TRANSPORT «SBBT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

FADIFISC
ش5رع  ملق5و ة رقم )  لط5بق  الو4 

عم5رة   زيل و  لزركد2  ك5دير 
 AVENUE(AL(MOUQ(N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000،  ك5دير  ملغرب
 BOUMZGANE ET BEN BELLE

 «TRANSPORT «SBBT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  لنجمة 
بنعنفر طربق  فني  لقليعة  يت  لش4 

- 80220  نزك5ن  يت  لش4  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 -.

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

 ملؤرخ في)8)) 5رس)))0))تم تحشيل)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 

طربق  فني) بنعنفر  «حي  لنجمة 

80220) نزك5ن) (-  لقليعة  يت  لش4)

«حي  در ر) إلى)  يت  لش4  ملغرب»)

 لبركة عم5رة رقم)2))شقة)09)تكشين)

-)80000) ك5دير  ملغرب».

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((7 بت5ريخ) ب5نزك5ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)2)8.

3I

 ئتم5نية فيد ك5،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ISSEFOULA DAK
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 ئتم5نية فيد ك5، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

ش5رع  لعركشب رقم 4-02)77 

صندوق  لبريد رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

ISSEFOULA DAK شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  لنهضة 

2 رقم 282 - 73000  لد خلة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

(2373

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((0

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.ISSEFOULA DAK

أعم45) (- (: غرض  لشركة بإيج5ز)

 تنشعة أو بن5ء)؛

وتأجير جميع  ملش د) وبيع  شر ء) (-

و آلالت.

-)أعم45  لهندسة  ملدنية و ملب5ني)

 لسكنية و لصن5عية وأعم45  لحفر)

و لطرق) و لصرف  لصحي   لع5 ة 

و لطرق) و لشبك5ت  ملختلفة 

وإ د د ت  ملي5ه و لكهرب5ء)و له5تف)؛.

حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 لنهضة)2)رقم)282)-)73000) لد خلة)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 بلغ رأسم45  لشركة:)2.000.000 

درهم،) قسم ك5لت5لي:

20.000)حصة) (:  لسيد ز يد   ني)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

حي) عنش نه) () ز يد   ني   لسيد 

282 73000) لد خلة) 2)رقم)  لنهضة)

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

حي) عنش نه) () ز يد   ني   لسيد 

282 73000) لد خلة) 2)رقم)  لنهضة)

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (2 بت5ريخ) بش د2  لدهب   البتد ئية 

أبريل)))0))تحت رقم)))0)/724.

4I
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FADIFISC

 BOUMZGANE ET BEN
«BELLE TRANSPORT «SBBT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

FADIFISC
ش5رع  ملق5و ة رقم )  لط5بق  الو4 

عم5رة   زيل و  لزركد2  ك5دير 
 AVENUE(AL(MOUQ(N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000،  ك5دير  ملغرب
 BOUMZGANE ET BEN BELLE

TRANSPORT «SBBT» شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  لنجمة 
بنعنفر طربق  فني  لقليعة  يت  لش4 

- 80220  نزك5ن  يت  لش4  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 -.
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(( 8)) 5رس) في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
بال) بن  ع5بد  )ة() تفشيت  لسيد)
أصل) حصة  جتم5عية  ن  (2.000
)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  (2.000
8)) 5رس) بت5ريخ) عم5د لدين  هيب 

.(0((
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((7 بت5ريخ) ب5نزك5ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)2)8.

2I

FADIFISC

BIRHIL TRANS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

FADIFISC
ش5رع  ملق5و ة رقم )  لط5بق  الو4 

عم5رة   زيل و  لزركد2  ك5دير 
 AVENUE(AL(MOUQ(N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000،  ك5دير  ملغرب

BIRHIL TRANS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي دو ر 

تك5ديرت نعب5دو جم5عة وقي5دة 

 لدر ركة - 80000  ك5دير  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 -.

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تم تحشيل) ((0(( ين5ير) (23  ملؤرخ في)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 

«دو ر تك5ديرت نعب5دو جم5عة وقي5دة)

80000) ك5دير  ملغرب») (-  لدر ركة)

حي  ملسيرة) (77 رقم) ف  «بلشك  إلى)

80220) نزك5ن) (-  لشهد ء) يت  لش4)

 يت  لش4  ملغرب».

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (2( بت5ريخ) ب5ك5دير   لتج5رية 

))0))تحت رقم)99)209.

6I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

إآ هولدينغ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
ز وية ش5رع  حمد  لخ5 س و ش5رع 

 بن كثير إق5 ة دوس  5رس رقم 44 ، 

90000، طنجة  ملغرب

إآ هشلدينغ شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  شطنة 

لدى إيزيدوم : 8 ش5رع  لكند2 عم5رة 

س5نت5 كالر  II  لط5بق 7 رقم 27 - 

90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

126987

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

إآ) (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

هشلدينغ.

شركة) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

ق5بضة.

:) شطنة) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

لدى إيزيدوم):)8)ش5رع  لكند2 عم5رة)

(- (27 رقم) (7 II) لط5بق) كالر ) س5نت5 

90000)طنجة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 30.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:

كيبيك إ2) ــ3378) (9424  لشركة)

إن �سي):)98))حصة بقيمة)200)درهم)

للحصة.

 لسيدة ن5ئلة بن صبيح  لعمر ني)

: 2)حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد عمر و عظ):)2)حصة بقيمة)

200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

كيبيك إ2) ــ3378) (9424  لشركة)

ش5رع) (
ُ
أ (84 (،265 إن �سي عنش نه) ()

الفH7W(X((،45)كيبيك كند .

 لسيدة ن5ئلة بن صبيح  لعمر ني)

الف45) ش5رع  (
ُ
أ (84 (،265 عنش نه) ()

)H7W(X)كيبيك كند .

عنش نه) () و عظ  عمر   لسيد 

 H7W(X( ش5رع الف45) (
ُ
أ (84 (،265

كيبيك كند .

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () و عظ  عمر   لسيد 

 H7W(X( ش5رع الف45) (
ُ
أ (84 (،265

كيبيك كند 

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (06 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)253466.

7I

FADIFISC

BIRHIL TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  لشكل  لق5نشني للشركة

FADIFISC
ش5رع  ملق5و ة رقم )  لط5بق  الو4 

عم5رة   زيل و  لزركد2  ك5دير 
 AVENUE(AL(MOUQ(N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000،  ك5دير  ملغرب
BIRHIL TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
و عنش ن  قره5  الجتم5عي دو ر 
تك5ديرت نعب5دو جم5عة وقي5دة 
 لدر ركة  ك5دير. - 80000  ك5دير.
تحشيل  لشكل  لق5نشني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 -.
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي 
 ملؤرخ في 23 ين5ير ))0) تم تحشيل 
 لشكل  لق5نشني للشركة  ن «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة» إلى 
«شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (2( بت5ريخ) ب5ك5دير   لتج5رية 

))0))تحت رقم)99)209.
8I

PHARMACIE HAY MOHAMADI MINARET

 PHARMACIE HAY
MOHAMADI MINARET

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 PHARMACIE HAY MOHAMADI
MINARET

239 زنقة 37 بلشك 308  لسع5دة 
 لحي  ملحمد2 ، 0270)،  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب
 PHARMACIE HAY MOHAMADI
MINARET شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 239 

زنقة 37 بلشك 308  لسع5دة  لحي 
 ملحمد2 - 0270)  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

240222

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( فبر ير) (((

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

 PHARMACIE HAY MOHAMADI

.MINARET

غرض  لشركة بإيج5ز):)صيدلية.

 239 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
308) لسع5دة  لحي) بلشك) (37 زنقة)

0270)) لد ر  لبيض5ء) (-  ملحمد2)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 بلغ رأسم45  لشركة:)4.432.000 

درهم،) قسم ك5لت5لي:

:) ملس5همة)  لسيد  حمد شيب5ن)

للشخص  لطبيعي) ب5ألصش4  ملهنية 

بقيمة)4.432.000)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () شيب5ن   لسيد  حمد 

تجزئة  لحديقة زنقة)27)فيال رقم)32 

20640) لد ر  لبيض5ء) سيد2  ش ن)

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () شيب5ن   لسيد  حمد 

تجزئة  لحديقة زنقة)27)فيال رقم)32 

20640) لد ر  لبيض5ء) سيد2  ش ن)

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 24 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)23273.

9I

GOLDEN GESTION FINANCE

دجاج الصحراء
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ZIANI LNC
حي  لسالم  لزنقة 36  لرقم 49 
 ،DAKHLA، 73000 لد خلة 

 لد خلة  ملغرب
دج5ج  لصحر ء شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي 

 لغفر ن  لرقم 2)  لد خلة - 73000 
 لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
(2299

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 28) 5رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
دج5ج) (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

 لصحر ء.
تسشيق) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 نتج5ت  لدج5ج و لديك  لرو ي.
حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 لغفر ن  لرقم)2)) لد خلة)-)73000 

 لد خلة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيدة ف5طمة  له5 ي عنش نه) ()
 73000  838 رقم) (2 حي  لنهضة)

 لد خلة  ملغرب.
 لسيد سعيد  يت كر 5 عنش نه) ()
 سكجشر  ق5 ة أبش ب  طلس عم5رة)
6) لشقة)22) لط5بق  لسفلي)40000 

 ر كش  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيدة ف5طمة  له5 ي عنش نه) ()
 73000  838 رقم) (2 حي  لنهضة)

 لد خلة  ملغرب

 لسيد سعيد  يت كر 5 عنش نه) ()

 سكجشر  ق5 ة أبش ب  طلس عم5رة)

6) لشقة)22) لط5بق  لسفلي)40000 

 ر كش  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 06 بت5ريخ) بش د2  لدهب   البتد ئية 

أبريل)))0))تحت رقم)290.

20I

FADIFISC

BIRHIL TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

FADIFISC
ش5رع  ملق5و ة رقم )  لط5بق  الو4 

عم5رة   زيل و  لزركد2  ك5دير 

 AVENUE(AL(MOUQ(N°02 1ER

 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000،  ك5دير  ملغرب

BIRHIL TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي دو ر 

تك5ديرت نعب5دو جم5عة وقي5دة 

 لدر ركة. - 80000  ك5دير  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 -.

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(( ين5ير) (23 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

)ة() لطيب  يت) تفشيت  لسيد)

 5لك)200)حصة  جتم5عية  ن أصل)

200)حصة لف5ئدة  لسيد))ة() لبشير)

 لز ز ي بت5ريخ)23)ين5ير)))0).

ط5رق  يت) )ة() تفشيت  لسيد)

 5لك)20))حصة  جتم5عية  ن أصل)

20))حصة لف5ئدة  لسيد))ة() لبشير)

 لز ز ي بت5ريخ)23)ين5ير)))0).

تفشيت  لسيد))ة()عبد  لرفيع  يت)

 5لك)20))حصة  جتم5عية  ن أصل)

20))حصة لف5ئدة  لسيد))ة() لبشير)

 لز ز ي بت5ريخ)23)ين5ير)))0).

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (2( بت5ريخ) ب5ك5دير   لتج5رية 

))0))تحت رقم)99)209.
22I

th

DANABOTRANS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

th
63 تجزئة  لفرح , لط5بق  لث5ني رقم 
04 حي  لجير ر2 ، 90000، طنجة 

 ملغرب
DANABOTRANS شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ق5 ة 

 لش5وية ش5رع يشسف  بن ت5شفين 
ش5رع رشيد رض5 4  لط5بق  لر بع 

رقم 2) 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
126253

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 27) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.DANABOTRANS
:) لنقل) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لطرقي  لشطني و لدولي للبض5ئع.
:) ق5 ة) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
ت5شفين) يشسف  بن  ش5رع   لش5وية 
ش5رع رشيد رض5)4) لط5بق  لر بع رقم)

2) 90000)طنجة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
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 2.000 (:  لسيد  حمد  ملسعشد2)
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  حمد  ملسعشد2)
رقم) (03 حي  بروكة زنقة) عنش نه) ()

24 90000)طنجة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  حمد  ملسعشد2)
رقم) (03 حي  بروكة زنقة) عنش نه) ()

24 90000)طنجة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (22 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم))3)3.

2(I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

STPCON شركة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم45  لشركة

FIDUCIAIRE ZOHOUR
 AVENUE(ISMILIA 103 BIS
 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC
شركة STPCON شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لط5بق 3, 
ش. 20, إق5 ة خديجة 42, زو غة 
عين  لسمن - 30000 ف5س  ملغرب.

رفع رأسم45  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.22082
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم) ((029 دجنبر) (32 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
أ2  ن) درهم») (2.000.000»
«2.000.000)درهم»)إلى)«6.000.000 
إجر ء) ق5صة) (: طريق) عن  درهم»)
 ع ديشن  لشركة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
فبر ير) (04 بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

0)0))تحت رقم)0)0)/498.

23I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

لوجيدسك
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

ز وية ش5رع  حمد  لخ5 س و ش5رع 
 بن كثير إق5 ة دوس  5رس رقم 44 ، 

90000، طنجة  ملغرب
لشجيدسك شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  شطنة 

لدى إيزيدوم : 8 ش5رع  لكند2 عم5رة 
س5نت5 كالر  II  لط5بق 7 رقم 27 - 

90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
126985

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

لشجيدسك.
تطشير) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
و ملش قع)  لبر  ج  ملعلش 5تية 

 إلليكترونية.
:) شطنة) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
لدى إيزيدوم):)8)ش5رع  لكند2 عم5رة)
(- (27 رقم) (7 II) لط5بق) كالر ) س5نت5 

90000)طنجة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
إير 5نشس) جشه5ن   لسيد 
حصة) (200 (: ه5ندركس) أنطشنيشس 

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

إير 5نشس) جشه5ن   لسيد 
عنش نه) () ه5ندركس  أنطشنيشس 
نينشف) (9400  82 ليشبشلدستر ت)

بلجيك5.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
إير 5نشس) جشه5ن   لسيد 
عنش نه) () ه5ندركس  أنطشنيشس 
نينشف) (9400  82 ليشبشلدستر ت)

بلجيك5
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)253464.
24I

Digify project

Digify project
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Digify project
زنقة  شال2  حمد  لشكيلي عم5رة 30 
شقة 8 حس5ن  لرب5ط ، 22000، 

 لرب5ط  ملغرب
Digify project شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي زنقة 

 شال2  حمد لشكيلي،عم5رة 30 شقة 
8،حس5ن، لرب5ط - 22000  لرب5ط 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

229703
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 07) 5رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 Digify(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.project
(: بإيج5ز) غرض  لشركة 
ب5لتحش4  لرقمي)  لخد 5ت  ملتعلقة 

وتك5 ل) بيع  في  للشرك5ت- لتشسط 

أو) تكنشلشجي5  ملعلش 5ت  حلش4 

و ملعد ت  لرقمية  ملتعلقة)  ألدو ت 

ب5الحتي5ج5ت  لتنظيمية أو  لتشغيلية)

أنشطة  التص45) جميع  (- للشرك5ت)

و الستش5ر ت) وأنشطة  التص5الت 

جميع) ب5ستخد م   لتسشيقية 

وجميع) وخ5صة  إلنترنت   لشس5ئط 

 لشس5ئط  لتف5علية- الستش5ر ت)

و لتشجيه و لتدريب بمختلف أنش عه5)

-) لشر ء) جميع  لقط5ع5ت) وفي 

و لبيع و الستير د و لتج5رة و لتمثيل)

و لترويج و لتشزيع و لشحن)،)وبشكل)

ع5م)،) لتج5رة بجميع أشك5له5 لجميع)

و ألجهزة) و ألجهزة  ملنزلية   ملش د 

و) وآالت  و إللكترونية   لكهرب5ئية 

 عد ت  لنقل..
زنقة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

30)شقة)  شال2  حمد لشكيلي،عم5رة)

22000) لرب5ط) (- 8،حس5ن، لرب5ط)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

: عبد  لرحم5ن)   لسيد  شهشب 

200)حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 200 (:  لسيد  حمد رض5  لتّي45)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عبد  لرحم5ن)  لسيد  شهشب 
عنش نه) ()زنقة جدة شقة))3)حس5ن)

 لرب5ط)22000) لرب5ط  ملغرب.

رض5)  لسيد  لتّي45  حمد 

عنش نه) () ق5 ة  لبركة عم5رة)2)شقة)

)2)حي  لفرح  لقرية سال)22004)سال)

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عبد  لرحم5ن)  لسيد  شهشب 
عنش نه) ()زنقة جدة شقة))3)حس5ن)

 لرب5ط)22000) لرب5ط  ملغرب.
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ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((2 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم))93).
22I

CABINET BAHMAD

XAJEDA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إق5 ة  ر كش بالز  عم5رة د 2 شقة 
ب 2)  لط5بق  لث5ني جليز  ر كش 
إق5 ة  ر كش بالز  عم5رة د 2 شقة 
ب 2)  لط5بق  لث5ني جليز  ر كش، 

40000،  ر كش  ملغرب
XAJEDA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  كتب رقم 
) في  ليمين، شقة رقم 6، ز وية زنقة 
ط5رق  بن زي5د و  بن ع5ئشة، إق5 ة 
 كس45 سيشر، عم5رة 28، - 40000 

 ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(2283
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (22
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.XAJEDA
غرض  لشركة بإيج5ز):)كر ء)غرف)

أو شقق  فروشة.
:) كتب) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
))في  ليمين،)شقة رقم)6،)ز وية) رقم)
ع5ئشة،) و  بن  زي5د  زنقة ط5رق  بن 
(- (،28 عم5رة) سيشر،) إق5 ة  كس45 

40000) ر كش  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

زيك5رسكي) دإر.دإر.) بينغ   لسيد 
صندوق) (3 إيشنب5شر ويغ) عنش نه) ()
 لبريد))9048) دينة نشرنبشرغ أمل5ني5.
 لسيدة أسم5ء)بشدجتى عنش نه) ()
صندوق  لبريد) (3 ويغ) إيشنب5شر 

)9048) دينة نشرنبشرغ أمل5ني5.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
زيك5رسكي) دإر.دإر.) بينغ   لسيد 
صندوق) (3 إيشنب5شر ويغ) عنش نه) ()
 لبريد))9048) دينة نشرنبشرغ أمل5ني5

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (02 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232430.
16I

CABINET BAHMAD

FS 301
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إق5 ة  ر كش بالز  عم5رة د 2 شقة 
ب 2)  لط5بق  لث5ني جليز  ر كش 
إق5 ة  ر كش بالز  عم5رة د 2 شقة 
ب 2)  لط5بق  لث5ني جليز  ر كش، 

40000،  ر كش  ملغرب
FS 301 شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  كتب 
رقم 2 ،  لط5بق  لث5ني  ركز  يدن، 
ش5رع إم - إيفيرن5ج - 40000  ر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(2282

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 07) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 FS (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.302
غرض  لشركة بإيج5ز):)كر ء)غرف)

أو شقق شقق  فروشة.
:) كتب) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
،) لط5بق  لث5ني  ركز  يدن،) (2 رقم)
ش5رع إم)-)إيفيرن5ج)-)40000) ر كش)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لشركة ن5زلي هشلدينغ عنش نه) ()
،) لط5بق  ألو4  ركز) ((  كتب رقم)
 40000 إيفيرن5ج) (- إم) ش5رع   يدن،)

 ر كش  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
نبيل) سليطين  سني   لسيد 
تجزئة) م   رشيش  ح  عنش نه) ()
40000) ر كش)  (07 رقم)  لحمر ء)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (02 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)9)2324.
27I

FINANCIAL CONSULTING PARTNERS

TIYA GLOBAL TRADING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 FINANCIAL CONSULTING
PARTNERS

 RUE IBNOU MOUNIR, 227
 RESIDENCE AZZARKA
 1ER(ETAGE(N2 MAARIF,
 CASABLANCA- MAROC ،
20330، Casablanca(Maroc

TIYA GLOBAL TRADING شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 72 ش5رع 
 نف5، كلشس دبروفنس، ط5بق 9 
شقة رقم ب 208 لد ر  لبيض5ء - 

000))  لد ر  لبيض5ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
242023

 22 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0((  5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 TIYA (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.GLOBAL TRADING
:) لتج5رة) بإيج5ز) غرض  لشركة 

ب5لجملة وب5لتقسيط.
72)ش5رع) عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)
 نف5،)كلشس دبروفنس،)ط5بق)9)شقة)
 ((000 (- 208 لد ر  لبيض5ء) رقم ب)

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد ي5سين تد ر):)2.000)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () تد ر  ي5سين   لسيد 
2))99) بشظبي)  دينة بش بة  بشظبي)

 ال 5ر ت  لعربية  ملتحدة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () تد ر  ي5سين   لسيد 
2))99) بشظبي)  دينة بش بة  بشظبي)

 ال 5ر ت  لعربية  ملتحدة
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (2 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)14476.

28I
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CABINET BAHMAD

GASAMBRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD

إق5 ة  ر كش بالز  عم5رة د 2 شقة 

ب 2)  لط5بق  لث5ني جليز  ر كش 

إق5 ة  ر كش بالز  عم5رة د 2 شقة 

ب 2)  لط5بق  لث5ني جليز  ر كش، 

40000،  ر كش  ملغرب

GASAMBRE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 2) درب 

تش رغ، حي بريمة، ملدينة، - 40000 

 ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(2(02

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.GASAMBRE

إد رة) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 إليج5ر ت.

درب) ((2 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 40000 (- بريمة، ملدينة،) حي  تش رغ،)

 ر كش  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

كليمشن،جشن- بشسشن   لسيد 
بيرتش2) ألي  (28 عنش نه) () فرونسش  

بالج) ش5تليشن  د نتيشش  دينة 

صندوق  لبريد)27340)فرنس5.

آن-ش5رلشت) بشليستيش   لسيدة 
زوجة بشسشن عنش نه) ()2) كرر زنقة)
صندوق) فيرين  السينييشر2  دينة 

 لبريد)27240)أمل5ني5.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
كليمشن،جشن- بشسشن   لسيد 
بيرتش2) ألي  (28 عنش نه) () فرونسش  
بالج) ش5تليشن  د نتيشش  دينة 

صندوق  لبريد)27340)فرنس5
آن-ش5رلشت) بشليستيش   لسيدة 
زوجة بشسشن عنش نه) ()2) كرر زنقة)
صندوق) فيرين  السينييشر2  دينة 

 لبريد)27240)أمل5ني5)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232447.
29I

CABINET BAHMAD

MOOGLE OUTSOURCING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

CABINET BAHMAD
إق5 ة  ر كش بالز  عم5رة د 2 شقة 
ب 2)  لط5بق  لث5ني جليز  ر كش 
إق5 ة  ر كش بالز  عم5رة د 2 شقة 
ب 2)  لط5بق  لث5ني جليز  ر كش، 

40000،  ر كش  ملغرب
 MOOGLE OUTSOURCING

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد)في طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي فيال  ملنزه 
29-»  ملن5رة جليز - 40000  ر كش 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.93992

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تقرر حل) ((0(( ين5ير) ((2  ملؤرخ في)
ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة 
 MOOGLE ذ ت  لشريك  لشحيد)
رأسم5له5) OUTSOURCING) بلغ 
وعنش ن  قره5) درهم  (200.000
29-») ملن5رة) فيال  ملنزه)  إلجتم5عي 

جليز)-)40000) ر كش  ملغرب نتيجة)

4):)قر ر  لشريك  لشحيد.

و حدد  قر  لتصفية ب فيال  ملنزه)

40000) ر كش) (- 29-») ملن5رة جليز)

 ملغرب.)

و عين:

و) حبيب  جميل   لسيد)ة() ج5د 

عنش نه) ()فيال  ملنزه)29-») ملن5رة جليز)

)ة() 40000) ر كش  ملغرب كمصفي)

للشركة.

)وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 

 ملخ5برة و  حل تبليغ  لعقشد و  لشث5ئق)

فيال  ملنزه)29-») (:  ملتعلقة ب5لتصفية)

 ملن5رة جليز)-40000 ر كش

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (06 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)135468.

(0I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE ASLLATEN
إعالن  تعدد  لقر ر ت

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE ASLLATEN «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: قصر 

 لقصبة  لقديمة  دغرة  لرشيدية 

- -  لر شيدية  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: -.

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)07)أبريل)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تفشيت حصص)

قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

تغيير  ملسؤو4  لق5نشني للشركة)

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

:) لذ2) بند رقم تفشيت حصص)

حصص) تفشيت  على  5يلي:) ينص 

 لسيدة ف5طمة  وحسيس  لى  لسيد)

 حمد حش�سى)

تغيير  ملسؤو4  لق5نشني) بند رقم 

على  5يلي:) ينص  :) لذ2  للشركة)

تغيير  ملسؤو4  لق5نشني للشركة  ن)

 لسيدة ف5طمة  وحسيس  لى  لسيد)

 حمد حش�سى

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية ب5لرشيدية بت5ريخ)2))أبريل)

))0))تحت رقم)))0)/00).

(2I

 كتب  ملح5سبة  ط5كشم

STE OBLM TINEJDAD
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

حل شركة

 كتب  ملح5سبة  ط5كشم

زنقة 63 رقم 3 تنجد د ، 52600، 

تنجد د  ملغرب

STE OBLM TINEJDAD شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد)في طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي زنقة 

 ملسجد تنجد د  ملركز - 52600 

تنجد د  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.20222

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تقرر حل) ((0(( (25 (04 في)  ملؤرخ 

ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة 

 STE OBLM ذ ت  لشريك  لشحيد)

TINEJDAD) بلغ رأسم5له5)200.000 

درهم وعنش ن  قره5  إلجتم5عي زنقة)

 52600 (- تنجد د  ملركز)  ملسجد 

تنجد د  ملغرب نتيجة 4):)تلق5ئية.

زنقة) ب  حدد  قر  لتصفية  و 

 52600 (- تنجد د  ملركز)  ملسجد 

تنجد د  ملغرب.)
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و عين:
و)  لسيد)ة() بر هيم  وشن 
 52600 قصر  يت ع5صم) عنش نه) ()
تنجد د  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود) (
على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 
تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 
 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية)

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ب5لرشيدية بت5ريخ)06) 25)

))0))تحت رقم)24).
((I

Cabinet Solution Consulting and Accounting

EGOFRERES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 Cabinet Solution Consulting
and Accounting

 Avenue(Al(Qods,N°6, appt(n°:
Tabriquet, SALE ، 11000 ,2، سال 

 ملغرب
EGOFRERES شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي عم5رة 30 
شقة 8 زنقة  شال2  حمد  لشكيلي 

حس5ن - 20000  لرب5ط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
159673

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (04
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.EGOFRERES
أعم45) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 ختلفة
 ش د  لبن5ء)و لتشييد.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)عم5رة)30 
زنقة  شال2  حمد  لشكيلي) (8 شقة)

حس5ن)-)20000) لرب5ط  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (:  لسيد سفي5ن  لكر 5ط)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد سفي5ن  لكر 5ط عنش نه) ()

سال)22000)سال  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد سفي5ن  لكر 5ط عنش نه) ()

سال)22000)سال  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((2 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)898).

(3I

 كتب  ملح5سبة  ط5كشم

LAKHFYA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم45  لشركة

 كتب  ملح5سبة  ط5كشم
زنقة 63 رقم 3 تنجد د ، 52600، 

تنجد د  ملغرب
LAKHFYA شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي قصر 

  سيفي  لغرفة - 420)2  لريص5ني 
 ملغرب.

رفع رأسم45  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.14667
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تم) ((0(( أبريل) (26 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
«900.000)درهم»)أ2  ن)«200.000 
عن) درهم») (2.000.000» إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ب5لرشيدية بت5ريخ)06) 25)

))0))تحت رقم)23).

(4I

FIGEC

ABONDANTIA.S.SOUSS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIGEC
 N°3 IMM. NASR(CITE(DAKHLA

 AGADIR(AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

ABONDANTIA.S.SOUSS شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  حد 

  شالس - 83000 ت5رود نت  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
8671

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (((
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.ABONDANTIA.S.SOUSS
غرض  لشركة بإيج5ز):)بيع و شر ء)

 ملش د  لفالحية.
:) حد) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

  شالس)-)83000)ت5رود نت  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
سمير) صمشيل   لسيد  وعربي 
درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000  :

للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

سمير) صمشيل   لسيد  وعربي 
 83000 عنش نه) () حد   شالس)

ت5رود نت  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
سمير) صمشيل   لسيد  وعربي 
 83000 عنش نه) () حد   شالس)

ت5رود نت  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (04  البتد ئية بت5رود نت بت5ريخ)

))0))تحت رقم)))0)/227.

(2I

 ئتم5نية فيد ك5،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

AMAR & PARTNER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتم5نية فيد ك5، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

ش5رع  لعركشب رقم 4-02)77 
صندوق  لبريد رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
AMAR & PARTNER شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

 لشالء عم5رة  شن5ية رقم 38 شقة 
رقم 20 -  لد خلة  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
(2(87

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( ))) 5رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 AMAR(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.&(PARTNER
(- (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
 الستش5ر ت في  الستر تيجية و إلد رة)

و لتنظيم.



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0))الجريدة الرسمية   9042

-) لتدريب و الستش5ر ت.
-)تقديم  لخد 5ت؛

للشرك5ت) تقديم  ملششرة  (-
 لصن5عية و لتج5رية..

ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 لشالء)عم5رة  شن5ية رقم)38)شقة رقم)

20)-) لد خلة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد  5رك  ندر2 وينجير):)200 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
 لسيدة  بر هيم  لس5لم  عم5ر)
درهم) (200 بقيمة) حصة  (200  :

للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
وينجير)  لسيد  5رك  ندر2 
عم5رة  شن5ية) ش5رع  لشالء) عنش نه) ()
 لشقة)20) لرقم)38 73000) لد خلة)

 ملغرب.
 لسيد  بر هيم  لس5لم  عم5ر)
رقم) ش5رع  لحسن  لث5ني  عنش نه) ()

0) 73000) لد خلة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
وينجير)  لسيد  5رك  ندر2 
عم5رة  شن5ية) ش5رع  لشالء) عنش نه) ()
 لشقة)20) لرقم)38 73000) لد خلة)

 ملغرب
 لسيد  بر هيم  لس5لم  عم5ر)
رقم) ش5رع  لحسن  لث5ني  عنش نه) ()

0) 73000) لد خلة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 28 بت5ريخ) بش د2  لذهب   البتد ئية 

أبريل)))0))تحت رقم)657/2022.
26I

REVI-CO(CONSEIL(ET(FORMATION

SODEPRAM SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

 REVI-CO(CONSEIL(ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY (0

 ABDELLAH 4 EME(ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc
SODEPRAM SERVICES شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 0) ش5رع 
 ال ير  شال2 عبد هللا ط5بق 4  كتب 

7 م.ج  كن5س - 20000  كن5س 
 ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.24072
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
))0))تم تحشيل) 24)أبريل)  ملؤرخ في)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 
«0))ش5رع  ال ير  شال2 عبد هللا ط5بق)
 20000 (- م.ج  كن5س) (7 4) كتب)
 ( )ط5بق)  كن5س  ملغرب»)إلى)«شقة)
عم5رة)22) رج5ن))) كن5س)-)20000 

 كن5س  ملغرب».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2700.

(7I

REVI-CO(CONSEIL(ET(FORMATION

 TRAVAUX ET SERVICES
TAFILELT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تغيير تسمية  لشركة

 REVI-CO(CONSEIL(ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY (0
 ABDELLAH 4 EME(ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc
 TRAVAUX ET SERVICES

TAFILELT شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره5  الجتم5عي شقة 
)ط5بق ) عم5رة 22  رج5ن ) 

 كن5س - 20000  كن5س  ملغرب.
تغيير تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
24072

)بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم تغيير) ((0(( أبريل) (24  ملؤرخ في)
 TRAVAUX» تسمية  لشركة  ن)
إلى) («ET SERVICES TAFILELT

.«SODEPRAM SERVICES»
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2700.
(8I

REVI-CO(CONSEIL(ET(FORMATION

SODEPRAM SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

 REVI-CO(CONSEIL(ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY (0
 ABDELLAH 4 EME(ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc
SODEPRAM SERVICES شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي شقة 
)ط5بق ) عم5رة 22  رج5ن ) 

 كن5س - 20000  كن5س  ملغرب.
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.24072

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم تعيين) ((0(( أبريل) (24  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة() جديد   سير 

 لق5سمي  لحسن كمسير وحيد
تبع5 لقبش4  ستق5لة  ملسير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2700.
(9I

REVI-CO(CONSEIL(ET(FORMATION

SODEPRAM SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

 REVI-CO(CONSEIL(ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY (0
 ABDELLAH 4 EME(ETAGE

 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc

SODEPRAM SERVICES شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي شقة 

)ط5بق ) عم5رة 22  رج5ن ) 

 كن5س - 20000  كن5س  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.24072

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(( أبريل) (24 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

)ة() سم5ء) لش لي) تفشيت  لسيد)

حصة  جتم5عية  ن) (2.000  لعلمي)

لف5ئدة  لسيد) حصة  (2.000 أصل)

)ة() لحسن  لق5سمي بت5ريخ)24)أبريل)

.(0((

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (06 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2700.

30I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

EMEN CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

EMEN CONSTRUCTION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

 لعر ق إق5 ة  روى  لط5بق 2 - 

90000 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.2029(9
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بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(2 نشنبر) (((  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
EMEN CONSTRUCTION) بلغ)
وعنش ن) درهم  (200.000 رأسم5له5)
 قره5  إلجتم5عي ش5رع  لعر ق إق5 ة)
طنجة) (90000 (- (2  روى  لط5بق)
ج5ئحة) سبب  (: (4 نتيجة   ملغرب 

كشرون5.
ش5رع) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
(- (2 إق5 ة  روى  لط5بق)  لعر ق 

90000)طنجة  ملغرب.)
و عين:

طه   زي5ن   لسيد)ة() حمد 
)و عنش نه) ()ش5رع  لعر ق إق5 ة  روى)
طنجة  ملغرب) (90000  2  لط5بق)

كمصفي))ة()للشركة.
نجيب   زي5ن   لسيد)ة() حمد 
)و عنش نه) ()ش5رع  لعر ق إق5 ة  روى)
طنجة  ملغرب) (90000  2  لط5بق)

كمصفي))ة()للشركة.
عين  لحشت   لسيد)ة() ريم 
)و عنش نه) ()ش5رع  لعر ق إق5 ة  روى)
طنجة  ملغرب) (90000  2  لط5بق)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود) (
على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 
تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 
 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (02 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)3926.
32I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

SUPROMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 2RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
SUPROMO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : رقم 7 
 كرر ش5رع  لنخيل حي  لحسني 

طريق عين  لشقف ف5س - 30000 
ف5س  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
.32(79

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( أبريل) (23  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  ملسؤولية) (SUPROMO
 (00.000 رأسم5له5)  ملحدودة  بلغ 
درهم وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم)
حي  لحسني) ش5رع  لنخيل  7) كرر 
 30000 (- طريق عين  لشقف ف5س)
نش5ط) لتشقف  نتيجة  ف5س  ملغرب 

 لشركة.
و عين:

علش2  حمد)  لسيد)ة() لحروني 
صشفي5  لشقة) تجزئة  عنش نه) () و 
ف5س) طريق  يمشز ر  هبة  ) ق5 ة 
)ة() كمصفي) ف5س  ملغرب  (30000

للشركة.
و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)
 7 رقم) وفي  ((0(( أبريل) (23 بت5ريخ)
حي  لحسني) ش5رع  لنخيل   كرر 
 30000 (- طريق عين  لشقف ف5س)

ف5س  ملغرب.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية بف5س بت5ريخ)02) 25)))0) 

تحت رقم)))0)/022).
3(I

Auditing consulting house

 NARVAL GLOBAL
ASSISTANCE

إعالن  تعدد  لقر ر ت

Auditing consulting house
 Immeuble(A, angle(bd(Rahal
 Meskini(et(av(lalla(Yacout ,
 6ème(étage(N°32 place(la

 victoire, Casablanca، 20520،
Casablanca Maroc

 NARVAL GLOBAL ASSISTANCE

«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
ذ ت  لشريك  لشحيد»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: ش5رع 
برشلشنة ،  ملنطقة  لصن5عية عين 

 لسبع LOT 3 - -  لد ر لبيض5ء 
 ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.38(772
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)28)فبر ير)))0)
تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
حصة) (3(.0004 تفشيت  لسيد 
حصة) (3(.000 إجتم5عية  ن أصل)

لف5ئدة  لسيد عزيز بنحرييط علمي
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
 Juan Antonio  ستق5لة  لسيد)
IBAÑEZ IZQUIERDO) ن  نصبه)

كمسير للشركة)
قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)
علمي) بنحربيط  عزيز  تعيين  لسيد 

 سير  للشركة)
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
بند رقم)6:) لذ2 ينص على  5يلي:)

 ملس5همة  لنقدية
بند رقم)7:) لذ2 ينص على  5يلي:)

رأس  مل45
على) ينص  23:) لذ2  رقم) بند 

 5يلي:)تعيين,) ملدة و  الد رة
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)15564.
33I

 شثق

IVDER INVEST 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 الء ة  لنظ5م  ألس5�سي للشركة

 شثق
 ق5 ة  لقصر عم5رة د, ز وية 

ش5رع يعقشب  ملنصشر و ش5رع 
غ5ند2  لد لر لبيظ5ء ، 70)0)، 

 لد ر لبيظ5ء  ملغرب
 IVDER INVEST «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: فيال حي 

هرهشرة, كشتيي, زنقة  لشية بيتهشفن, 
 لط5بق  لث5ني 20000 تم5رة  ملغرب.
« الء ة  لنظ5م  ألس5�سي للشركة»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.232922
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)02)أبريل)))0)
تقرر  الء ة  لنظ5م  ألس5�سي)

للشركة  ع  قتضي5ت  لق5نشن:)
شركة) (IVDER INVEST SARL  
رأسم5له5) ذ ت  سؤولية  حدودة 

2.000.000)درهم)
 ملقر  الجتم5عي):)فيال حي هرهشرة,)
بيتهشفن,) لط5بق) زنقة  لشية  كشتيي,)

 لث5ني تم5رة
 لسجل  لتج5ر2):)232922

حصص) تفشيت  عن  إعالن 
شر كية

2)/)-)تفشيت)00)0)حصة شر كية)
 IVOIRE HOLDING(»(ع5ئدة لشركة

SARL)«)في شركة)
 IVDER( INVEST( »( SARL (» (
 HOLDER( »( SARL (» لص5لح شركة)

.AU
(, أ غ5ر) رشيد  تأكيد  لسيد  (/(
 لسيد دحم5ن  لدرهم و لسيد بشبكر)

 لدرهم كمسيرين  ش5ركين.
تعديل  لق5نشن  ألس5�سي) (/ (3

للشركة.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (02 بت5ريخ) بتم5رة   البتد ئية 

))0))تحت رقم)8047.
34I

STE G T C N 

G T C N
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

STE G T C N
 HAY(NAHDA 2 N° 143 TIFLET ،

15400، TIFLET(MAROC
G T C N شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0))الجريدة الرسمية   9044

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  لنهضة 

) رقم 243 تيفلت - 22400 تيفلت 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(42

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 4)) 5رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 G T C (:  إلقتض5ء)بمختصر تسميته5)

.N
:) مشن) بإيج5ز) غرض  لشركة 

حفالت)/)تنظيم  لزف5ف و  ملن5سب5ت)

ت5جر  و وسيط تنفيذ  الستير د و) (/

 لتصدير.

حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 22400 (- 243)تيفلت) ))رقم)  لنهضة)

تيفلت  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: لحسيني)  لسيد  شنير 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 2000 (: لحسيني)  لسيد  شنير 

بقيمة)200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () لحسيني   لسيد  شنير 

ش5رع  حمد  لخ5 س) (( حي  لنهضة)

تيفلت)22400)تيفلت  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () لحسيني   لسيد  شنير 

ش5رع  حمد  لخ5 س) (( حي  لنهضة)

تيفلت)22400)تيفلت  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (28 بت5ريخ) بتيفلت   البتد ئية 

))0))تحت رقم)394.

32I

medz

XPERIS SERVICES

تعيين  دير ع5م

medz

 angle rue mehdi ben berka et

 rue(annakhil(rabat ، 20020،

Rabat maroc

Xperis Services شركة  ملس5همة

وعنش ن  قره5  الجتم5عي ش5رع 

 لقدس حي سيد2  عرووف  لد ر 

 لبيض5ء - -  لد ر  لبيض5ء  ملغرب.

تعيين  دير ع5م

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.(3(749

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)06)أبريل)))0)

تقرر تعيين  لسيد)ة() لسيد سعد)

لشركة) ع5 5  ديد2  دير   غز و2 

أبريل) (06 بت5ريخ) (Xperis Services

(0((

وتتمثل  لصالحي5ت  ملخشلة)

في) يتمتع  ملدير  لع5م  يلي:) فيم5 

بأوسع) غرض  لشركة  حدود 

جميع) في  بإسمه5  للتصرف   لسلط 

 لظرف  ع  ر ع5ت  لسلط5ت  لتي)

لجمعي5ت) صر حة  يخشله5  لق5نشن 

كم5) ملجلس  إلد رة،) و   ملس5همين 

يمثل  لشركة في عالقته5  ع  ألغي5ر.

27.92) ملتعلق) 74) ن ق5نشن) ) مل5دة)

بشرك5ة  ملس5همة))

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني  (

 (2 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)14776.

36I

medz

EWANE ASSETS
شركة  ملس5همة

رفع رأسم45  لشركة

medz

 angle rue mehdi ben berka et

 rue(annakhil(rabat ، 20020،

Rabat maroc

EWANE ASSETS شركة  ملس5همة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ملبنى 

 إلد ر2 - تكنشبشليس ب5رك  ملحشر 

.Salé Maroc 22.200 - لرب5ط 

رفع رأسم45  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.24292

 بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي

تم) ((0(0 يشنيش) (16 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 

أ2) درهم») ((32.000.000»

إلى) درهم») (719.624.900»  ن)

طريق) عن  درهم») (954.624.900»

ديشن  لشركة) إجر ء) ق5صة  ع  (:

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (08 بت5ريخ) بسال   البتد ئية 

2)0))تحت رقم)330.

37I

nabiq mohammed

RETRO CORNER
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

nabiq mohammed

 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC

RETRO CORNER شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لرقم ) 

ش5رع 2 حي  لدشيرة - 3000) بني 

 ال4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

12699

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (24

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.RETRO CORNER

:) قهى) بإيج5ز) غرض  لشركة 

ألع5ب  زودة) ص5لة  /)  تالك 

ب5لبط5ق5ت أو وس5ئل ترفيه أخرى.

:) لرقم) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

بني) ((3000 (- 2)حي  لدشيرة) ))ش5رع)

 ال4  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: عثم5ن) ش5كلي   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () عثم5ن  ش5كلي   لسيد 

 28 02) لرقم) حي  لدشيرة  لتسير)

3000))بني  ال4  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () عثم5ن  ش5كلي   لسيد 

 28 02) لرقم) حي  لدشيرة  لتسير)

3000))بني  ال4  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية ببني  ال4 بت5ريخ)8))أبريل)

))0))تحت رقم)2)4.

38I
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 يط45 كشنس25

VITA NATURE PLUS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 يط45 كشنس25
286 حي  لنهضة سيد2 عال4 

 لبحر و2 ، )2)22، سيد2 عال4 
 ملغرب

VITA NATURE PLUS شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي زنقة 

درد رة سكتشر 6 رقم 23  لقرية سال. 
- 11160 سال  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
 32423

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( فبر ير) ((0
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 VITA (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.NATURE PLUS
تج5رة) (-: (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

وترويج  نتج5ت  لتجميل)
-) ستير د وتصدير)

زنقة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
درد رة سكتشر)6)رقم)23) لقرية سال.)

-)11160)سال  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
يشسف  شال2)  لسيد)•)
درهم) (200 بقيمة) حصة  (200  :

للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
يشسف  شال2)  لسيد)•)

حس5ن) عرصة  تجزئة  عنش نه) ()
عم5رة)6)رقم7)سال  لجديدة)11160 

سال  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () يشسف  شال2   لسيد 
رقم7  (6 تجزئة عرصة حس5ن عم5رة)

سال  لجديدة)11160)سال  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
يشليشز) (02 بت5ريخ) بسال   البتد ئية 

0)0))تحت رقم)32423.
39I

fam consulting

EL HADA TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fam consulting
 res(koutoubia(center 2 avenue

 hassan(II(gueliz 2 eme(etage(n°9
، 40000، marrakech(maroc

EL HADA TRAVAUX شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 
 سلم تجزئة بك5ر شقةرقم 24 

 لط5بق  لث5لث ب5ب دك5لة  ر كش 
 ر كش 40000  ر كش  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(3347
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( ين5ير) ((8
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 EL (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.HADA TRAVAUX
أعم45) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لبن5ء.
ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 24 شقةرقم) بك5ر  تجزئة   سلم 
دك5لة  ر كش) ب5ب   لط5بق  لث5لث 

 ر كش)40000) ر كش  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () ضر2   لسيد  حمد 
عين  يطي) بلحد د  درب  لفد ء) (22
40000) ر كش)  لنخياللشم5لي)

 ملغرب.
 لسيد جم45  لهر شش عنش نه) ()
ق5عد  ملد رس للقش ت  مللكية  لجشية)

40000) ر كش  ملغرب.
عنش نه) () ح5 ة  يشنس   لسيد 
درب  الزده5ر عين) (22 رقم) (2  لزهشر)
 يطي  لنخياللشم5لي)40000) ر كش)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () ح5 ة  يشنس   لسيد 
درب  الزده5ر عين) (22 رقم) (2  لزهشر)
 يطي  لنخياللشم5لي)40000) ر كش)

 ملغرب)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
04) 5رس) بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)133561.
40I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

DM10
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 2RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
DM20 شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : 2 زنقة 
غس5ن كنف5ني  ق5 ة حديقة لال 
 ريم  كتب 9)  لط5بق رقم 4 - 

30000 ف5س  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
.29743

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر) ((0(0 أكتشبر) (0( في)  ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية) شركة  (DM20 حل)
 200.000 رأسم5له5)  ملحدودة  بلغ 
 2 وعنش ن  قره5  إلجتم5عي) درهم 
حديقة) كنف5ني  ق5 ة  غس5ن  زنقة 
(- (4 9)) لط5بق رقم) لال  ريم  كتب)
ف5س  ملغرب نتيجة لتشقف) (30000

نش5ط  لشركة.
و عين:

و) ديشر2   لسيد)ة() حمد 
عنش نه) ()رقم)6)زنقة فقيه صحنشن)
ف5س  ملغرب) (30000 بشر 5نة)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)
زنقة) (2 وفي) ((0(0 أكتشبر) (0( بت5ريخ)
غس5ن كنف5ني  ق5 ة حديقة لال  ريم)
 30000 (- (4 9)) لط5بق رقم)  كتب)

ف5س  ملغرب.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية بف5س بت5ريخ)02) 25)))0) 

تحت رقم)2056/022.

42I

FIGET SARL

CASAWATT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIGET SARL
 AV.DES(FAR(IMM(HANIAA 1,3
 EME(ETAGE(APP(N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN(MAROC
CASAWATT شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي كر ج 

بش5رع صيد  زنقة ) رقم 66 طش بل 
 لسفلى تطش ن - 93000 تطش ن 

 ملغرب
ذ ت  سؤولية) شركة  تأسيس 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد)
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

32477

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (22

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.CASAWATT

بيع) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

تكنشلشجي5) أنش ع  جميع  وتركيب 

 لط5قة  لشمسية و لكهرب5ئية.

-) ستير د)/)تصدير أدو ت  لط5قة)

 لشمسية..

كر ج) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

66)طش بل) رقم) (( بش5رع صيد  زنقة)

تطش ن) (93000 (- تطش ن)  لسفلى 

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد  لعربي  ملزي5ني):)200)حصة)

بقيمة)2.000)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) ()  لسيد  لعربي  ملزي5ني 

ش5رع  لجيش  مللكي إق5 ة  لنصر رقم)

307)تطش ن)93000)تطش ن  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) ()  لسيد  لعربي  ملزي5ني 

ش5رع  لجيش  مللكي إق5 ة  لنصر رقم)

307)تطش ن)93000)تطش ن  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((( بت5ريخ) بتطش ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)2089.

4(I

FOUZMEDIA

ACCES OBILE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ACCES OBILE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 24 ش5رع 

 ملنصشر  لدهبي  كتب رقم 3 عم5رة 

فيكيك - 24000  لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

65129

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 ACCES(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.OBILE

بيع قطع) (: غرض  لشركة بإيج5ز)

غي5ر  لسي5ر ت.

24)ش5رع) عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)

3)عم5رة)  ملنصشر  لدهبي  كتب رقم)

فيكيك)-)24000) لقنيطرة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
جش هر2)  لسيد  صطفى 

 9 رقم) (( عنش نه) () ير ك  لس5كنية)

24000) لقنيطرة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
و ش طن  سير2  لشركة:

جش هر2)  لسيد  صطفى 
 9 رقم) (( عنش نه) () ير ك  لس5كنية)

24000) لقنيطرة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)7))أبريل)

))0))تحت رقم)-.
43I

FOUZMEDIA

 SOCIETE BENYIJ DE
TRANSPORT

إعالن  تعدد  لقر ر ت

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE BENYIJ DE

TRANSPORT «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: 29 ز وية 
ش5رع  شال2 عبد لعزيز وصالح 

 لدين إق5 ة  شال2 عبد لعزيز  كتب 
رقم 2 - -  لقنيطرة  ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: -.
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)20)فبر ير)))0)
تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
في) حصة  جتم5عية  (200 تفشيت)
لف5ئدة)  لكية  لسيدة  له5م  لقرش 
حفيظ  لقرش  لذ2  صبح)  لسيد 
تعديل  لشكل) بعد  وحيد  شريك 
ذ ت) شركة  للشركة  ن   لق5نشني 
 ملسؤولية  ملحدودة  لى شركة ذ ت)

 ملسؤولية  ملحدودة لشريك و حد
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
حفيظ  لقرش  سير) تعيين  لسيد 
وحيد للشركة بعد  ستق5لة  لسيدة)

 له5م  لقرش
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
بند رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
في) حصة  جتم5عية  (200 تفشيت)
لف5ئدة)  لكية  لسيدة  له5م  لقرش 

حفيظ  لقرش  لذ2  صبح)  لسيد 

تعديل  لشكل) بعد  وحيد  شريك 

ذ ت) شركة  للشركة  ن   لق5نشني 

 ملسؤولية  ملحدودة  لى شركة ذ ت)

 ملسؤولية  ملحدودة لشريك و حد

بند رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

حفيظ  لقرش  سير) تعيين  لسيد 

وحيد للشركة بعد  ستق5لة  لسيدة)

 له5م  لقرش

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)20)فبر ير)

))0))تحت رقم)22273.

44I

CONCILIUM EXPERTISE

PRIMABUS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنقة  ش�سى  بن نصير،  لط5بق 

 لخ5 س، شقة رقم ،28 غشتيي  لد ر 

 لبيض5ء ، 20060،  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب

PRIMABUS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 72،  لتقى 

ش5رع  حمد  لخ5 س و زنقة أزيال4، 

 لط5بق  لث5لث، أنف5 -  لد ر  لبيض5ء 

- 20060  لد ر  لبيض5ء  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.332272

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تم تعيين) ((0(( 2)) 5رس)  ملؤرخ في)

 سير جديد للشركة  لسيد)ة()بردوز)

لحسن كمسير وحيد

تبع5 إلق5لة  سير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3423)8.

42I
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STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

كار تيم ت& م
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°(3
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC
ك5ر تيم ت& م شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  حريق 
ش5رع  ملنزه زنقة 06 رقم 02  رتيل - 

93000  رتيل  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

322(3
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (24
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 إلقتض5ء)بمختصر تسميته5):)ك5ر تيم)

ت&)م.
كر ء) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لسي5ر ت بدون س5ئق.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)حي  حريق)
02) رتيل)-) ش5رع  ملنزه زنقة)06)رقم)

93000) رتيل  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد  لزعير2 ط5رق):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
 لسيد  هد2 ب5ديس):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () ط5رق  لزعير2   لسيد 

 سب5ني5)93000)تطش ن  ملغرب.

عنش نه) () ب5ديس   لسيد  هد2 

ش5رع  لجيش  مللكي  ق5 ة نه5د ط)6 

شقة)22 93000)تطش ن  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيدة  لزعير2 نسرين عنش نه) ()

 سب5ني5)93000)تطش ن  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (09 بت5ريخ) بتطش ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)2239.

46I

CUISIROMA

TOKYO HOUSE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

حل شركة

tokyo house

 lot 34 rtc(hay(al(qods(sidi

 bernoussi(casa ، 20000،

casablanca maroc

TOKYO HOUSE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد)في طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تقسيم 

34rtc حي  لقدس سيد2  لبرنش�سي 

- 000)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.496037

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تقرر حل) ((0(( أبريل) (24  ملؤرخ في)

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)

 TOKYO HOUSE  لشريك  لشحيد)

درهم) (200.000 رأسم5له5)  بلغ 

تقسيم) وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 

34rtc)حي  لقدس سيد2  لبرنش�سي)-)

000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب نتيجة 4)

:) لتصفية  لشركة.

و حدد  قر  لتصفية ب تقسيم)

34rtc)حي  لقدس سيد2  لبرنش�سي)-)

000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.)

و عين:
و) كشثر  لخشد2   لسيد)ة()
حي  لقدس) (34rtc تقسيم) عنش نه) ()
سيد2  لبرنش�سي) (3 رقم) (3 ش5رع)
000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب كمصفي)

)ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود) (
على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 
تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 
 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية)

-(:
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (2 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)423))8.
47I

FIDUCIAIRE MALIKI

 SOCIETE OUBRAHIM A.M
TRAV

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

رفع رأسم45  لشركة

FIDUCIAIRE MALIKI
ش5رع  ملسجد رقم 0)  لط5بق  الو4 
 لشقة 2  لرشيدية ص ب 288 ، 

000)2،  لرشيدية  ملغرب
 SOCIETE OUBRAHIM A.M
TRAV شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي زنقة 03 
رقم 23 تلركة  لجديدة  لرشيدية - 

000)2  لرشيدية  ملغرب.
رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.22/209(2

 بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي
رفع) تم  ((0(( (25 (04 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة 
أ2  ن) درهم») (2.000.000»
«000.000.))درهم»)إلى)«3.000.000 
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09  البتد ئية ب5لرشيدية بت5ريخ)

))0))تحت رقم)))0)/22).
48I

OREA

 OUDAYAS MAROC

IMMOBILIER
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تغيير تسمية  لشركة

OREA

RES(M ، 20000، CASA(MAROC

 OUDAYAS MAROC

IMMOBILIER شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  الجتم5عي  ملنطقة 

 لصن5عية، تجزئة رقم 2، حي 

 لرحمة - 22000 سال  ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

(29(7

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تم تغيير) ((0(2 نشنبر) (22  ملؤرخ في)

 OUDAYAS» تسمية  لشركة  ن)

 RCIS»(إلى(«MAROC IMMOBILIER

.«MANAGEMENT

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (24 بت5ريخ) بسال   البتد ئية 

))0))تحت رقم)38703.

49I

FIGET SARL

ROSAS BUS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIGET SARL

 AV.DES(FAR(IMM(HANIAA 1,3

 EME(ETAGE(APP(N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN(MAROC

ROSAS BUS شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

 حمد بنشنه تجزئة عزوز حي رقم 09 

درب س رقم 22 تطش ن - 93000 

تطش ن  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

32442

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 4)) 5رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.ROSAS BUS

نقل) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 ألشخ5ص لحس5ب  لغير.

ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 حمد بنشنه تجزئة عزوز حي رقم)09 

 93000 (- تطش ن) (22 رقم) درب س 

تطش ن  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

�سي) أوالد  عبد  للطيف   لسيد 

 2.000 بقيمة) حصة  (200 (:  حمد)

درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

�سي) أوالد  عبد  للطيف   لسيد 

بنشنه) ش5رع  حمد   حمد عنش نه) ()

تجزئة عزوز حي رقم)09)درب س رقم)

22)تطش ن)93000)تطش ن  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

�سي) أوالد  عبد  للطيف   لسيد 

بنشنه) ش5رع  حمد   حمد عنش نه) ()

تجزئة عزوز حي رقم)09)درب س رقم)

22)تطش ن)93000)تطش ن  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (28 بت5ريخ) بتطش ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)2022.

20I

 ئتم5نية  لخبرة

 AFRICAN LABORATORY
SERVICES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 ئتم5نية  لخبرة
49 زنقة  ملدينة ، 26100، برشيد 

 ملغرب
 AFRICAN LABORATORY

SERVICES شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 
 ليسر23 ش5رع  حمد  لخ5 س 
 لط5بق  لث5لث يس5ر  - 26100 

برشيد  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

16583
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((8
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)
 AFRICAN LABORATORY

.SERVICES
:) خذ) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لعين5ت و لتح5ليل  لكيمي5ئية.
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
ش5رع  حمد  لخ5 س)  ليسر23)
 لط5بق  لث5لث يس5ر )-)26100)برشيد)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد حر رة عبد  لش حد):)000.) 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
 3.000 (: رضش ن) حر رة   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عبد  لش حد) حر رة   لسيد 
عنش نه) ()203)تجزئة سميرة)26100 

برشيد  ملغرب.
عنش نه) () رضش ن  حر رة   لسيد 
 40200  743 رقم) تجزئة  لشرف 

 ر كش  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عبد  لش حد) حر رة   لسيد 
عنش نه) ()203)تجزئة سميرة)26100 

برشيد  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) ببرشيد   البتد ئية 

))0))تحت رقم)449.
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BENALI HAMDI

DAK TRUCK TRADING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

BENALI HAMDI
 HAY(ERRAHMA(N°24 ، 73000،

dakhla MAROC
DAK TRUCK TRADING شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  لسالم 
ش5رع  هل سيد2  بر هيم رقم 2079 

- 73000  لد خلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
(0843

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( فبر ير) (20
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 DAK (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.TRUCK TRADING

تج5رة) (- (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
 لجملة غير  ملتخصصة

)-)خد 5ت  ملع5رض و  ملع5رض
)-)تشفير ك5فة  ملنتج5ت و لتجهيز ت
قطع  لغي5ر) وتشزيع  -) ستير د  (
،) 5كين5ت) ش5حن5ت) (، )سي5ر ت)
(،  ألشغ45  لع5 ة...) مللحق5ت)
(، و لتمثيل) (، و لتج5رة) (، و لتسشيق)
وتشغيل جميع عرب5ت) (، و لتصميم)
 لنقل و ملر فق  لع5 ة)،)ونقل  لبشر)

و لبض5ئع)،)و لهندسة  ملدنية)،
سي5ر ت) عرض  ص5الت  -عرض  (

 لنقل...
خردة  عدنية) (، غي5ر) قطع  (- (
تشزيع) (، زر عية) ،) عد ت  بأنش عه5)
(، ت.ع() ( ( ) ك5ئن) صن5عية)  عد ت 
 يك5نيك5 ع5 ة)،)در س5ت و ستش5ر ت)
فنية لجميع أنش ع  ملركب5ت)،)تصنيع)
خ5صة) ت  تشزيع  عد  (، هي5كل) (،

للمركب5ت  لجديدة أو  ملستعملة.
حي) (: ( ي عنش ن  ملقر  الجتم5ع
2  بر هيم) د سي ش5رع  هل   لسالم 
رقم)2079)-)73000) لد خلة  ملغرب.
أجله5) ن  تأسست    ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد دويهي  نصشر):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
 لسيد دويهي  نصشر):)200)بقيمة)

200.000)درهم.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () دويهي  نصشر   لسيد 
ش5رع  حمد  لزرقطشني فيال  لدويهي)

 لعيشن)73000) لد خلة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () دويهي  نصشر   لسيد 
ش5رع  حمد  لزرقطشني فيال  لدويهي)

 لعيشن)73000) لد خلة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (3 بت5ريخ) بش د2  لذهب   البتد ئية 

فبر ير)))0))تحت رقم)))0)/)33.

2(I



9049 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

KAOUN

SWIFTLY BUS MOROCCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم45  لشركة

KAOUN
 N°17 LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SWIFTLY BUS MOROCCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي عين نف5د 
بن س5�سي  ر كش  ر كش  ملغرب 

40000  ر كش  ملغرب.
رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.63917

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم) ((0(2 شتنبر) ((7 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
أ2  ن) درهم») (4.700.000»
 4.800.000» إلى) درهم») (200.000»
إجر ء) ق5صة) (: طريق) عن  درهم»)
 ع ديشن  لشركة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أكتشبر) ((2  لتج5رية بمر كش بت5ريخ)

2)0))تحت رقم)22749.
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MISAGROUP

EURO MICO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

MISAGROUP
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAFA(EL(MAANI 2EME

 ETG(N 62 61 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

EURO MICO شركة ذ ت  سؤولية 
  حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

)في طشر  لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 2 ش5رع 
عبد هللا بن ي5سين  ق5 ة بلدون 

 لط5بق 2  لرقم 2  لد ر  لبيض5ء - 
0200)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.477772
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( ين5ير) (29  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)
 لشريك  لشحيد)EURO MICO) بلغ)
وعنش ن) درهم  (200.000 رأسم5له5)
هللا) عبد  ش5رع  (2  قره5  إلجتم5عي)
 2 بلدون  لط5بق) ي5سين  ق5 ة  بن 
 لرقم)2) لد ر  لبيض5ء)-)0200)) لد ر)
 لبيض5ء) ملغرب نتيجة 4):)تشطيب و)

تصفية شركة.
ش5رع) (2 و حدد  قر  لتصفية ب)
بلدون) ي5سين  ق5 ة  بن  هللا  عبد 
2) لد ر  لبيض5ء) 2) لرقم)  لط5بق)
 ملغرب)0200)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.)

و عين:
يشنس بشنش و عنش نه) ()  لسيد)ة()
7))ط) 9)رقم) ع) (( تجزئة  لع5لية  ج)
تيط) حص5ر  و د  حج5ج  سيد2  (4
0200)) لد ر  لبيض5ء)  ليل  لبيض5ء)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود) (
على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 
تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 
 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية)

-(:
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3304)8.
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CANOCAF SARL

STISCARO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
ش5رع  لجيش  مللكي زنقة  لخنس5ء 

رقم 7  لط5بق  لث5ني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،لن5ظشر 

MAROC
STISCARO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  ملط5ر 
 يلش 44 , عم5رة «  سية 3 «  لط5بق 

 الر�سي - 62000  لن5ظشر  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

(4022
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 8)) 5رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.STISCARO
-) ستير د) (: غرض  لشركة بإيج5ز)

 لزليج و  دو ت  لحم5م.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)حي  ملط5ر)
«) لط5بق) (3 «) سية) ,)عم5رة) (44  يلش)

 الر�سي)-)62000) لن5ظشر  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 200 (:  لسيد  ملركعي  سم5عيل)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
 JONGEJANS STEPHAN  لسيد)
درهم) (200 بقيمة) حصة  (: 200

للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد  ملركعي  سم5عيل)
هشالند ) (99232 هشالند ) عنش نه) ()

هشالند .
 JONGEJANS STEPHAN  لسيد)
هشالند ) (99232 هشالند ) عنش نه) ()

هشالند .
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  ملركعي  سم5عيل)
هشالند ) (99232 هشالند ) عنش نه) ()

هشالند 
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((7  البتد ئية ب5لن5ضشر بت5ريخ)

))0))تحت رقم)665.

22I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ISOMAR DISTRIBUTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

 Appt.N°2, 2°Etage(Lot.B22
Lotissement Zaitoune تيكشين 

أك5دير - 80000  ك5دير  ملغرب.
ISOMAR DISTRIBUTION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لط5بق 
 ألر�سي رقم 982 تجزئة تيليال 
تيكشين أك5دير - 80000  ك5دير 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

22(33
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( ين5ير) (04
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.ISOMAR DISTRIBUTION
و) بيع  (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

تشزيع  ملش د  لت5بعة للبن5ء.
:) لط5بق) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 ألر�سي رقم)982)تجزئة تيليال تيكشين)

أك5دير)-)80000) ك5دير  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 200 (:  لسيد  لحسين   ال4)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
200)حصة) (:  لسيد  حمد   ال4)

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية) - ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) ()  لسيد  لحسين   ال4 
 29( رقم) س  بلشك  حي  لزيتشن 
تيكشين  ك5دير)80000) ك5دير  ملغرب.
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عنش نه) ()  لسيد  حمد   ال4 

تجزئة  لح5رثية رقم)42)تم5رة)000)2 

تم5رة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) ()  لسيد  لحسين   ال4 

 29( رقم) س  بلشك  حي  لزيتشن 

تيكشين  ك5دير)80000) ك5دير  ملغرب

عنش نه) ()  لسيد  حمد   ال4 

تجزئة  لح5رثية رقم)42)تم5رة)000)2 

تم5رة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((( بت5ريخ) ب5ك5دير   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2)2092

56I

IBBI FINANCE

TRAPL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

TRAPL

 شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

  قره5  إلجتم5عي: 46 ش5رع 

 لزرقطشني  لط5بق )  لشقة رقم 6 - 

 لد ر  لبيض5ء
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(2(33

في) عرفي  ؤرخ  عقد  :بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(2 نشنبر) (09

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 سؤولية  حدودة

TRAPL:تسمية  لشركة

تركيب) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

ب5لتجزئة  ش د  لسب5كة) وبيع 

و لصرف  لصحي و لكهرب5ء) لع5 ة

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)46)ش5رع)

 لزرقطشني  لط5بق))) لشقة رقم)6)-)

 لد ر  لبيض5ء

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي

 400 (: حسن  ملس5و2)  لسيد 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة

 لسيد عبد  ملجيد  ملس5و2):)400 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة

 (00 (: صف5ء) ملس5و2)  لسيدة 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة

و لع5ئلية) : ألسم5ء) لشخصية  (
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء

عنش نه) حسن  ملس5و2   لسيد 
 9 رقم) لكشيرة  ش5رع  ((  لحسنية)

 لط5بق)02)-) لد ر  لبيض5ء
عبد  ملجيد  ملس5و2)  لسيد 
))ش5رع لكشيرة رقم) عنش نه  لحسنية)

09)-) لد ر  لبيض5ء
عنش نه5) صف5ء) ملس5و2   لسيدة 
 ق5 ة  لضحى)2)عم5رة)89)رقم)7)عين)

 لسبع)-) لد ر  لبيض5ء
و لع5ئلية) : ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة
عبد  ملجيد  ملس5و2)  لسيد 
))ش5رع لكشيرة رقم) عنش نه  لحسنية)

09)-) لد ر  لبيض5ء
عنش نه5) صف5ء) ملس5و2   لسيدة 
 ق5 ة  لضحى)2)عم5رة)89)رقم)7)عين)

 لسبع)-) لد ر  لبيض5ء
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

دجنبر)2)0))تحت رقم)00803870
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AFTISSE CONSEIL

W CONSULTING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

AFTISSE CONSEIL
 RESIDENCE AIN HMIDA

 IMMEUBLE 3 APPARTEMENT
 15. 3ème(ETAGE(ANGLE
 AVENUE ABDELKRIM EL

 KHATTABI ET AVENUE ALLAL
 EL(FASSI(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
W CONSULTING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ملركز 

 لتج5ر2 فندق أ ين رقم 8 زنقة  بن 

حمزة  لسماللية - 40000  ر كش 

 ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.87961

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(( فبر ير) (16 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

)ة() صطفى و فق) تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  ((20

200)حصة لف5ئدة  لسيد))ة() 5رفين)

 16 بت5ريخ) د  ي5ن  رين5لد  بشس5هل 

فبر ير)))0).

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

24) 5رس) بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم))327.
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 لشركة  ملدنية  ملهنية للمح5 5ة  لديشر2 و  لشرك5ء

 HUAWEI TECHNOLOGIES
MOROCCO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

 لشركة  ملدنية  ملهنية للمح5 5ة 

 لديشر2 و  لشرك5ء

7 زنقة  حمد بن بر هيم ز وية ش5رع 

عبد  لرحيم بشعبيد  لش زيس ، 

0240)،  لد ر لبيض5ء  ملغرب

 HUAWEI TECHNOLOGIES

MOROCCO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي عم5رة ه25 

تيك حي  لري5ض  لرب5ط - 20200 

 لرب5ط  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 -.

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تم تحشيل) ((0(2 نشنبر) (20  ملؤرخ في)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 

«عم5رة ه25 تيك حي  لري5ض  لرب5ط)

«حي) إلى) 20200) لرب5ط  ملغرب») (-

س5ن) إق5 ة  زنقة  لبرتق45   لري5ض 

 20200 (- (4 D) لط5بق) سيتي عم5رة)

 لرب5ط  ملغرب)«.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((7 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)32)4)2.
29I

ABENN(AUDIT(&(CONSEIL

CLINIQUE AZUR
إعالن  تعدد  لقر ر ت

ABENN(AUDIT & CONSEIL
 جمع بسمة 2 ج ه2ب5لدور  ألر�سي 
شقة 3 ، 0000)،  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب
CLINIQUE AZUR «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: تقسيم 

A ش5رع بير أنز ر ن - 26102 سط5ت 
 ملغرب. تقسيم A ش5رع بير أنز ر ن 
- 26102 سط5ت  ملغرب. 26102 

سط5ت  ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.6473

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ في)24) 5رس)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)
قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)

 الء ة  لنظ5م  ألس5�سي للشركة
قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تفشيت حصص)
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
جديد) وتعيين  سير   نفص45  سير 

للشركة)
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
بند رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
أسهم  لشركة) تحشيل   ملش فقة على 
بين  لسيدة)/)سميرة فرش5�سي بصفته5)
في  لشركة) أسهمه5  لجميع   ملحش4 
 FAITH MEDICAL( و لشركة)

SARLAU()،)بصفته5  ملحش4 إليه
بند رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)

 الء ة  لنظ5م  ألس5�سي للشركة
بند رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
كمسيرة) سميرة   ستق5لة  لسيدة 
أنس  سر ر،) ملزد د) وتعيين  لسيد 
8/02/2984)،) لح5 ل) بت5ريخ)
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رقم) لبط5قة  لتعريف  لشطنية 
G472((2،)كمسير جديد للشركة,

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (02 بت5ريخ) بسط5ت   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))/233.

60I

jilovta sarl

BOGNAW TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
BOGNAW TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي 

 لحسني زنقة 202 رقم 94 وجدة - 
60000 وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
39(93

 04 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.BOGNAW TRANS
نقل) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لبض5ئع على حس5ب  لغير
 ستير د وتصدير.

حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
(- وجدة) (94 رقم) (202  لحسني زنقة)

60000)وجدة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
رأسم45  لشركة:)  بلغ 

200.000,00)درهم،) قسم ك5لت5لي:
 200 (:  لسيد عبد  لع5لي  لعلشش)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد يشنس  لعروج):)200)حصة)
بقيمة)200)درهم للحصة.)

 200 (:  لسيد عبد  لع5لي  لعلشش)
بقيمة)200)درهم.

 لسيد يشنس  لعروج):)200)بقيمة)
200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عبد  لع5لي  لعلشش)  لسيد 
عين) زنقة  حي  لع5 ر2  عنش نه) ()
20)وجدة)60000)وجدة)  لصف5 رقم)

 ملغرب.
عنش نه) () يشنس  لعروج   لسيد 
حي  لهشد  ش5رع  لق5�سي عي5ض زنقة)
 60000 وجدة) (0(  بن  لجشز2 رقم)

وجدة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عبد  لع5لي  لعلشش)  لسيد 
عين) زنقة  حي  لع5 ر2  عنش نه) ()
20)وجدة)60000)وجدة)  لصف5 رقم)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((8 بت5ريخ) بشجدة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)607.

61I

jilovta sarl

PROXIMAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
PROXIMAL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 22زنقة 

جم45  لدين  الفغ5ني  لشقة رقم 2 
 لعم5رة رقم3 وجدة - 60000 وجدة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

39322

 16 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0((  5رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.PROXIMAL

:) ركز) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 الستش5ر ت و لتدريب

 لعمل  ملؤقت و لتشظيف

.
22زنقة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 2 جم45  لدين  الفغ5ني  لشقة رقم)

-)60000)وجدة)  لعم5رة رقم3)وجدة)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

رأسم45  لشركة:)  بلغ 

200.000,00)درهم،) قسم ك5لت5لي:

 200 (: ب5لعربي) حفصة   لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 200 (:  لسيد عبد  لع5لي بشبكر2)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.)

 200 (: ب5لعربي) حفصة   لسيدة 

بقيمة)200)درهم.

 200 (:  لسيد عبد  لع5لي بشبكر2)

بقيمة)200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيدة حفصة ب5لعربي عنش نه) ()

تجزئة  لفرح  البتس5 ة) ملحلة  ظهر 
وجدة) (60000 وجدة) (24 )2رقم)

 ملغرب.
بشبكر2) عبد  لع5لي   لسيد 
رقم) (22 تجزئة  لنه5ر زنقة) عنش نه) ()

203)وجدة)60000)وجدة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

لعربي) ب5  حفصة   لسيدة 

تجزئة  لفرح) ملحلة  ظهر  عنش نه) ()
 60000 وجدة) (24 )2رقم)  البتس5 ة)

وجدة  ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية بشجدة بت5ريخ)06) 25)))0) 

تحت رقم)629.

62I

3C-AUDIT

MINERAL MARKET
إعالن  تعدد  لقر ر ت

3C-AUDIT

 Av(Anoual, 1er(étage(Appt

 11 Quartier(des(hôpitaux

 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

MINERAL MARKET «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: 29 ش5رع 

 لزرقطشني  لط5بق 22 شقة رقم )3 

 لد ر  لبيض5ء 29 ش5رع  لزرقطشني 

 لط5بق 22 شقة رقم )3  لد ر 

 لبيض5ء 0370)  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.489877

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في))))فبر ير)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

جميع) عن  تقرير  ملصفي  عتم5د 

عملي5ت  لتصفية

قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

 ملش فقة على حس5ب  لتصفية

قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)

إبر ء)ذ ة  ملصفي وإبر ء)ذ ته

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

إقر ر بإغالق  لتصفية

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 26 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)233))8.

63I
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(AIN GROUPE COMPTA

STE MALHI AGRI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

(AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
STE MALHI AGRI شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  يت 

شطين  ود2 ت5كزيرت  لقصيبة - 
3223) بني  ال4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
22049

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(2 ين5ير) ((0
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.MALHI AGRI
:) الشغ45) غرض  لشركة بإيج5ز)

 ملختلفة.
:) يت) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
(- ت5كزيرت  لقصيبة) شطين  ود2 

3223))بني  ال4  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد جش د  لحي):)2.000)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد جش د  لحي عنش نه) () يت)
بني) ((3223 ت5كزيرت) شطين  ود2 

 ال4  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد جش د  لحي عنش نه) () يت)

بني) ((3223 ت5كزيرت) شطين  ود2 

 ال4  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية ببني  ال4 بت5ريخ))))فبر ير)

2)0))تحت رقم)02).

64I

SAPST

SAPST
شركة  ملس5همة

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

SAPST

 لشركة  ملسم5ة « شركة  لتهيئة 

وإنع5ش  ملحطة  لسي5حية تغ5زوت 

ب25 )س5بست(شركة  جهشلة  السم 

رأسم5له5 2.200.000.000,00 

درهم،  قره5  الجتم5عي بملتقى 

ش5رع  ملهد2 بن بركة وزنقة 

يشجيني5  لط5بق  ألو4 حي  لري5ض 

 لرب5ط و ملسجلة ب5لسجل  لتج5ر2 

ب5ملحكمة  لتج5رية ب5لرب5ط تحت 

رقم 86267.

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

تقرر  5) ((0(2 32) 5رس) في)  ملؤرخ 

يلي:

للشركة) تحشيل  ملقر  الجتم5عي 

 ن:

بركة) بن  ش5رع  ملهد2  -) لتقى 

حي) يشجيني5  لط5بق  ألو4  وزنقة 

 لري5ض  لرب5ط.

 لى)

سنتر،) -) ك5تب  حج  لري5ض 

 بنى)6،) لط5بق  لث5لث،)حي  لري5ض)

–) لرب5ط.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (7 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)498)
للخالصة و لبي5ن

65I

(AIN GROUPE COMPTA

 PHARMCIE JALAL ET
MEHDI

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

(AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 PHARMCIE JALAL ET MEHDI

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ب5م حد 
بش ش�سى بني  ش�سى سشق سبت - 

3220) سشق  لسبت  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
372

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( ين5ير) ((7
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.PHARMCIE JALAL ET MEHDI
غرض  لشركة بإيج5ز):)صيدلية.

ب5م حد) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
(- سبت) سشق  بني  ش�سى  بش ش�سى 

3220))سشق  لسبت  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد جال4 ربيعة):)2.000)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () ربيعة  جال4   لسيد 
بني  ال4) (22 رقم) (2 تجزئة  لخير)

3000))بني  ال4  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () ربيعة  جال4   لسيد 

بني  ال4) (22 رقم) (2 تجزئة  لخير)

3000))بني  ال4  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية ببني  ال4 بت5ريخ)2))أبريل)

))0))تحت رقم)262.

66I

N2M(CONSEIL-SARL

BEST GOODS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

N2M(CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

BEST GOODS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

 لجيش  مللكي رقم 420  لط5بق 

 الو4 - 62000  لن5ضشر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

(4029

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (28

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 BEST (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.GOODS

بيع) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لحبشب و  لخضرو ت)
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بيع  ملنتج5ت  لغذ ئية و  لزر عية
 الستير د و  لتصدير.

ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 لجيش  مللكي رقم)420) لط5بق  الو4)

-)62000) لن5ضشر  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: تشفيق  زو غ)  لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () تشفيق  زو غ   لسيد 
دو ر تغزوت  حد د   لن5ضشر)62000 

 لن5ضشر  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () تشفيق  زو غ   لسيد 
دو ر تغزوت  حد د   لن5ضشر)62000 

 لن5ضشر  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((2  البتد ئية ب5لن5ضشر بت5ريخ)

))0))تحت رقم)655.
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FIDUCIAIRE AL QODS

MCS AND GENTH
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

MCS AND GENTH شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

 حمد  لخ5 س إق5 ة 7  لرقم 6 - 
3000) بني  ال4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(702

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 MCS (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.AND GENTH

أشغ45) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 ختلفة

 نعش عق5ر2

 لتصدير و  إلستير د.

ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

(- (6 7) لرقم) إق5 ة)  حمد  لخ5 س 

3000))بني  ال4  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

(:  لسيد  لشرق5و2  لس5كت)

درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000

للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  لشرق5و2  لس5كت)

حم5 ة  والد) دو ر  والد  عنش نه) ()

يشسف)3000))قصبة ت5دلة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد  لشرق5و2  لس5كت)

حم5 ة  والد) دو ر  والد  عنش نه) ()

يشسف)3000))قصبة ت5دلة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (04  البتد ئية ببني  ال4 بت5ريخ)

))0))تحت رقم))43.

68I

GESTION ALJANOUB

 SAHARA TRAVAUX
GENERAL DU SUD

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطش ن حي  لسع5دة عم5رة رقم 
)  لط5بق  لث5لث  لعيشن ، 70000، 

 لعيشن  ملغرب
 SAHARA TRAVAUX GENERAL
DU SUD شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  لقدس 
تجزئة 707 بدون رقم  لعيشن - 

70000  لعيشن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
42479

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((3
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)
 SAHARA TRAVAUX GENERAL

.DU SUD
أعم45) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
(، ،) لتنسيق) ،) ملس5عدة)  تعددة)
(، ،) إلشر ف) ،) إلنج5ز)  لدر سة)
وتنفيذ جميع أعم45  لهندسة  ملدنية)

و لبن5ء)،) الستير د و  لتصدير....
حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 لقدس تجزئة)707)بدون رقم  لعيشن)

-)70000) لعيشن  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: فرح  لزوبي)  لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () فرح  لزوبي   لسيدة 
س5حة  لدشيرة ش5رع  لشهيد بششر ي5)
عم5رة قشبع شقة))0) لعيشن)70000 

 لعيشن  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () فرح  لزوبي   لسيدة 
س5حة  لدشيرة ش5رع  لشهيد بششر ي5)
عم5رة قشبع شقة))0) لعيشن)70000 

 لعيشن  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)1260/2022.
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LE LEGALISTE

RIWAK ALIRTIKAE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

RIWAK ALIRTIKAE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 20 زنقة 
 لحرية  لط5بق 3 رقم 2 - 0000) 

 لد ر  لبيض5ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2420(2
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 4)) 5رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.RIWAK ALIRTIKAE
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غرض  لشركة بإيج5ز):)بيع و شر ء)
وكذلك) و لكتب   للش زم  ملدرسية 

 للش زم  ملكتبية.
طب5عة ونشر  لكتب و ملقرر ت.

ك5فة  ألصن5ف) وتصدير   ستير د 
بمج45  للش زم) و ملعد ت  ملتعلقة 
 ملدرسية و ملكتبية وكذلك  لطب5عة..

زنقة) (20 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 (0000 (- (2 رقم) (3  لحرية  لط5بق)

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد  حمد سعيد  لبدو2):)200 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
سعيد  لبدو2)  لسيدة  حمد 

عنش نه) ()-)-)-)-.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
سعيد  لبدو2)  لسيد  حمد 

عنش نه) ()-)-)-)-
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 08 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)-.
70I

YOUNESS BENMOUSSA

STE BADI SAM CARS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي  لنهضة ) رقم )7 تيفلت، 

Tiflet(Maroc ،22400
 STE BADI SAM CARS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لشقة 
 ملتش جدة ب5لط5بق  لث5ني بحي 

 لرش5د م 22 رقم 2227 تيفلت 
TIFLET MAROC 22400

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(29

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 9)) 5رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.BADI SAM CARS SARL

كر ء) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لسي5ر ت بدون س5ئق.

:) لشقة) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 ملتش جدة ب5لط5بق  لث5ني بحي  لرش5د)
 22400 تيفلت) (2227 رقم) (22 م)

.TIFLET MAROC

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

حصة) (334 (:  لسيد حمزة ب5د2)

بقيمة)200)درهم للحصة.

حصة) (333 (:  لسيد خشي5 سمير)

بقيمة)200)درهم للحصة.

333)حصة) (:  لسيد أيشب  لشر د)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () أيشب  لشر د   لسيد 

دو ر  لسشسين  يت بششليفن  ملع5زيز)

22000) لخميس5ت)  لخميس5ت)

 ملغرب.

عنش نه) () ب5د2  حمزة   لسيد 

تيفلت) (7(4 رقم) حي  والد  شريفة 

22400)تيفلت  ملغرب.

عنش نه) () خشي5  سمير   لسيد 

بششليفن) دو ر  لسشسين  يت 

 22000 و مل5س  لخميس5ت)  ملع5زيز 

 لخميس5ت  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () أيشب  لشر د   لسيد 

دو ر  لسشسين  يت بششليفن  ملع5زيز)

22000) لخميس5ت)  لخميس5ت)

 ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09 بت5ريخ) بتيفلت   البتد ئية 

))0))تحت رقم)407.
72I

ر ز2 لالستش5ر ت

 QUICK AND SAFE
TRANSPORT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

ر ز2 لالستش5ر ت
ش5رع 4) نشنبر عم5رة حمد2 ولد 

 لرشيد  لط5بق رقم 02 شقة رقم 02 
 لعيشن ، 70000،  لعيشن  ملغرب

 QUICK AND SAFE TRANSPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

ز شر رقم 29 حي  لشحدة 02  لعيشن 
 لعيشن 70000  لعيشن  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

42322
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 QUICK(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.AND SAFE TRANSPORT
غرض  لشركة بإيج5ز):)نقل جميع)

 ملش د و ش د  لبن5ء
 لنقل  لسريع و أل تعة.

ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
ز شر رقم)29)حي  لشحدة)02) لعيشن)

 لعيشن)70000) لعيشن  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة.
 600.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
ع5لي  لن5جي)  لسيد  حمد 
حي) (29 رقم) ز شر  ش5رع  عنش نه) ()

70000) لعيشن) 02) لعيشن)  لشحدة)
 ملغرب.

 لسيدة نج5ة  لن5جي عنش نه) ()حي)
 السم5علية ش5رع  شال2 يشسف رقم)

26) لعيشن)70000) لعيشن  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
ع5لي  لن5جي)  لسيد  حمد 
حي) (29 رقم) ز شر  ش5رع  عنش نه) ()
70000) لعيشن) 02) لعيشن)  لشحدة)

 ملغرب)
 لسيدة نج5ة  لن5جي عنش نه) ()حي)
 السم5علية ش5رع  شال2 يشسف رقم)

26) لعيشن)70000) لعيشن  ملغرب)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (26 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)1162/22.
7(I

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

SDFE DU SOUSS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم45  لشركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL
 N°65 AV(GHANDI(CITE

 DAKHLA(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

SDFE DU SOUSS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 
 لسعد   و 2 ر قم 2 أ يت  لش 4 - 

86150  نزك5ن  ملغرب.
رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.22222

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم) ((0(( أبريل) (24 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
«400.000)درهم»)أ2  ن)«200.000 
عن) درهم») (200.000» إلى) درهم»)
إد 5ج  حتي5طي أو أرب5ح أو) (: طريق)

عالو ت إصد ر في رأس  مل45.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (08 بت5ريخ) ب5نزك5ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)868.
73I
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STE SOFIDAG CONSEIL SARL

SDFE DU SOUSS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL
 N°65 AV(GHANDI(CITE

 DAKHLA(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

SDFE DU SOUSS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 
أكد 4 رقم 420 أيت  لش4  نزك5ن - 

86150 أيت  لش4  نزك5ن  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.22222

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
))0))تم تحشيل) 24)أبريل)  ملؤرخ في)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 
أيت  لش4) (420 «تجزئة أكد 4 رقم)
أيت  لش4  نزك5ن) (86150 (-  نزك5ن)
 ملغرب»)إلى)«تجزئة  لسعد   و 2 ر قم)
أيت) (86150 (- أ يت  لش 4  نزك5ن) (2

 لش4  نزك5ن  ملغرب».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (08 بت5ريخ) ب5نزك5ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)868.
74I

LE LEGALISTE

MHB IMMOBILIER
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

 MHB IMMOBILIER
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 247 ش5رع 

 ملق5و ة إق5 ة أف5  لط5بق  لث5ني 
شقة )) - 0000)  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(8709

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( ين5ير) (03

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 MHB (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.IMMOBILIER

:) نعش) بإيج5ز) غرض  لشركة 

عق5ر2.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)247)ش5رع)

 ملق5و ة إق5 ة أف5  لط5بق  لث5ني شقة)

)))-)0000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: حسن  حب)  لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () حسن  حب   لسيد 

ش5رع  لحز م  لكبير،)تجزئة  ملشحدين)
0000)) لد ر) ح م) (94 رقم) (9 زنقة)

 لبيض5ء) ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () حسن  حب   لسيد 

ش5رع  لحز م  لكبير،)تجزئة  ملشحدين)
0000)) لد ر) ح م) (94 رقم) (9 زنقة)

 لبيض5ء) ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 27 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

ين5ير)))0))تحت رقم)808222.
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 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

FLY AWAY SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ENNASSER

 AIT ERRAMI ABDELKEBIR

 COMPTABLE AGREE PAR

L’ETAT

 AV(DES(FAR(SOUK(SEBT ،

3220)، سشق  لسبت  والد  لنمة 

 ملغرب

FLY AWAY SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 
 لح5رتي رقم 44 حي  لنهضة سشق 
 لسبت  والد  لنمة - 3220) سشق 

 لسبت  والد  لنمة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

379

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( فبر ير) ((8

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 FLY (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.AWAY SARL

غرض  لشركة بإيج5ز):)صن5عة و)

تشزيع  ش د  لتجميل.

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
سشق) حي  لنهضة  (44 رقم)  لح5رتي 
سشق) ((3220 (-  لسبت  والد  لنمة)

 لسبت  والد  لنمة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 (00 (:  لسيد  لحسين  لكش�سي)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 (00 (: نعيمة  حفشض)  لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد عبد  لعزيز نشر  لدين):)00) 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 (00 (: يشسف  لدو ي)  لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

حرص5و2) عبد  للطيف   لسيد 

درهم) (200 بقيمة) حصة  ((00  :

للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  لحسين  لكش�سي)

حي  لنخلة سشق  لسبت) عنش نه) ()

سشق  لسبت) ((3220  والد  لنمة)

 والد  لنمة  ملغرب.

نعيمة  حفشض)  لسيدة 

حي  ملسيرة سشق  لسبت) عنش نه) ()

سشق  لسبت) ((3220  والد  لنمة)

 والد  لنمة  ملغرب.

نشر  لدين) عبد  لعزيز   لسيد 

بني  ال4) حي  ملفت5ح  عنش نه) ()

0)30))بني  ال4  ملغرب.

 لسيد يشسف  لدو ي عنش نه) ()

سشق  لسبت  والد) حي  النبع5ت 

سشق  لسبت  والد) ((3220  لنمة)

 لنمة  ملغرب.

حرص5و2) عبد  للطيف   لسيد 

عنش نه) ()تجزئة  ملاللية)03)بني  ال4)

3220))بني  ال4  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد  لحسين  لكش�سي)

حي  لنخلة سشق  لسبت) عنش نه) ()

سشق  لسبت) ((3220  والد  لنمة)

 والد  لنمة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية بسشق  لسبت  والد  لنمة)

بت5ريخ)06) 25)))0))تحت رقم)266.
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FIRST HISSABAT

انتراديس دستربيسيون

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

قفل  لتصفية

FIRST HISSABAT

 N° 2 IMM 186 IBN(TACHFINE

 AZLI(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 نتر ديس دستربيسيشن شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي :  حل رقم 

2 تجزئة  لزيتشن رقم 29  سكجشر 

 ر كش - 40000  ر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.118567

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تقرر حل) ((0(( أبريل) (28  ملؤرخ في)

ذ ت) شركة  دستربيسيشن   نتر ديس 

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 200.000 رأسم5له5)  لشحيد  بلغ 

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي) درهم 

 29 تجزئة  لزيتشن رقم) (2  حل رقم)

40000) ر كش) (-  سكجشر  ر كش)

النسح5ب  لشريك) نتيجة   ملغرب 

 لشحيد.

و عين:

و) بن  حمد   لسيد)ة() له5شم 

 526 رقم) (3 بر دة) تجزئة  عنش نه) ()

40000) ر كش)  سكجشر  ر كش)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)

بت5ريخ))2)أبريل)))0))وفي  حل رقم)

29) سكجشر) تجزئة  لزيتشن رقم) (2

 ر كش)-)40000) ر كش  ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((9 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232332.
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PROXY FINANCE

TAMAN
إعالن  تعدد  لقر ر ت

PROXY FINANCE
ز وية ش5رع يعقشب  ملنصشر و ش5رع 

عال4  لف5�سي ، عم5رة رقم 4) 
)فض5ء  لصفشة( ،  لط5بق  لث5لث ، 
 كتب رقم 3) ، 40000،  ر كش 

 ملغرب
TAMAN «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: إق5 ة 
 ر كش بالز  عم5رة د2 شقة 2) 
 لط5بق  لث5ني جيليز  ر كش - - 

 ر كش  ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.116051

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ في)4)) 5رس)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)
قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تعديل غرض  لشركة
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

تحشيل  ملقر  إلجتم5عي للشركة
قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)

إنش5ء) ؤسسة  لحقة ب5لشركة
قر ر رقم)4:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تفشيت حصص
قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
تعيين  سير جديد وإستق5لة  لس5بق

قر ر رقم)6:) لذ2 ينص على  5يلي:)
سلطة  لتشقيع

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)
 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

على) ينص  2:) لذ2  رقم) بند 
حذف  ألنشطة  لث5لية:)  5يلي:)
ب5ر  لص5لة ثم سن5ك)  قهى،) طعم،)
بإنت5ج  ملعجن5ت) وتعشيضه5  بيتزري5 
ش25) ق5عة  و لحلشي5ت  لصن5عية،)

)ك5فتيري5()ثم  مشن حفالت.)
بند رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
تحشيل  ملقر  إلجتم5عي للشركة  لك5ئن)

في إق5 ة  ر كش بالز  عم5رة د2)شقة)

2)) لط5بق  لث5ني جيليز  ر كش إلى)

 ملحل رقم 374،)م  لش5رع،)ليفيرن5ج)

 ر كش.

بند رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)
في) ب5لشركة  إنش5ء) ؤسسة  لحقة 
 لعنش ن  لت5لي:) ملحل رقم)292) ملس5ر)

طريق آسفي  ر كش
بند رقم)4:) لذ2 ينص على  5يلي:)
 220 تفشيت) تم  حصص:) تفشيت 
 FREDERICطرف  لسيد حصة  ن 
 GEORGE ANDRE SEGOND
عن) زهيد  حمد  لف5ئدة  لسيد 
بت5ريخ) حصص  بيع  عقد  طريق 

(3/03/(0((
بند رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
تم تعيين  لسيد  حمد حجي  سير)
جديد للشركة وقبش4 إستق5لة  ملسير)

 لس5بق  لسيد حسن حجي
بند رقم)6:) لذ2 ينص على  5يلي:)
تشقيع  لبنك) يتم  م5رسة  أن  تقرر 
بشكل  نفصل  ن قبل  لسيد حسن)

حجي أو  لسيد زهيد  حمد
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)4920.
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KHZAZNA FOREST

KHZAZNA FOREST GIE
 جمشعة ذ ت  لنفع  القتص5د2

تأسيس شركة

KHZAZNA FOREST
 لضرية دو ر آيت عبد  لنبي سيد2 
عبد  لرز ق د ئرة تيفلت ، 22400، 

تيفلت  ملغرب
 KHZAZNA FOREST GIE

 جمشعة ذ ت  لنفع  القتص5د2
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لضرية 
دو ر آيت عبد  لنبي سيد2 عبد 

 لرز ق د ئرة تيفلت تيفلت 22400 
تيفلت  ملغرب

تأسيس  جمشعة ذ ت  لنفع 
 القتص5د2 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
1261

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (02
ذ ت  لنفع) ملجمشعة   ألس5�سي 

 القتص5د2 ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) :) جمشعة  شكل  لشركة)

 لنفع  القتص5د2.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.KHZAZNA FOREST GIE

غرض  لشركة بإيج5ز):) الستغال4)

 لغ5بش2.

:) لضرية) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

عبد) سيد2  عبد  لنبي  آيت  دو ر 

 22400  لرز ق د ئرة تيفلت تيفلت)

تيفلت  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

درهم،) (2 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

 قسم ك5لت5لي:

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لشركة  لتع5ونية  لغ5بشية  ملبيت)

عنش نه) ()دو ر آيت عبد  لنبي سيد2)

عبد  لرز ق)22400)تيفلت  ملغرب.

 لشركة  لتع5ونية  لغ5بشية)

 لضرية عنش نه) () لضرية دو ر آيت)

عبد  لنبي سيد2 عبد  لرز ق)22400 

تيفلت  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد  لغ5ز2 لحلش عنش نه) ()دو ر)

عبد  لرز ق) عبد  لنبي سيد2  آيت 

22400)تيفلت  ملغرب

عنش نه) () بن5ضر   لسيد  لجشت 

عبد) سيد2  عبد  لنبي  آيت  دو ر 

 لرز ق)22400)تيفلت  ملغرب

عنش نه) () أحمد  لبن5ك   لسيد 

 لضرية دو ر آيت عبد  لنبي سيد2)

عبد  لرز ق)22400)تيفلت  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (09 بت5ريخ) بتيفلت   البتد ئية 

))0))تحت رقم)408.

79I



9057 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

D(&(S(COM

INVESTEVO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

D & S(COM

 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE(YOUSSEF 3 M1

 HAY(MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC

INVESTEVO شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 276 ش5رع 

 بن ت5شفين،  لط5بق 3 - 0270) 

 لد ر لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

24(242

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (29

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.INVESTEVO

:) الشغ45) غرض  لشركة بإيج5ز)

 ملختلفة و لبن5ء.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)276)ش5رع)

 (0270 (- (3 ت5شفين،) لط5بق)  بن 

 لد ر لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: ن5جمي) حمزة   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () ن5جمي  حمزة   لسيد 

رقم) (( تجزئة  شال2  سم5عيل زنقة)

6)سيد2  ش ن)20670) لد ر لبيض5ء)

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () ن5جمي  حمزة   لسيد 

تجزئة  شال2  سم5عيل زنقة)))رقم)6 

20670) لد ر  لبيض5ء) سيد2  ش ن)

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 06 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)823316.
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BCMF

رياض مابيسو
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم45  لشركة

BCMF

زنقة إبن ع5ئشة عم5رة ثم5ن نخالت 

رقم  لشقة 2 كليز  ر كش، 40000، 

 ر كش  ملغرب

ري5ض  5بيسش شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ملش سين 

درب  لحم5م رقم 4)  ر كش  ملدينة 

- 40000  ر كش  ملغرب.

رفع رأسم45  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.923(3

بمقت�سى قر ر  لشريك  لشحيد 

 ملؤرخ في 22 أبريل ))0) تم 

رفع رأسم45  لشركة بمبلغ قدره 

«00.000).2 درهم» أ2  ن 

«20.000 درهم» إلى «20.000).2 

درهم» عن طريق : تقديم حصص 

نقدية أو عينية.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((7 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)02)232.
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EL ADARISSA COSEILS SARL

BEZZAZA CACH PLUS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

EL ADARISSA COSEILS SARL

 BD(HASSAN 2 IMM(SALWA

 N4 2EME(ETAGE(BENI(MELLAL

 BENI(MELLAL، 23000، BENI

MELLAL MAROC

BEZZAZA CACH PLUS شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لط5بق 

 لسفلي  ن  ملنز4  لك5ئن بدو ر  والد 

حم5د2  لبز زة  والد يعيش بني  ال4 

- ))32) بني  ال4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(709

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (28

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.BEZZAZA CACH PLUS

:) لشس5طة) غرض  لشركة بإيج5ز)

في تحشيل  أل ش 4 و كتب لتحصيل)

 لديشن.

:) لط5بق) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 لسفلي  ن  ملنز4  لك5ئن بدو ر  والد)

حم5د2  لبز زة  والد يعيش بني  ال4)

-)))32))بني  ال4  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد  حمد  نير):)2.000)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

حي)  لسيد  حمد  نير عنش نه) ()

بني  ال4) (73 رقم) (2 ك5سطشر بلشك)

3000))بني  ال4  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

حي)  لسيد  حمد  نير عنش نه) ()

بني  ال4) (73 رقم) (2 ك5سطشر بلشك)

3000))بني  ال4  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (06  البتد ئية ببني  ال4 بت5ريخ)

))0))تحت رقم)434.

8(I

 كتب  لص5بر2

KA-IMMOBILIERE 2
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير تسمية  لشركة

 كتب  لص5بر2

ش5رع  شلي إسم5عيل زنقة أكدير 

أبر ج طنجة بلشك2 لط5بق  لث5لث 

رقم9) طنجة ، 90000، طنجة 

 ملغرب

KA-IMMOBILIERE 2 شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  الجتم5عي ش5رع 

 حمد 6  ق5 ة  يستشرة  لط5بق ) 

رقم 07 - 90000 طنجة  ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

 (9803

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تم) ((0(( فبر ير) (24 في)  ملؤرخ 

KA-» تسمية  لشركة  ن) تغيير 

KH.» إلى) («IMMOBILIERE (

.«BATIMO A

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

28) 5رس) بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2619.
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FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

IMMOBILIERE ANIAMA
إعالن  تعدد  لقر ر ت

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN
 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE(WILAYA(B1 BLOC
 B1 ENTRE(SOL(N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC
IMMOBILIERE ANIAMA «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: ش5رع 

 لزرقطشني رقم 22  لط5بق  لث5ني 
رقم 8 - 93000 تطش ن  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.17863
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)26)يشنيش)2016
تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
تحشيل  ملقر  الجتم5عي

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)
 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)4:) لذ2 ينص على  5يلي:)
ش5رع) تحشيل  ملقر  الجتم5عي  ن 
 حمد د ود رقم)264)تطش ن إلى ش5رع)
22) لط5بق  لث5ني) رقم)  لزرقطشني 

رقم)8)تطش ن
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
غشت) (22  البتد ئية بتطش ن بت5ريخ)

2016)تحت رقم)2929.
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FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

KMN TRAVAUX
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN
 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE(WILAYA(B1 BLOC
 B1 ENTRE(SOL(N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC
KMN TRAVAUX شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد)في طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 2) ش5رع 
 لجيش  مللكي إق5 ة  لنعمة أ - 

93000 تطش ن  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.23(23

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تقرر حل) ((028 يشنيش) (30  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)
 KMN TRAVAUX  لشريك  لشحيد)
درهم) (200.000 رأسم5له5)  بلغ 
 (2 وعنش ن  قره5  إلجتم5عي)
إق5 ة  لنعمة) ش5رع  لجيش  مللكي 
(: 93000)تطش ن  ملغرب نتيجة 4) (- أ)

عدم تحقيق  لهدف.
 (2 ب) حدد  قر  لتصفية  و 
ش5رع  لجيش  مللكي إق5 ة  لنعمة أ)-)

93000)تطش ن  ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة()عمر  لطن5نة و عنش نه) ()
2))ش5رع  لجيش  مللكي إق5 ة  لنعمة)
أ)93000)تطش ن  ملغرب كمصفي))ة()

للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 
 ملخ5برة و  حل تبليغ  لعقشد و لشث5ئق)

 ملتعلقة ب5لتصفية):)-
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
يشليشز) (32  البتد ئية بتطش ن بت5ريخ)

028))تحت رقم)2202.
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FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

AAT BETON
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم45  لشركة

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN
 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE(WILAYA(B1 BLOC
 B1 ENTRE(SOL(N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC
AAT BETON شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 
يشسف  بن ت5شفين رقم 28 - 

93000 تطش ن  ملغرب.

رفع رأسم45  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.7023
 بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي
تم) ((0(2 يشنيش) (09 في)  ملؤرخ 
بمبلغ) رأسم45  لشركة  رفع 
أ2) درهم») (4.387.(00» قدره)
إلى) درهم») (11.610.000»  ن)
(: طريق) عن  درهم») (22.997.(00»

تقديم حصص نقدية أو عينية.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
يشنيش) ((( بت5ريخ) بتطش ن   البتد ئية 

2)0))تحت رقم)1683.
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AFTISSE CONSEIL

FAKRI LOGISTIQUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AFTISSE CONSEIL
 RESIDENCE AIN HMIDA

 IMMEUBLE 3 APPARTEMENT
 15. 3ème(ETAGE(ANGLE
 AVENUE ABDELKRIM EL

 KHATTABI ET AVENUE ALLAL
 EL(FASSI(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
FAKRI LOGISTIQUE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لحي 

 لصن5عي  ملس5ر 203  لط5بق  ألر�سي 
رقم 2 - 40000  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

124675
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (08
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 FAKRI(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.LOGISTIQUE

تأجير) (• (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 ملستشدع5ت و ملب5ني  لصن5عية.

:) لحي) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 لصن5عي  ملس5ر)203) لط5بق  ألر�سي)

رقم)2)-)40000) ر كش  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:

حصة) (34 (:  لسيد فكر2 حسن)

بقيمة)200)درهم للحصة.

حصة) (33 (:  لسيد فكر2 حميد)

بقيمة)200)درهم للحصة.

حصة) (33 (:  لسيد فكر2  دريس)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () حسن  فكر2   لسيد 

تجزئة  لي5سمين رقم)47)طريق  لد ر)

 لبيض5ء)40000) ر كش  ملغرب.

عنش نه) () حميد  فكر2   لسيد 

27))عملية بنفسج ب5ب  غلي)40000 

 ر كش  ملغرب.

عنش نه) () فكر2  دريس   لسيد 

40000) ر كش)  207  سيف د رقم)

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () حسن  فكر2   لسيد 

تجزئة  لي5سمين رقم)47)طريق  لد ر)

 لبيض5ء)40000) ر كش  ملغرب

عنش نه) () حميد  فكر2   لسيد 

27))عملية بنفسج ب5ب  غلي)40000 

 ر كش  ملغرب

عنش نه) () فكر2  دريس   لسيد 

40000) ر كش)  207  سيف د رقم)

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (28 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)-.
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JIYAR JAOUAD

KADAOUI AGRO-TERRE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،
63300، BERKANE(MAROC

KADAOUI(AGRO-TERRE شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي شقة رقم 
3  لط5بق  لث5ني  بنى  ضر ن ش5رع 

 حمد 2 بيرك5ن - 63300 برك5ن 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
8443

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (28
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.KADAOUI(AGRO-TERRE
إستغال4) (: غرض  لشركة بإيج5ز)

 ألر �سي  لزر عية
تربية  لحيش ن5ت أليفة.

شقة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
3) لط5بق  لث5ني  بنى  ضر ن) رقم)
ش5رع  حمد)2)بيرك5ن)-)63300)برك5ن)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
رأسم45  لشركة:)  بلغ 

200.000,00)درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: قد و2  حمد)  لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () قد و2  حمد   لسيد 
04) كرر حي  لسع5دة سيد2) زنقة)

سليم5ن برك5ن)63300)برك5ن  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () قد و2  حمد   لسيد 
04) كرر حي  لسع5دة سيد2) زنقة)

سليم5ن برك5ن)63300)برك5ن  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((7 بت5ريخ) ببرك5ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))0)/30).
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AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

آن ليفي كون�سي
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
ز وية ش5رع  حمد  لخ5 س و ش5رع 

 بن كثير إق5 ة دوس  5رس رقم 44 ، 

90000، طنجة  ملغرب

آن ليفي كشن�سي شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : طنجي 

أونتغشبغشندر ش5رع  ملق5و ة ،إق5 ة 

ط5رق بن زي5د  لط5بق 3،رقم 8أ - 

90000 طنجة  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.80392

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

2)0))تقرر حل) 32)دجنبر)  ملؤرخ في)

آن ليفي كشن�سي شركة ذ ت  سؤولية)

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد  بلغ)
وعنش ن) درهم  (20.000 رأسم5له5)

 قره5  إلجتم5عي طنجي أونتغشبغشندر)

،إق5 ة ط5رق بن زي5د) ش5رع  ملق5و ة)

طنجة) (90000 (- 8أ) 3،رقم)  لط5بق)

 ملغرب نتيجة النعد م  آلف5ق.

و عين:

و) ليفي  آن  س5ره   لسيد)ة()
ليفشن) ش5ر4  ش5رع  (27 عنش نه) ()

23007) 5ر�سي) ،) 5ر�سي) (23007

فرنس5 كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)

طنجي) وفي  ((0(2 دجنبر) (32 بت5ريخ)

،إق5 ة) أونتغشبغشندر ش5رع  ملق5و ة)

(- 8أ) 3،رقم) زي5د  لط5بق) بن  ط5رق 

90000)طنجة  ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((2 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)253036.

89I

FISCALITY CONSULTING CENTER

AL GHASCAQ DIYAFA
عقد تسيير حر ألصل تج5ر2)) ألشخ5ص)

 ملعنشيشن(

عقد تسيير حر ألصل تج5ر2

AL GHASCAQ DIYAFA

 (2 بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ قي)

 AL GHASCAQ أعطى) ((0(( أبريل)
ب5لسجل  لتج5ر2) DIYAFA) ملسجل 

ب5ملحكمة  لتج5رية بمر كش) (67215
لألصل  لتج5ر2) حق  لتسيير  لحر 

درب) زيتشن جديد  ري5ض   لك5ئن ب 

40000) ر كش) (- (27 رقم) طبيب 

سنة) (3 ملدة) (SAIOL لف5ئدة)  ملغرب 

))0))و تنتهي في) (25 (02 تبتدئ  ن)
2)0)) ق5بل  بلغ شهر2) أبريل) (30

قيمته)40.700)درهم.

90I

EL FACHTALI CONSEIL

BAHIRA AGRI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

EL FACHTALI CONSEIL
ش5رع) سينكش  حي  نش 4  ري5ض 

4) لشقة د)  زدلفة عم5رة ج  لط5بق)

MARRAKECH(،40000(،(8) ملغرب

ذ ت) شركة  (BAHIRA AGRI

 ملسؤولية  ملحدودة.

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  كتب)
رقم)))إق5 ة  لبس5تين رقم)4) لنخيل)

-)40000) ر كش  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2)

.56203

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

 ملؤرخ في)2)) 5رس)))0))تم تحشيل)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 

« كتب رقم)))إق5 ة  لبس5تين رقم)4 

 لنخيل)-)40000) ر كش  ملغرب»)إلى)
«ري5ض نش 4 حي سينكش ش5رع  زدلفة)

(- 8) كتب ب)) عم5رة ج  لشقة س)

40000) ر كش  ملغرب».

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (24 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)134816.

92I

GROUPE(L.A-CONSEIL(ET(GESTION

MERYOUKA SARL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 GROUPE(L.A-CONSEIL(ET

GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65

 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC

MERYOUKA SARL شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 22 بيس 

ش5رع  شال2 عبد  لعزيز  ق5 ة  ال ل 

 كتب 7 - 24000  لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

63373

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(2 نشنبر) ((3

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.MERYOUKA SARL
غرض  لشركة بإيج5ز):)بيع و شر ء)

 لقهشة)
 عم45  ختلفة.

بيس) (22 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
ش5رع  شال2 عبد  لعزيز  ق5 ة  ال ل)
 كتب)7)-)24000) لقنيطرة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: رد ف)  لسيدة  لبدوية 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيدة  لبدوية رد ف عنش نه) ()
 24000 28 حي  ملنتزه قط5ع س رقم)

 لقنيطرة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيدة  لبدوية رد ف عنش نه) ()
 24000 28 حي  ملنتزه قط5ع س رقم)

 لقنيطرة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 02 بت5ريخ) ب5لقنيطرة   البتد ئية 

دجنبر)2)0))تحت رقم)2707.
9(I

GROUPE(L.A-CONSEIL(ET(GESTION

AZNA TRANS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 GROUPE(L.A-CONSEIL(ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC
AZNA TRANS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 32 زنقة 
 5رتير بن عبد  لسالم  كتب رقم 

) ف45 فلشر2  ق5 ة ري5ض  لزيتشن 
 لقنيطرة - 24000  لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
64883

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 09) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 AZNA(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.TRANS
:) ق5و4) بإيج5ز) غرض  لشركة 

نقل  ألفر د
 ق5و4 نقل  لبض5ئع

 ق5و4  لنقل  ملدر�سي.
زنقة) (32 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
رقم) عبد  لسالم  كتب  بن   5رتير 
ف45 فلشر2  ق5 ة ري5ض  لزيتشن) ((
 لقنيطرة)-)24000) لقنيطرة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
  لسيدة ن5دية  لسشي�سي  لقصير2):
درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000

للحصة.)
  لسيدة ن5دية  لسشي�سي  لقصير2):

2000)بقيمة)200)درهم.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيدة ن5دية  لسشي�سي  لقصير2)
حي  لجديد زنقة س رقم) عنش نه) ()

0) 90000)طنجة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيدة ن5دية  لسشي�سي  لقصير2)
حي  لجديد زنقة س رقم) عنش نه) ()

0) 90000)طنجة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
تحت) (- بت5ريخ) ب5لقنيطرة   البتد ئية 

رقم)-.
93I

LAS DONAS TRANS

LAS DONAS TRANS A
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم45  لشركة

LAS DONAS TRANS
 NAHJ LAKRIKOU N°3(4

 LAAYOUNE NAHJ LAKRIKOU
 N°324 LAAYOUNE، 70000،

LAAYOUNE  ملغرب
LAS DONAS TRANS A شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

 LOT EL وعنش ن  قره5  إلجتم5عي
 WAKALA 1 BLOC(E(N° 475 -
.70000 LAAYOUNE(MAROC

رفع رأسم45  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.27681
 بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي
تم) ((0(( أبريل) (27 في)  ملؤرخ 
بمبلغ) رأسم45  لشركة  رفع 
أ2) درهم») (8.000.000» قدره)
إلى) درهم») ((.000.000»  ن)
«20.000.000)درهم»)عن طريق):)رفع)

 لقيمة  إلسمية لألسهم  ملشجشدة.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((7 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))0)/2292.
94I

SUD INVEST CONSULTING

CULLINAN IMMOBILIER
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة  لقبط5ن  ريكي  ق5 ة  يزيس 

 GUELIZ، 22 لط5بق )  لشقة رقم 
40000، MARRAKECH(MAROC
CULLINAN IMMOBILIER شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  بش ب 

 ر كش  نطقة 20-39 ب رقم 16 - 

40240  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(4823

 04 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.CULLINAN IMMOBILIER

:) نعش) بإيج5ز) غرض  لشركة 

عق5ر2.

:) بش ب) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

(-  ر كش  نطقة)39-10)ب رقم)16)

40240) ر كش  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () عفيف   لسيد  ر د 

3) سيل)  ق5 ة  لقنطرة  لشقة رقم)

40090) ر كش  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () عفيف   لسيد  ر د 

3) سيل)  ق5 ة  لقنطرة  لشقة رقم)

40090) ر كش  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((2 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)))2320.

92I
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SUD INVEST CONSULTING

CULLINAN LUXURY VILLA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة  لقبط5ن  ريكي  ق5 ة  يزيس 

 GUELIZ، 22 لط5بق )  لشقة رقم 
40000، MARRAKECH(MAROC

 CULLINAN LUXURY VILLA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  بش ب 

 ر كش  نطقة 20-39 ب رقم 16 - 
40240  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(4923

 04 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.CULLINAN LUXURY VILLA
إد رة) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

وتأجير  لعق5ر ت.
:) بش ب) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
(-  ر كش  نطقة)39-10)ب رقم)16)

40240) ر كش  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () عفيف  ر د   لسيد 
3) سيل)  ق5 ة  لقنطرة  لشقة رقم)

40090) ر كش  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () زهير لد شن   لسيد 

244 40220) ر كش) دو ر بر دة رقم)

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((7 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم))23228.

96I

SUD INVEST CONSULTING

SETGAMES STUDIO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING

زنقة  لقبط5ن  ريكي  ق5 ة  يزيس 

 GUELIZ، 22 لط5بق )  لشقة رقم 

40000، MARRAKECH(MAROC

SETGAMES STUDIO شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ركز 

 عم45 زينيث ش5رع  سلم تجزئة 

بك5ر لط5بق 3 شقة رقم 24 ب5ب 

دك5لة - 40070  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(4922

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (02

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.SETGAMES STUDIO

إنش5ء) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

وبر  ج) تطبيق5ت  وتطشير  وتصميم 

 لكمبيشتر

)سش ء)في  ملغرب أو للتصدير.

:) ركز) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
تجزئة) ش5رع  سلم  زينيث   عم45 
بك5ر لط5بق)3)شقة رقم)24)ب5ب دك5لة)

-)40070) ر كش  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () بنشليح   لسيد  يشب 
تجزئة  لش زيس)))عم5رة  ال ل  لشقة)
32) لط5بق)3 40200) ر كش  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () بنشليح   لسيد  يشب 
تجزئة  لش زيس)))عم5رة  ال ل  لشقة)

32) لط5بق)40200) ر كش  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((7 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232282.
97I

Cabinet LAMRINI HADI

EURO MERCA NADOR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

Cabinet LAMRINI HADI
28,ش5رع إبن سين5  لن5ضشر ، 

62000،  لن5ضشر  ملغرب
EURO MERCA NADOR شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي أوالد 
لحسن - 62000  لن5ظشر  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.(30(2
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(( أبريل) ((0 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
)ة() بر هيم  زو غ) تفشيت  لسيد)
أصل) حصة  جتم5عية  ن  (333
333)حصة لف5ئدة  لسيد))ة() يمشن)

 لبشعز تي بت5ريخ)0))أبريل)))0).
ملر بط) جم45  )ة() تفشيت  لسيد)
أصل) حصة  جتم5عية  ن  (333

333)حصة لف5ئدة  لسيد))ة() يمشن)

 لبشعز تي بت5ريخ)0))أبريل)))0).

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((7  البتد ئية ب5لن5ضشر بت5ريخ)

))0))تحت رقم)670.

98I

JIYAR JAOUAD

ACHERGUI AGRO-TERRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،

63300، BERKANE(MAROC

ACHERGUI(AGRO-TERRE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي شقة رقم 

03  بنى  لط5بق  لث5ني ش5رع  ضر ن 

 حمد  لخ5 س برك5ن - 63300 

برك5ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

8442

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((0

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.ACHERGUI(AGRO-TERRE

:) ستغال4) غرض  لشركة بإيج5ز)

 ألر �سي  لزر عية

تربية  لحيش ن5ت أليفة.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)شقة رقم)

03) بنى  لط5بق  لث5ني ش5رع  ضر ن)

 63300 (- برك5ن)  حمد  لخ5 س 

برك5ن  ملغرب.
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أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

200)حصة) (:  لسيد  شركي عمرو)
بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد  شركي  حمد):)200)حصة)
بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () عمرو   لسيد  شركي 
عين  لرك5دة) ضيعة  لسشجيط5 

63200)برك5ن  ملغرب.
عنش نه) ()  لسيد  شركي  حمد 
عين  لرك5دة) ضيعة  لسشجيط5 

63200)برك5ن  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) ()  لسيد  شركي  حمد 
عين  لرك5دة) ضيعة  لسشجيط5 

63200)برك5ن  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((7 بت5ريخ) ببرك5ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))0)/9)).
99I

TRIIK RISQ

TRIIK RISQ
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

TRIIK RISQ
 ف5ق ) رقم 722  لسع5دة  ر كش ، 

40000،  ر كش  ملغرب
TRIIK RISQ شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ف5ق ) 

رقم 722  لسع5دة  ر كش -.  ر كش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
123965

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 07) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 
ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 TRIIK (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.RISQ
شركة) (* (: غرض  لشركة بإيج5ز)

 لشكالء)للتشظيف
*)شركة  لحر سة و  لتنظيف

*) ستير د و  لتصدير.
 ( :) ف5ق) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
رقم)722) لسع5دة  ر كش)-.) ر كش)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 200 (: شعشع) بن  فؤ د   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () بنشعشع  فؤ د   لسيد 
722) لسع5دة.) ر كش) رقم) ((  ف5ق)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () بنشعشع  فؤ د   لسيد 
722) لسع5دة.) ر كش) رقم) ((  ف5ق)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
4)) 5رس) بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2)2348.
200I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

RAY›S SANFRANSISCO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم45  لشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 282

 walili(parc 3eme(etg(N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

RAY’S SANFRANSISCO شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تق5طع 
ش5رع  حمد  لخ5 س ويشسف بن 
ت5شفين رقم 2 - 90000 طنجة 

 ملغرب.
رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.89942

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تم) ((0(( أبريل) (24 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
أ2  ن) درهم») (3.326.000»
«1.674.000)درهم»)إلى)«2.000.000 
درهم»)عن طريق):)إد 5ج  حتي5طي أو)
أرب5ح أو عالو ت إصد ر في رأس  مل45.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (02 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)23434).

202I

FLASH ECONOMIE

JAMANOUR 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

JAMANOUR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رأسم5له200000:5 درهم
 قره5  الجتم5عي:9 ش5رع عبد 
 لكريم  لخط5بي  لد ر  لبيض5ء

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
69381

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ بت5ريخ)28) بريل)))0))قرر  5)

يلي:
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة إلى)
 3 رقم) (( زنقة عزيز بال4  لط5بق) (67

 ملع5ريف
4) ن  لنظ5م) تعديل  لفصل)

 ألس5�سي للشركة)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 26 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)490))8.

20(I

FLASH ECONOMIE

TRAPP INTERNATIONAL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

TRAPP INTERNATIONAL

 شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

  قره5  إلجتم5عي: 72 ش5رع أنف5 

ز وية زنقة  لضميمة  إلقليمية 

 لط5بق 9  لشقة ب 208 -  لد ر 

 لبيض5ء

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

541691

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((7

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد

 :  TRAPP INTERNATIONAL

تسمية  لشركة

غرض  لشركة بإيج5ز):) لخد 5ت)

و الستش5ر ت

 ستير د وتصدير  لخد 5ت وجميع)

أنش ع  لتشريد ت

 لتركيب5ت  لتقنية

و لتقني5ت)  لتحش4  لرقمي 

 لجديدة

72)ش5رع) عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)

أنف5 ز وية زنقة  لضميمة  إلقليمية)

-) لد ر) (208 ب) 9) لشقة   لط5بق)

 لبيض5ء

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة

 200.000 : بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي

 لسيد ششرى وليد):)2.000)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة

و لع5ئلية) : ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة.
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 لسيد ششرى وليد)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (7 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)816533
203I

STE FIDUCONFIANCE

DIGI NEAR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
DIGI NEAR شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 24 تجزئة 
 لشرف5ء عين عمير  لط5بق  لث5لث 
شقة رقم 6 ف5س - 30000 ف5س 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
72267

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 2)) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 DIGI (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.NEAR
:) بر ج) بإيج5ز) غرض  لشركة 
(- كمبيشتر) ،) صمم  ،) حلل)
-) لتدريب على)  الستش5ر ت  إلد رية)

نكنشلشجي5  ملعلش 5ت.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)24)تجزئة)
عمير  لط5بق  لث5لث) عين   لشرف5ء)
ف5س) (30000 (- ف5س) (6 رقم) شقة 

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (:  لسيد عز  لعرب بشق5ر)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد عز  لعرب بشق5ر عنش نه) ()

24)تجزئة  لشرف5ء)شقة)6)طريق عين)

 لشقف ف5س)30000)ف5س  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد عز  لعرب بشق5ر عنش نه) ()

24)تجزئة  لشرف5ء)شقة)6)طريق عين)

 لشقف ف5س)30000)ف5س  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (24 بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2)28.

204I

SOCIETE RKF CONSULTING

SOLKHATRAD
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

SOCIETE RKF CONSULTING

 N0151 AVENUE(MER(MORTE

 HAY(RYAD(RTE(DE(SFROU(FES ،

30000، FES(MAROC

SOLKHATRAD شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

 N°42 وعنش ن  قره5  إلجتم5عي

 LOT(BELAIR(BENSOUDA(FES -

.30000 FES(MAROC

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.24703

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(2 أكتشبر) ((2 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

بن) بششتى  )ة() تفشيت  لسيد)

حصة  جتم5عية  ن أصل) (20 عبش)

)ة()جال4) 200)حصة لف5ئدة  لسيد)

صيب5ر2 بت5ريخ)2))أكتشبر)2)0).

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((8 بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2)3).

202I

د د2 و صل

EXPERT BETON
إعالن  تعدد  لقر ر ت

د د2 و صل

ش5رع  لسلط5ن  شال2 يشسف 
رقم 20 - ص ب 8)3 ، 000)3، 

 لحسيمة  ملغرب

EXPERT BETON «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: دو ر 

 زلشكن بني بشفر ح - )20)3 

 لحسيمة  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.(2(2

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في))))أبريل)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

على) ينص  2:) لذ2  رقم) قر ر 

قرر  لشريك  لشحيد للشركة)  5يلي:)

رقم) )ب.و.ت  نجيم) أكعشش   لسيد 

R(88328(،) ز لة  لنش5ط  لت5لي:)

ت5جر.

قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

للشركة) قرر  لشريك  لشحيد  كم5 

:)نقل)  ض5فة  لنش5ط  لتج5ر2  آلتي)

ب5لت5لي) و  لحس5ب  لغير.)  لبض5ئع 

تم5رس  لنش5ط5ت) تصبح  لشركة 

تغطية  ألرضي5ت) -1أعم45   لت5لية:)

 /3 تصنيع  لخرس5نة.) و لجدر ن.)/)

نقل  لبض5ئع لحس5ب  لغير.

قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)

و قرر  لشريك  لشحيد تحيين  لنظ5م)

 ألس5�سي للشركة.

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)

 لنش5ط  لتج5ر2).

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (04  البتد ئية ب5لحسيمة بت5ريخ)

))0))تحت رقم)229.

106I

إئتم5ني5ت  لدريشش

 Société FOR YOU RENT
CAR

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

إئتم5ني5ت  لدريشش

ش5رع عال4 بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 000)9،  لعر ئش  ملغرب

 Société FOR YOU RENT CAR

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي س5حة 

 لقرويين  لط5بق  لث5ني رقم ) - 

000)9  لعر ئش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

6815

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.Société FOR YOU RENT CAR

 Location(:(غرض  لشركة بإيج5ز

.de(véhicules(sans(chauffeurs

س5حة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

(- (( رقم)  لقرويين  لط5بق  لث5ني 

000)9) لعر ئش  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
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 2.000 (: ط5رق)  لسيد  5 شني 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () ط5رق   لسيد  5 شني 

 2292 رقم) تجزئة  ملغرب  لجديد 

000)9) لعر ئش  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) ()  لسيد  لعدو2  حمد 

تجزئة عين  لع5طي رقم222 000)9 

 لعر ئش  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (02  البتد ئية ب5لعر ئش بت5ريخ)

))0))تحت رقم)479.

207I

auditexpert

Bouayad Said
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

auditexpert

 n 5 Rue(Ghassan(Kanafani 6

 eme(etage(fes(n 5 Rue(Ghassan

 Kanafani 6 eme(etage(fes،

30000، Fes(maroc

Bouayad Said شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد)في طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي زنقة زن5تة 

 لحي  لصن5عي  لدك5ر ت ف5س - 

30004 ف5س  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.36771

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تقرر حل) ((0(( أبريل) (28  ملؤرخ في)

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)

 لشريك  لشحيد)Bouayad Said) بلغ)
وعنش ن) درهم  (600.000 رأسم5له5)

زن5تة  لحي) زنقة   قره5  إلجتم5عي 

 30004 (- ف5س)  لصن5عي  لدك5ر ت 

ف5س  ملغرب نتيجة 4):) نته5ء) لعمل.

زنقة) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
زن5تة  لحي  لصن5عي  لدك5ر ت ف5س)-)

30004)ف5س  ملغرب.)

و عين:

و) بشعي5د   لسيد)ة() لسعيد 
ش5كر  لسي5ب) بدر  زنقة  عنش نه) ()

ش5رع عال4 بن عبد هللا)30000)ف5س)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود) (

على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 

تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 

 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية بف5س بت5ريخ)02) 25)))0) 

تحت رقم)370).

208I

AUDITAL CONSULTING

 Glacier غال�سي أولترا موديرن

Ultra Moderne
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

AUDITAL CONSULTING

 BOULEVARD MOHAMMED (9

 IV(IMM(F2 N°11 CASABLANCA

 ، 20500، CASABLANCA

MAROC

 Glacier Ultra غال�سي أولتر   شديرن

Moderne شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 168 ش5رع 

ح5ج عمر  لريفي - 0)02)  لد ر 

 لبيض5ء  ململكة  ملغربية.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.223((

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(2 غشت) ((7 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

تفشيت  لسيد))ة()سميرة جر ر)36 

 20.000 حصة  جتم5عية  ن أصل)

جر ر) سن5ء) )ة() حصة لف5ئدة  لسيد)

بت5ريخ)7))غشت)2)0).

تفشيت  لسيد))ة()سميرة جر ر)39 
 20.000 حصة  جتم5عية  ن أصل)
ف5طمة) )ة() لف5ئدة  لسيد) حصة 

 لكشد2 بت5ريخ)7))غشت)2)0).
تفشيت  لسيد))ة() حمد جر ر)34 
 20.000 حصة  جتم5عية  ن أصل)
ف5طمة) )ة() لف5ئدة  لسيد) حصة 

 لكشد2 بت5ريخ)7))غشت)2)0).
تفشيت  لسيد))ة() حمد جر ر)22 
 20.000 حصة  جتم5عية  ن أصل)
زهير جر ر) )ة() لف5ئدة  لسيد) حصة 

بت5ريخ)7))غشت)2)0).
)ة() صطفى) تفشيت  لسيد)
27)حصة  جتم5عية  ن أصل) جر ر)
20.000)حصة لف5ئدة  لسيد))ة()زهير)

جر ر بت5ريخ)7))غشت)2)0).
)ة() صطفى) تفشيت  لسيد)
8))حصة  جتم5عية  ن أصل) جر ر)
)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  (20.000

هش5م جر ر بت5ريخ)7))غشت)2)0).
جر ر) يشسف  )ة() تفشيت  لسيد)
أصل) حصة  جتم5عية  ن  (42
20.000)حصة لف5ئدة  لسيد))ة()زهير)

جر ر بت5ريخ)7))غشت)2)0).
جر ر) )ة() حسن  تفشيت  لسيد)
أصل) حصة  جتم5عية  ن  (42
)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  (20.000

هش5م جر ر بت5ريخ)7))غشت)2)0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (8 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)827))8.

209I

PwC Advisory

 STERNE TIME CRITICAL
MOROCCO

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

PwC Advisory
 CFC(Lot 57 Casa(Anfa(Quartier,

 Casablanca 20100, Maroc ،
20200، Casablanca(Maroc

 Sterne Time Critical Morocco
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 27 ش5رع 

 حمد  لخ5 س إق5 ة بف5بس ، 

 لط5بق ) ،  كتب رقم 22 - 90000 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

126921

 04 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0((  5رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 Sterne(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.Time Critical Morocco

:) لغرض) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 ن  لشركة في  ملغرب وفي  لخ5رج هش)

 لقي5م ب5ألنشطة  لت5لية:

لجميع) و لدولي  -) لنقل  ملحلي 

أنش ع  لبض5ئع)؛

-)وكيل  لشحن.

-) لنقل لحس5ب  لغير.

-) الستير د و لتصدير و لسمسرة)

ب5ألص5لة عن نفسه5 وب5لني5بة عنه5

 لغير  ن جميع  ملش د و ملنتج5ت)

و ملش د و ملش د  لخ5م  ملصنعة  نه5 أو)

شبه

 صنعة أو جديدة أو  ستعملة..

27)ش5رع) عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)

(، بف5بس) إق5 ة   حمد  لخ5 س 

 90000 (- (22 ))،) كتب رقم)  لط5بق)

طنجة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

رأسم45  لشركة:)  بلغ 

00.000,00))درهم،) قسم ك5لت5لي:

 atouts services : (.000(لشركة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
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و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 Atouts Services  لشركة)
عنش نه) ()ز 2 أطلنتيسشد،)702)زنقة)

ال غر فيير،)30)40)س5نت جشرس دو)

ال  5ريم فرنس5.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 Aymeric Vianney  لسيد)

زق5ق) (27 عنش نه) () (Denneulin

 لسنشنش فرنس5)0)293) برد ن فرنس5)

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (04 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)-.

220I

JAD(BUSINESS(&(WORKSHOP

ISH2M
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

JAD(BUSINESS & WORKSHOP

 RES AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH

 2 IMM 90 ETG 3 APT 15

 SIDI(MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ISH(M شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 46 ش5رع 

 لزرقطشني  لط5بق )  لشقة 6 - 

0000)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.394849

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تمت) ((0(2 نشنبر) (02 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

حسن5ء) يت) )ة() تفشيت  لسيد)

حصة  جتم5عية  ن) (2.000 غزو ن)

أصل)2.000)حصة لف5ئدة  لسيد))ة()

 شال2  ب5رك  الزهر2 بت5ريخ)02)نشنبر)

.(0(2

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

دجنبر)2)0))تحت رقم))27)80.
222I

EL FACHTALI CONSEIL

AGRI GROUPE AG2
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم45  لشركة

EL FACHTALI CONSEIL
ري5ض نش 4 حي سينكش ش5رع  زدلفة 

عم5رة ج  لط5بق 4  لشقة د 8 ، 
MARRAKECH ،40000  ملغرب

)AGRI GROUPE AG شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

 P.2 وعنش ن  قره5  إلجتم5عي
 RESIDENCE ALBASSATINE
 N° 4 ENNAKHIL - 40000

MARRAKECH  ملغرب.
رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.78873

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم) ((0(( 27) 5رس) في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
«200.000)درهم»)أ2  ن)«300.000 
عن) درهم») (800.000» إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (02 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم))23242.
22(I

EL FACHTALI CONSEIL

AGRI GROUPE AG2
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

EL FACHTALI CONSEIL
ري5ض نش 4 حي سينكش ش5رع  زدلفة 

عم5رة ج  لط5بق 4  لشقة د 8 ، 
MARRAKECH ،40000  ملغرب

)AGRI GROUPE AG شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  كتب رقم 
2 ق5 ة  لبس5تين رقم 4  لنخيل - 

MARRAKECH 40000  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.78873

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
 ملؤرخ في)27) 5رس)))0))تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 
رقم) 2 ق5 ة  لبس5تين  رقم) « كتب 
 MARRAKECH  40000 (- 4) لنخيل)
«ري5ض نش 4 حي سينكش) إلى)  ملغرب»)
 3 ج  لط5بق) عم5رة  ش5رع  زدلفة 
 40000 (- 8) كتب ب3)  لشقة س)

MARRAKECH) ملغرب».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (02 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم))23242.
223I

JAD(BUSINESS(&(WORKSHOP

ISH2M
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تعيين  سير جديد للشركة

JAD(BUSINESS & WORKSHOP
 RES AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH
 2 IMM 90 ETG 3 APT 15
 SIDI(MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
ISH(M شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 46 ش5رع 
 لزرقطشني  لط5بق )  لشقة 6 - 

0000)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب.
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.394849

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
2)0))تم تعيين) 02)دجنبر)  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة() يت)  سير جديد 

غزو ن حسن5ء)كمسير وحيد
تبع5 لقبش4  ستق5لة  ملسير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

دجنبر)2)0))تحت رقم))27)80.
224I

ر ز2 لالستش5ر ت

NGFORMA OUD PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ر ز2 لالستش5ر ت
ش5رع 4) نشنبر عم5رة حمد2 ولد 

 لرشيد  لط5بق رقم 02 شقة رقم 02 
 لعيشن ، 70000،  لعيشن  ملغرب

NGFORMA OUD PRIVE شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 
 دري�سي  لحرثي رقم 1168  ملر�سى - 

70000  لعيشن ) ملر�سى(  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

42373
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (24
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.NGFORMA OUD PRIVE
:) لتدريب) غرض  لشركة بإيج5ز)

ودعم  ملدر�سي.
ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
(- 1168) ملر�سى)  دري�سي  لحرثي رقم)

70000) لعيشن)) ملر�سى() ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
ف5طمة  لزهر ء) د ود)  لسيدة 
تد رث  نز   ك5دير) حي  عنش نه) ()

80000) ك5دير  ملغرب.
عنش نه) () حسن  قديم   لسيد 
تد رث  نز   ك5دير) 722)حي  رقم)

80000) ك5دير  ملغرب.
حي)  لسيد  يشب  د ود عنش نه) ()
80000) ك5دير) تد رث  نز   ك5دير)

 ملغرب.
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عنش نه) () هجر  د ود   لسيدة 
80000) ك5دير) حي تد رث  نز   ك5دير)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () هجر  د ود   لسيدة 
80000) ك5دير) حي تد رث  نز   ك5دير)

 ملغرب
حي)  لسيد  يشب  د ود عنش نه) ()
80000) ك5دير) تد رث  نز   ك5دير)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (26 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))0)/2272.
222I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

AL OUCHAK PRINT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue(Anoual(N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc

AL OUCHAK PRINT شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 34 زنقة 
حجرة  لنكشر  لحسيمة - 000)3 

 لحسيمة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
37(3

 (( في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 AL (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.OUCHAK PRINT

غرض  لشركة بإيج5ز):)-) ملطبعة)
-)بيع لش زم  ملك5تب ب5لتقسيط)

-)بيع أكسسش ر ت  ملك5تب.
زنقة) (34 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 3(000 (- حجرة  لنكشر  لحسيمة)

 لحسيمة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد عز  لدين  الدري�سي):)2.000 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عز  لدين  الدري�سي)  لسيد 
يعقشب  ملنصشر) زنقة  (7 عنش نه) ()

000)3) لحسيمة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عز  لدين  الدري�سي)  لسيد 
يعقشب  ملنصشر) زنقة  (7 عنش نه) ()

000)3) لحسيمة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
تحت) (- بت5ريخ) ب5لحسيمة   البتد ئية 

رقم)-.
116I

fidmanar

FBNA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

fidmanar
223 ش5رع عبد  لكريم  لخط5بي 
عم5رة  ملهندز رقم د شقة رقم 7 
 لط5بق  لت5ني  ر كش ، 40000، 

marrakech maroc
FBNA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي :  شروع 

 وليفر ب5لم جم5عة  لشيد ن فيال رقم 
23 - 42203  ر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.203989
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر) ((0(( أبريل) (06 في)  ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (FBNA حل)
 20.000 رأسم5له5)  ملحدودة  بلغ 
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي) درهم 
 شروع  وليفر ب5لم جم5عة  لشيد ن)
فيال رقم)23)-)42203) ر كش  ملغرب)

نتيجة لتشقف نش5ط  لشركة.
و عين:

 لسيد)ة()  عد ر نج5ة و عنش نه) ()
95600) وبشني) تيليشس) ش5رع  (28

فرنس5 كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)
وفي  شروع) ((0(( أبريل) (06 بت5ريخ)
 وليفر ب5لم جم5عة  لشيد ن فيال رقم)

23)-)42203) ر كش  ملغرب.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((2 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232243.
227I

FISCALITY CONSULTING CENTER

BAZOD GROUP
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
إنش5ء)فرع ت5بع للشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
BAZOD GROUP شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي 
 لقس5م2  لد خلة - 73000  لد خلة 

و د2  لذهب  ملغرب.
إنش5ء فرع ت5بع للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.2(2(33

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)28)أبريل)))0))تقرر إنش5ء)
تحت  لتسمية) للشركة  ت5بع  فرع 
BAZOD GROUP)و  لك5ئن ب5لعنش ن)
(، رح45) سيد2  طريق  في   حل 
كيلش تر2))،)دو ر كنزيعة أوالد زن5قية)

جم5عة والد حسشن)-)40000) ر كش)
 ملغرب و  ملسير  ن طرف  لسيد)ة()

ب5ز2 خ5لد.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232490.

228I

FACE FIDUCIAIRE

 COMPAGNIE CENTRALE DE
GENIE CIVIL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
09) ش5رع  صطفى  ملعني  لط5بق 

 لث5لث رقم 6 ، 0230)،  لد ر 
 لبيض5ء  ملغرب

 COMPAGNIE CENTRALE DE
GENIE CIVIL شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 02) ش5رع 
 صطفي  ملع5ني ط ) ش 9 - 0230) 

 لد ر لبيض5ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
242497

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 8)) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)
 COMPAGNIE CENTRALE DE

.GENIE CIVIL
شركة) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
نقل) ؛) ق5و4   لهندسة  ملدنية)
طريق  لسي5ر ت  لتي) عن   لبض5ئع 
حمشلته5  ملعتمدة تس5و2 أو تزيد عن)

.) لنقل  لحضر2.
ً
22)طن5
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عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)02))ش5رع)
 صطفي  ملع5ني ط)))ش)9)-)0230) 

 لد ر لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
كريم  لف5طيمي)  لسيد  حمد 
درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000  :

للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
كريم  لف5طيمي)  لسيد  حمد 
أ2  يشليشز  دخل  (9 حي) عنش نه) ()
8820)) ملحمدية) 4) ملحمدية)  لرقم)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
كريم  لف5طيمي)  لسيد  حمد 
أ2  يشليشز  دخل  (9 حي) عنش نه) ()
8820)) ملحمدية) 4) ملحمدية)  لرقم)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 26 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)-.
229I

JAD(BUSINESS(&(WORKSHOP

INFINI COMPETENCES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تشسيع نش5ط  لشركة)

JAD(BUSINESS & WORKSHOP
 RES AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH
 2 IMM 90 ETG 3 APT 15
 SIDI(MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
INFINI COMPETENCES شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  الجتم5عي )2 زنقة 
4) حي  ن5س - 26000  سفي  ملغرب.

تشسيع نش5ط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.7242

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تمت) ((0(( أبريل) (22 في)  ملؤرخ 

نش5ط) إلى  إض5فة  ألنشطة  لت5لية 

 لشركة  لح5لي):

- لتنظيف)- آل ن)-)و لنظ5فة

-نقل و ع5لجة  لنف5ي5ت

-أعم45  لسال ة  ن  لحر ئق

-بيع طف5ي5ت  لحريق.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((7 بت5ريخ) بآسفي   البتد ئية 

))0))تحت رقم))32.

2(0I

فيفشنديس  ركز أعم45

LINES SANTE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

فيفشنديس  ركز أعم45

 rue abou abbas jeraoui N 27

 5 quartier(de(la(gare ، 20310،

CASABLANCA  ملغرب

LINES SANTE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي )33 ش5رع 

 بر هيم  لرود ني  لط5بق 2  لشقة 
رقم 2)  ق5 ة ريح5ن - 0330)  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2424(3

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (22

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 LINES (:  إلقتض5ء)بمختصر تسميته5)

.SANTE

(: بإيج5ز) غرض  لشركة 
 IMMEUBLES PROMOTEUR

.IMMOBILIER
 33( (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 2 ش5رع  بر هيم  لرود ني  لط5بق)
 لشقة رقم)2)) ق5 ة ريح5ن)-)0330) 

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد ر�سى  يكش):)2.000)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () ر�سى  يكش   لسيد 
عبد) ش5رع  رو 5نش  بشينتش  تجزئة  ((
بشط5لب  نف5  لد ر  لبيض5ء)  له5د2 

0000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () ر�سى  يكش   لسيد 
عبد) ش5رع  رو 5نش  بشينتش  تجزئة  ((
بشط5لب  نف5  لد ر  لبيض5ء)  له5د2 

0000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 26 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)474))8.

2(2I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

MRALI
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8  لط5بق 2  لشقة 9  ق5 ة 
 لحرية ش5رع فلسطين ، 30000، 

ف5س  ملغرب
MRALI «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي:  ك5تب 

 لشف5ء رقم 60  لط5بق 4  كتب رقم 
)) ش5رع  لشف5ء طريق صفرو ف5س - 

30000 ف5س  ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.(4(39

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ في))2) 5رس)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)
قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تغيير  ملقر  الجتم5غي)
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

تفشيت  لحصص  لشركة
قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تقسييم حصص  لشركة
قر ر رقم)4:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تسمية  ملسير  لجديد
قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تغيير تسمية  لشركة)
قر ر رقم)6:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تغيير  لشكل  لق5نشني للشركة
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
بند رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تحيين  لق5نشن  الس5�سي
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((8 بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)329).
2((I

KBH CONSULTING

 SOCIETE INSTITUT
 FRANCAIS DE FORMATION

PROFESSIONNELLE PRIVE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 22
 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC
 SOCIETE INSTITUT

 FRANCAIS DE FORMATION
 PROFESSIONNELLE PRIVE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد)في طشر  لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 22 
ش5رع  لجشالن زنقة طنجة  ألطلس 

ف5س - 30000 ف5س  ملغرب.
حل شركة
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.27483

بمقت�سى  لجمع  لع5م)

أبريل) (2( في)  إلستثن5ئي  ملؤرخ 

ذ ت) شركة  حل  تقرر  ((0((

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 SOCIETE INSTITUT  لشحيد)

 FRANCAIS DE FORMATION

PROFESSIONNELLE PRIVE) بلغ)

وعنش ن) درهم  (20.000 رأسم5له5)

ش5رع) (22 رقم)  قره5  إلجتم5عي 

ف5س) طنجة  ألطلس  زنقة   لجشالن 

(: (4 نتيجة  ف5س  ملغرب  (30000 (-

أجل) خص5ص  ملش رد  مل5لية  ن 

 إلستثم5ر.

 22 و حدد  قر  لتصفية ب رقم)

طنجة  ألطلس) زنقة  ش5رع  لجشالن 

ف5س)-)30000)ف5س  ملغرب.)

و عين:

زهير  لحلش و عنش نه) ()  لسيد)ة()

 22200 سيز ن) بش4  إسبالند   (2(

ريمس فرنس5 كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود) (

على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 

تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 

 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية)

-(:

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((2 بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2165.

2(3I

société TRILHOSALAMA S A R L

STE TRILHOSALALAMA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

société TRILHOSALAMA S A R L

 NR 72 RUE 14 HAY(ENNAHDA

 ARFOUD(NR 72 RUE 14 HAY

 ENNAHDA(ARFOUD، 52200،

ARFOUD ARFOUD

 STE TRILHOSALALAMA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  لنهضة 

زنقة 24  لطبق  الو4 رقم )7  رفشد 

000)2  رفشد  رفشد

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

229(3

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (22

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.TRILHOSALALAMA

(: بإيج5ز) غرض  لشركة 

.TRANSPORT TOURISTIQUE

حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 لنهضة زنقة)24) لطبق  الو4 رقم))7 

 رفشد)000)2) رفشد  رفشد.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

سشسة) دو  بيبي  شك5دور   لسيد 

حي  لنهضة) عنش نه) () فليب  لشيس 

زنقة)24) لطبق  الو4 رقم))7 000)2 

 رفشد  رفشد.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

ب5حدو)  لسيد  سم5عيل  يت 

عنش نه) ()حي  لنهضة زنقة)24) لطبق)

 الو4 رقم))7 000)2) رفشد  رفشد

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية ب5لرشيدية بت5ريخ)26)أبريل)

))0))تحت رقم)293.

2(4I

فيكشج دو سشس ش م م للشريك  لشحيد

كر ف5ن سير 2 ب25 جشويل
 ش م م

 CARAVANSERAI BY - 
JOELLE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

فيكشج دو سشس ش م م للشريك 
 لشحيد

42، ش5رع  لعقبة، ، 44000، 
 لصشيرة  ملغرب

كر ف5ن سير 2 ب25 جشويل ش م 
 CARAVANSERAI BY JOELLE - م

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  س5كنة 
عند فيكشج دو سشس، رقم 42، 
ش5رع  لعقبة - 44000  لصشيرة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

6129
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (02
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)
م) ش  جشويل  ب25  سير 2  كر ف5ن 
 CARAVANSERAI BY JOELLE (- م)

.SARL
:) ق5و4 في) غرض  لشركة بإيج5ز)
تدبير  الستغال4  لتج5ر2 أو  لخد 5ت)

) ستغل د ر للضي5فة(.
:) س5كنة) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
عند فيكشج دو سشس،)رقم)42،)ش5رع)

 لعقبة)-)44000) لصشيرة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 LAGARDE(Joêlle(:(600(لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 DEGODENNE Jean  لسيد)
 200 Jacques F : 400)حصة بقيمة)

درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 LAGARDE Joêlle  لسيدة)

عنش نه) ()فرنس5..)فرنس5.
 DEGODENNE Jean  لسيد)
Jacques F)عنش نه) ()بلجيك5..)بلجيك5.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 LAGARDE Joêlle  لسيدة)

عنش نه) ()فرنس5..)فرنس5
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06  البتد ئية ب5لصشيرة بت5ريخ)

))0))تحت رقم)222.
2(2I

fidmanar

KER SAADA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم45  لشركة

fidmanar
223 ش5رع عبد  لكريم  لخط5بي 
عم5رة  ملهندز رقم د شقة رقم 7 
 لط5بق  لت5ني  ر كش ، 40000، 

marrakech maroc
KER SAADA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي 
 لقن5رية درب  لعرصة رقم 8) 
 ملدينة - 40000  ر كش  ملغرب.

رفع رأسم45  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.14631
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم) ((0(( أبريل) (02 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
«300.000)درهم»)أ2  ن)«200.000 
عن) درهم») (400.000» إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)135465.
126I
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DARAA AUDIT

 SOCIETE ALIMENTATION
GENERALE BADR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وف5ة شريك

DARAA AUDIT

 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN(WORK(IMM(A(N°7،

0000)،  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

 SOCIETE ALIMENTATION

GENERALE BADR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 200-98 
زنقة  شال2 يشسف -. برشيد  ملغرب.

وف5ة شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.6967

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

 ملؤرخ في)06)فبر ير)023))تم  إلعالم)

بشف5ة  لشريك أحمد بكر2 و تشزيع)

لرسم) (
ً
تبع5 على  لشرثة  حصصه 

 (023 ين5ير) (23 في)  إلر ثة  ملؤرخ 

ب5لشكل  ألتي):

 1.561 (، زهرة) نعم5ني   لسيد)ة()

حصة.

 3.202 (، بكر2)  لسيد)ة() حمد 

حصة.

 1.561 (، بكر2) دريس   لسيد)ة()

حصة.

 1.561 (، بكر2) سعيد   لسيد)ة()

حصة.

 932 (، بكر2) حسن   لسيد)ة()

حصة.

(، بكر2) عبد  ملجيد   لسيد)ة()

1.561)حصة.

 780 (، بكر2) نشفيسة   لسيد)ة()

حصة.
 780 (، بكر2) ربيعة   لسيد)ة()

حصة.
 780 (، بكر2) زبيدة   لسيد)ة()

حصة.

 لسيد)ة() ري5 بكر2)،)780)حصة.

 126 (، عرفة) ع5ئشة   لسيد)ة()

حصة.

 لسيد)ة()ليلى عرفة)،)126)حصة.
 (2( (، عرفة) ط5رق   لسيد)ة()

حصة.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
يشنيش) (22 بت5ريخ) ببرشيد   البتد ئية 

2)0))تحت رقم)746.

2(7I

.sté.(fidev(SARL(-(A.U

ISMAILI FRERES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

.sté. fidev(SARL - A.U
 كن5س - 498  ديشر  جد د  بني 
  حمد ، 20000،  كن5س  ملغرب
ISMAILI FRERES شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 27، 

ش5رع أ بش س –  لسع5دة - 20000 
 كن5س  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.28322
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( أبريل) (16  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسم5له5) ISMAILI FRERES) بلغ 
وعنش ن  قره5) درهم  (220.000
(– أ بش س) ش5رع  (،27  إلجتم5عي)
20000) كن5س  ملغرب) (-  لسع5دة)

نتيجة 4):)حل  لشركة.
(،27 ب) حدد  قر  لتصفية  و 
 20000 (- –) لسع5دة) ش5رع أ بش س)

 كن5س  ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة()عبد  الله  السم5عيلي و)
عنش نه) ()04)،)تجزئة وليلي)-)سيد2)
20000) كن5س  ملغرب كمصفي) ب5ب5)

)ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود) (
على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 
تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 
 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)

27،)ش5رع أ بش س)–) لسع5دة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((( بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232.

2(8I

AFTISSE CONSEIL

LAATFA CASH
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

AFTISSE CONSEIL
 RESIDENCE AIN HMIDA

 IMMEUBLE 3 APPARTEMENT
 15. 3ème(ETAGE(ANGLE
 AVENUE ABDELKRIM EL

 KHATTABI ET AVENUE ALLAL
 EL(FASSI(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
LAATFA CASH شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  سكجشر 
تجزئة ح5ح5  ملعصرة رقم 163 - 

40000  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(22(9

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (07
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.LAATFA CASH
تحشيل) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 ال ش 4)
خد ة دفع  لفش تير.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):) سكجشر)
(- (163 رقم) ح5ح5  ملعصرة  تجزئة 

40000) ر كش  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 200 (:  لسيد  دغشغي  حمد)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) ()  لسيد  دغشغي  حمد 

 سكجشر تجزئة ح5ح5  ملعصرة رقم)

163 40000) ر كش  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) ()  لسيد  دغشغي  حمد 

 سكجشر تجزئة ح5ح5  ملعصرة رقم)

163 40000) ر كش  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (04 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232370.

2(9I

ILIAS BOUJIDA

B.K CAFE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ILIAS BOUJIDA

 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA(TAZA، 35000، TAZA

MAROC

B.K CAFE شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 769 حي 

 ال ل  جمشعة 20 ت5زة - 32000 

ت5زة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

6477

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( فبر ير) (22

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 B.K (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.CAFE
غرض  لشركة بإيج5ز):)بيع و شر ء)
 ملش د لغد ئية صي5نة و  صالح  آلالت)

 اللكترونية و لتمشيل.
حي) (769 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 ال ل  جمشعة)20)ت5زة)-)32000)ت5زة)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: خ5لد) بندحم5ن   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد بندحم5ن خ5لد عنش نه) ()
22)) جمشعة ب حي  لنهضة)32000 

ت5زة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد بندحم5ن خ5لد عنش نه) ()
22)) جمشعة ب حي  لنهضة)32000 

ت5زة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (02 بت5ريخ) بت5زة   البتد ئية 

))0))تحت رقم)220.

230I

 ئتم5نية  لط5قة

S.B.R.O MULTISERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتم5نية  لط5قة
 مر تمكروت رقم 04 ش5رع  حمد 
 لخ5 س ، 42000، ورز ز ت  ملغرب
S.B.R.O MULTISERVICES شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 04 
بلشك 06 حي  ملق5و ة - 42000 

ورز ز ت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

229(2

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (08

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.S.B.R.O MULTISERVICES

:) حطة) بإيج5ز) غرض  لشركة 

و) تنظيف  لسي5ر ت  و  غسل 

 لش5حن5ت.

رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 42000 (- حي  ملق5و ة) (06 بلشك) (04

ورز ز ت  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: بشغ5نيم) رشيد   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () بشغ5نيم  رشيد   لسيد 

رقم)04)بلشك)06)حي  ملق5وم)42000 

ورز ز ت  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () بشغ5نيم  رشيد   لسيد 

رقم)04)بلشك)06)حي  ملق5و ة)42000 

ورز ز ت  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (28  البتد ئية بشرز ز ت بت5ريخ)

))0))تحت رقم)220.

232I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

MONEY CARS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
MONEY CARS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 2) 
ش5رع  لجيش  مللكي و صيل عطية 
إق5 ة زكية - 30000 ف5س  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.29333
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
 ملؤرخ في)))) 5رس)))0))تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 
«رقم)2))ش5رع  لجيش  مللكي و صيل)
ف5س) (30000 (- زكية) إق5 ة  عطية 
3) لط5بق) رقم) « تجر  إلى)  ملغرب»)
عين) طريق  إق5 ة  مللشكي   ألر�سي 

 لشقف)-)30000)ف5س  ملغرب».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية بف5س بت5ريخ)04) 25)))0) 

تحت رقم)038).
23(I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

STE MILLE ROSE TRAVAUX
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM
 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
 STE MILLE ROSE TRAVAUX

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم:6 زنقة 

20 حي  يكـــــش  ملرجـــة فــــ5س. - 30000 
فــــــ5س  ملغـــــرب.

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.47992
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
))0))تم تحشيل) 28)أبريل)  ملؤرخ في)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 
حي  يكـــــش  ملرجـــة) (20 زنقة) «رقم:6)
فــــــ5س  ملغـــــرب») (30000 (- فــــ5س.)
حــي  لسكـــة  تجر) (227 «رقــم:) إلى)
فــــــ5س) (30000 (- فــــ5س.) بنســــشدة  (2

 ملغـــــرب».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((( بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)))0)/2)29.
233I

FIDUCIARE POLYFINANCES CONSEIL

QUARTZO BIANCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

 FIDUCIARE POLYFINANCES
CONSEIL

 PORTE DE MARRAKECH EL
 MASSIRA(IMM 63A(APPT
 07 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
QUARTZO BIANCO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي بش ب 
 63A ر كش  نطقة 29 عم5رة 

شقة 07  ملسيرة  ر كش. - 40000 
 ر كش.  ململكة  ملغربية.
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.3727

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم تعيين) ((0(( 04) 5رس)  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة() جديد   سير 

 يتلح5ج  حمد كمسير آخر
تبع5 لقبش4  ستق5لة  ملسير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (04 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)234472.
234I
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SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

GMLUXE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

GMLUXE شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : ش5رع 

 لجيش  مللكي إق5 ة  لسعيد2 

 ك5تب  لفتح  لط5بق  لث5ني  لشقة 
رقم 7 - 30000 ف5س  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.62419

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تقرر حل) ((0(( أبريل) (2(  ملؤرخ في)

ذ ت  سؤولية) شركة  (GMLUXE

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد  بلغ)
وعنش ن) درهم  (200.000 رأسم5له5)

ش5رع  لجيش)  قره5  إلجتم5عي 

 مللكي إق5 ة  لسعيد2  ك5تب  لفتح)

 لط5بق  لث5ني  لشقة رقم)7)-)30000 

تحقيق) لعدم  نتيجة  ف5س  ملغرب 

 لغرض  إلجتم5عي.

و عين:

و) جال4  كشد2   لسيد)ة()
زنقة جعفر أبن عطية) (28 عنش نه) ()

ف5س  ملغرب) (30000 سق5طش ) أيت 

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)

ش5رع) وفي  ((0(( أبريل) (2( بت5ريخ)

إق5 ة  لسعيد2)  لجيش  مللكي 

 ك5تب  لفتح  لط5بق  لث5ني  لشقة)
رقم)07)-)30000)ف5س  ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية بف5س بت5ريخ)02) 25)))0) 

تحت رقم)048).

232I

AUDITAL CONSULTING

غال�سي أولتر   شديرن

 GLACIER ULTRA 
MODERNE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وف5ة شريك

AUDITAL CONSULTING

 BOULEVARD MOHAMMED (9

 IV(IMM(F2 N°11 CASABLANCA

 ، 20500، CASABLANCA

MAROC

 Glacier Ultra غال�سي أولتر   شديرن

Moderne شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 168 ش5رع 

ح5ج عمر  لريفي - 0)02)  لد ر 

 لبيض5ء  ململكة  ملغربية.

وف5ة شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.223((

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

 ملؤرخ في)7))غشت)2)0))تم  إلعالم)

بشف5ة  لشريك بشجمعة جر ر و تشزيع)

لرسم) (
ً
تبع5 على  لشرثة  حصصه 

 (022 شتنبر) (29 في)  إلر ثة  ملؤرخ 

ب5لشكل  ألتي):

 لسيد)ة() صطفى جر ر)،)2.277 

حصة.

 2.277 (، جر ر)  لسيد)ة() حمد 

حصة.

 2.277 (،  لسيد)ة() حسن جر ر)

حصة.

 2.277 (، يشسف جر ر)  لسيد)ة()

حصة.

 290 (، جر ر) سميرة   لسيد)ة()

حصة.
 2.277 (، جر ر) زهير   لسيد)ة()

حصة.

 لسيد)ة()ف5طمة  لكشد2)،)2.277 

حصة.

 289 (، جر ر) سن5ء)  لسيد)ة()

حصة.

 2.277 (، جر ر) هش5م   لسيد)ة()

حصة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (8 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)827))8.

136I

ZAK OPTIQUE SARL AU

ZAK OPTIQUE ZO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ZAK OPTIQUE SARL AU
 avenue lalla el yacout angle 61
 mustapha(el(maani(n 56 1er
 etg centre commercial riad

 casablanca، 20000، casablanca
maroc

ZAK OPTIQUE ZO شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 61 طريق 
اللة ي5قشت ز وية  صطفى  ملع5ني 

رقم 56  لط5بق  الو4  ملركز  لتج5ر2 
ري5ض  لد ر  لبيض5ء 0000)  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(7003

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(2 نشنبر) ((4
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 ZAK (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.OPTIQUE ZO
غرض  لشركة بإيج5ز):)نظ5رتي.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)61)طريق)
ز وية  صطفى  ملع5ني) ي5قشت  اللة 
رقم)56) لط5بق  الو4  ملركز  لتج5ر2)
0000)) لد ر) ري5ض  لد ر  لبيض5ء)

 لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد زعز ع  حمد زكري5):)2.000 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

زكري5) زعز ع  حمد   لسيد 
د) عنش نه) () ق5 ة  لشب5ب  نطقة 
عين) (27 شقة) (( ط5بق) ((2 عم5رة) ((
0000)) لد ر)  لسبع  لد ر  لبيض5ء)

 لبيض5ء) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
زكري5) زعز ع  حمد   لسيد 
د) عنش نه) () ق5 ة  لشب5ب  نطقة 
عين) (27 شقة) (( ط5بق) ((2 عم5رة) ((
0000)) لد ر)  لسبع  لد ر  لبيض5ء)

 لبيض5ء) ملغرب)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (7 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

دجنبر)2)0))تحت رقم)802943.
237I

 شروكش كش بتشنس  ك5ونت

NANGATRAD SARLAU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 شروكش كش بتشنس  ك5ونت
شقة 27  لط5بق 4 برج  ن5رة ) 

 دخل   ش5رع عبد  لكريم  لخط5بي 
، 40000،  ر كش  ملغرب

NANGATRAD SARLAU شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي )3 ش5رع 

بغد د - 44000  لصشيرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
6131

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(2 يشنيش) ((8
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
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ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 
ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.NANGATRAD SARLAU
ر ئد) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
أعم45 في إد رة  لعملي5ت أو  لخد 5ت)

 لتج5رية))إد رة د ر  لضي5فة(.
)3)ش5رع) عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)

بغد د)-)44000) لصشيرة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (:  لسيد ب5فيل جشرفيتش)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد ب5فيل جشرفيتش عنش نه) ()
660)تقسيم أزليف)44000) لصشيرة)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () ك5تس   لسيدة  5ريك5 
660)تقسيم أزليف)44000) لصشيرة)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06  البتد ئية ب5لصشيرة بت5ريخ)

))0))تحت رقم))22.
238I

 BEPOLYCO(كتب  لدر س5ت  ملتعدد  الستش5ر ت 

ش م م

 STE TANMERTE EVASION
SARL تنميرت افازيون ش.م.م
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 كتب  لدر س5ت  ملتعدد 
 الستش5ر ت BEPOLYCO ش م م

رقم 220 حي  لحسني ش5رع  شال2 
رشيد ورز ز ت ، 42000، ورز ز ت 

 ملغرب
 STE TANMERTE EVASION SARL

تنميرت  ف5زيشن ش.م.م شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : ص ب 
224  ركز سكشرة - )4220 ورز ز ت 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
.2867

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( 07) 5رس)  ملؤرخ في)
 STE TANMERTE EVASION SARL
تنميرت  ف5زيشن ش.م.م شركة ذ ت)
رأسم5له5)  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 
وعنش ن  قره5) درهم  ((40.000
224) ركز سكشرة)  إلجتم5عي ص ب)
نتيجة) ورز ز ت  ملغرب  (4220( (-
لعدم  لشصش4  لى  لهدف  الجتم5عي)

 لرغشب فيه.
و عين:

و)  لسيد)ة() بر هيم  دص5لح 
ويرك5ن  سني) دو ر  لدرب  عنش نه) ()
)22)4) سني  ر كش  ملغرب)  لحشز)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)
وفي  ركز) ((0(( 07) 5رس) بت5ريخ)

سكشرة)-))4220)سكشرة  ملغرب.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (06  البتد ئية بشرز ز ت بت5ريخ)

))0))تحت رقم)84).
239I

FIDUCIAIRE AL WAFA

 SSOCIETE OULED NAJY
SERVICE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL WAFA
 BD(ALLAL(BENABDELLAH(N°60

 FKIH(BEN(SALAH ، 23200،
FKIH BEN SALAH MAROC
 SSOCIETE OULED NAJY

SERVICE شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  والد علي 
 لش د  لبر دية  لفقيه بن ص5لح - 
00)3)  لفقيه بن ص5لح  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

4997

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 23) 5رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

 SSOCIETE OULED NAJY  :

.SERVICE

:) لشس5طة) غرض  لشركة بإيج5ز)

في تحشيل  ال ش 4

صرف  لعمالت  لنقدية.

:) والد) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

علي  لش د  لبر دية  لفقيه بن ص5لح)-)

00)3)) لفقيه بن ص5لح  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (:  لسيد  يشب  لن5جي)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) ()  لسيد  يشب  لن5جي 

بن) علي  لش د  لبر دية  لفقيه   والد 

ص5لح) بن  00)3)) لفقيه  ص5لح)

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) ()  لسيد  يشب  لن5جي 

بن) علي  لش د  لبر دية  لفقيه   والد 

ص5لح) بن  00)3)) لفقيه  ص5لح)

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

بت5ريخ) بن ص5لح  ب5لفقيه   البتد ئية 

04) 5رس)))0))تحت رقم)82.

240I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

ERJATI SUD
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

ERJATI SUD «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: تع5ونية 
 ملتشكلة بير طم طم - - صفرو 

 ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.3(03

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ في)28)أبريل)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)
قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
 ستق5لة  لسيد  ملصطفى  رج5تي  ن)

 نصبه كمدير
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
تعيين  لسيد يشسف  رج5تي كمدير)

للشركة
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
على) ينص  32:) لذ2  رقم) بند 

 5يلي:)تعيين  ملدير
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((2 بت5ريخ) بصفرو   البتد ئية 

))0))تحت رقم)74).
242I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

DAR DALLAH
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تق5طع ش5رع  شال2 رشيد و عبد 
 لكريم  لخط5بي،عم5رة  ركز أعم45 
جليز،  لط5بق  لث5لث،  كتب رقم 2) 

، 40000،  ر كش  ملغرب
DAR DALLAH
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 «شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
ذ ت  لشريك  لشحيد»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: تـجـزئـة 
 لــزيـتـشن  لـمـحـ5 ـيـد، رقــم 72 

 لـطـ5بـق  ألو4،  ـكــتــب رقـــم ) - 
40000  ـر كـــش  ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.(0479

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ في)06)أبريل)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)
على) ينص  2:) لذ2  رقم) قر ر 
ب5لعـنش ن) بـيـع  نـقـطـة  خلـق   5يلي:)
 لتـ5لي:)أزبـزط درب  لـقـ5ضـي رقـم)207 

 ـر كـش-) ملدينة)
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
تنظيم  لتظ5هر ت) ٲنشطة  إلغ5ء)
غـرض) شـ25  ـن  قـ5عـة  و   لثق5فية 

 لشركة
قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)
تـســيـير و) إلى  نـشـ5ط  لـشركة  تـمـديـد 

 سـتـغــال4 دور  لــضــيـ5فــة
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
على) ينص  3:) لذ2  رقم) بند 
هـــدف  لــشــركـة) يـتـحــدد   5يلي:)
(: في) فـي  لـخــ5رج  كـمــ5  فـي  لـمـغــرب 
تـســيـير و  سـتـغــال4 دور  لــضــيـ5فــة و)
جــمــيــع  لـعــمـلــيـ5ت) وعــمــش ـ5   تحف.)
 لـمـرتـبــطــة  ــبـ5شــرة آو غــيـــر  ــبــ5شــرة)

ب5ألهــد ف  لــمــذكــشرة أعـــاله.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (04 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)135386.

24(I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

BICARD S.L
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير تسمية  لشركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA
 HAY(TARGA -MARRAKECH 870

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

BICARD S.L شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره5  الجتم5عي رقم 2080 
 ملس5ر طريق  سفي  ر كش - 40000 

 ر كش  ملغرب.
تغيير تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
223227

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم تغيير) ((0(( أبريل) (22  ملؤرخ في)
(«BICARD S.L» تسمية  لشركة  ن)

.«AKFAL»(إلى
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)4897.

243I

SUD EST CONSEIL

CHOROUK BUILDING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble(Dahir(B, Apt 16, Bd

 ،Hassan(II, Hay(Hassani ، 40130
 ر كش  ملغرب.

 CHOROUK(BUILDING &
CONSULTING

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 
 لحسن  لث5ني  ق5 ة  ليز بيت 

 لط5بق 2  ملكتب رقم 22 - 40000 
 ر كش  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.20(782
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
))0))تم تحشيل) 28)أبريل)  ملؤرخ في)
 ملقر  الجتم5عي  لح5لي للشركة  ن)«)
ش5رع  لحسن  لث5ني  ق5 ة  ليز بيت)
 40000 (- (22 2) ملكتب رقم)  لط5بق)
تجزئة  ملس5ر) (» إلى)  ر كش  ملغرب»)
 رض  لعبد2)28) لط5بق  الو4  كتب)

رقم)3)-)40000) ر كش  ملغرب».

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232484.

244I

FIDUNIVERSEL

بيريسنس انترناسيونال
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUNIVERSEL
 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،
CASABLANCA MAROC

بيريسنس  نترن5سيشن45 شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 26 ش5رع 

 رس سلط5ن ط5بق2 رقم 3 - 
0700)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
24(327

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

بيريسنس  نترن5سيشن45.
غرض  لشركة بإيج5ز):) لتج5رة.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)26)ش5رع)
 رس سلط5ن ط5بق2)رقم)3)-)0700) 

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: بدر2) نعمة   لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيدة نعمة بدر2):)2000)بقيمة)

200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () بدر2  نعمة   لسيدة 

شنغريال.) سقط سلطنة عم5ن.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () بدر2  نعمة   لسيدة 

شنغريال.) سقط سلطنة عم5ن)

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)23)3)8.

242I

HTA CONSEIL

IDEA LAB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

HTA CONSEIL

 لتقى ش5رع  حمد  لخ5 س و ش5رع 

ألبير  ألو4  بنى  حمد  لخ5 س 

 ملدخل ’ب’  لط5بق  لث5لث  ملكتب 

304 -، 20060،  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب

IDEA LAB شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 2 ش5رع 

 يت ب5 عمر ن  لط5بق  لس5بع  لتقى 

ش5رع  حمد  لخ5 س - 20060  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.373793

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

))0))تم تحشيل) 28)أبريل)  ملؤرخ في)

 ملقر  الجتم5عي  لح5لي للشركة  ن)«2 

ش5رع  يت ب5 عمر ن  لط5بق  لس5بع)

 لتقى ش5رع  حمد  لخ5 س)-)20060 

« لتقى) إلى)  لد ر  لبيض5ء) ملغرب»)

ألبير) و ش5رع  ش5رع  حمد  لخ5 س 

 ألو4  بنى  حمد  لخ5 س  ملدخل)«)

 707 ب)«) لط5بق  لس5بع  كتب رقم)

20060) لد ر  لبيض5ء) ملغرب».
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ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم))92))8.
146I

O’GESTION(&(CONSEIL

BENTAYEB BRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

O’GESTION & CONSEIL
شقة )2  لط5بق  لث5لث 28  كرر 
زنقة  حمد عبدو إق5 ة حمزة ، 

OUJDA MAROC ،60000
BENTAYEB BRO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي وجدة، 
ش5رع  حمد عبدو رقم 28  كرر 

 ق5 ة حمزة  كتب رقم )2 - 60000 
وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
39322

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 20) 5رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.BENTAYEB BRO
:) شغ45) بإيج5ز) غرض  لشركة 
 ختلفة أو  شغ45  لبن5ء)، الستغال4)
 لفالحي،بيع  آللي5ت  لزر عية)

، الستير د و  لتصدير.
وجدة،) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
28) كرر) رقم) عبدو  ش5رع  حمد 
 ق5 ة حمزة  كتب رقم))2)-)60000 

وجدة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد بنطيب ي5سين):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

 200 (: بنطيب  بر هيم)  لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () ي5سين  بنطيب   لسيد 

عين بني  طهر) (64100 ( حي  ملحطة)

 ملغرب.

 لسيد بنطيب  بر هيم عنش نه) ()

عين بني  طهر) (64100 ( حي  ملحطة)

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () ي5سين  بنطيب   لسيد 

64100)عين بني) حي  ملحطة))

 طهر  ملغرب

 لسيد بنطيب  بر هيم عنش نه) ()

64100)عين بني) حي  ملحطة))

 طهر  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية بشجدة بت5ريخ)02) 25)))0) 

تحت رقم)625.
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DARAA AUDIT

 SOCIETE ALIMENTATION

GENERALE BADR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

DARAA AUDIT

 ROUTE BOUSKOURA PROJET

 GREEN(WORK(IMM(A(N°7،

0000)،  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

 SOCIETE ALIMENTATION

GENERALE BADR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 200-98 
زنقة  شال2 يشسف -. برشيد  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.6967

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(2 فبر ير) (06 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

نعم5ني) زهرة  )ة() تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  (1.561

)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  (1.561

 حمد بكر2 بت5ريخ)4))فبر ير)0)0).
بكر2) دريس  )ة() تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  (1.561

)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  (1.561

 حمد بكر2 بت5ريخ)4))فبر ير)0)0).
بكر2) سعيد  )ة() تفشيت  لسيد)

630)حصة  جتم5عية  ن أصل)630 
حصة لف5ئدة  لسيد))ة() حمد بكر2)

بت5ريخ)23) 25)029).
بكر2) حسن  )ة() تفشيت  لسيد)

932)حصة  جتم5عية  ن أصل)932 
حصة لف5ئدة  لسيد))ة() حمد بكر2)

بت5ريخ)22) 5رس)2016.

عبد  ملجيد) )ة() تفشيت  لسيد)

حصة  جتم5عية  ن) (1.561 بكر2)

أصل)1.561)حصة لف5ئدة  لسيد))ة()

 حمد بكر2 بت5ريخ)4))فبر ير)0)0).
نشفيسة بكر2) )ة() تفشيت  لسيد)

316)حصة  جتم5عية  ن أصل)316 
حصة لف5ئدة  لسيد))ة() حمد بكر2)

بت5ريخ)22) 25)029).
بكر2) ربيعة  )ة() تفشيت  لسيد)

316)حصة  جتم5عية  ن أصل)316 
حصة لف5ئدة  لسيد))ة() حمد بكر2)

بت5ريخ)22) 25)029).
بكر2) زبيدة  )ة() تفشيت  لسيد)

316)حصة  جتم5عية  ن أصل)316 
حصة لف5ئدة  لسيد))ة() حمد بكر2)

بت5ريخ)22) 25)029).

تفشيت  لسيد))ة() ري5 بكر2)316 

 316 أصل) حصة  جتم5عية  ن 
حصة لف5ئدة  لسيد))ة() حمد بكر2)

بت5ريخ)23) 25)029).

عرفة) ع5ئشة  )ة() تفشيت  لسيد)

 72 أصل) حصة  جتم5عية  ن  (72
حصة لف5ئدة  لسيد))ة() حمد بكر2)

بت5ريخ)7))ين5ير)024).

 72 ليلى عرفة) )ة() تفشيت  لسيد)

حصة  جتم5عية  ن أصل)72)حصة)

لف5ئدة  لسيد))ة() حمد بكر2 بت5ريخ)

7))ين5ير)024).

عرفة) ط5رق  )ة() تفشيت  لسيد)

220)حصة  جتم5عية  ن أصل)220 

حصة لف5ئدة  لسيد))ة() حمد بكر2)

بت5ريخ)16)فبر ير)022).

بكر2) سعيد  )ة() تفشيت  لسيد)

932)حصة  جتم5عية  ن أصل)932 

حصة لف5ئدة  لسيد))ة() حمد بكر2)

بت5ريخ)7))ين5ير)024).

تفشيت  لسيد))ة() ري5 بكر2)464 

 464 أصل) حصة  جتم5عية  ن 

حصة لف5ئدة  لسيد))ة() حمد بكر2)

بت5ريخ)7))ين5ير)024).

نشفيسة بكر2) )ة() تفشيت  لسيد)

464)حصة  جتم5عية  ن أصل)464 

حصة لف5ئدة  لسيد))ة() حمد بكر2)

بت5ريخ)29)نشنبر)024).

بكر2) ربيعة  )ة() تفشيت  لسيد)

464)حصة  جتم5عية  ن أصل)464 

حصة لف5ئدة  لسيد))ة() حمد بكر2)

بت5ريخ)29)نشنبر)024).

بكر2) زبيدة  )ة() تفشيت  لسيد)

464)حصة  جتم5عية  ن أصل)464 

حصة لف5ئدة  لسيد))ة() حمد بكر2)

بت5ريخ)29)نشنبر)024).

عرفة) ط5رق  )ة() تفشيت  لسيد)

)20)حصة  جتم5عية  ن أصل))20 

حصة لف5ئدة  لسيد))ة() حمد بكر2)

بت5ريخ)23) 25)029).

عرفة) ع5ئشة  )ة() تفشيت  لسيد)

 22 أصل) حصة  جتم5عية  ن  (22

حصة لف5ئدة  لسيد))ة() حمد بكر2)

بت5ريخ))2) 25)029).

 22 ليلى عرفة) )ة() تفشيت  لسيد)

حصة  جتم5عية  ن أصل)22)حصة)

لف5ئدة  لسيد))ة() حمد بكر2 بت5ريخ)

.(029(25 (2(

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

يشنيش) (22 بت5ريخ) ببرشيد   البتد ئية 

2)0))تحت رقم)746.
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 التق5ن للحس5ب5ت

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE

PAUL RIQUET

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

 التق5ن للحس5ب5ت

)24 ش5رع  ر كش  لط5بق  لث5ني 

رقم 2 ، 62000،  لن5ظشر  ملغرب

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE

PAUL RIQUET شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  ملط5ر 

إيلشط 22 98  لن5ضشر - 62000 

 لن5ضشر  ملغرب.

تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.28472

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(( أبريل) (29 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

عبد  لحكيم) )ة() تفشيت  لسيد)

حصة  جتم5عية  ن) ((20 خر ط)

أصل)2.000)حصة لف5ئدة  لسيد))ة()

28)أبريل) عبد  لحليم أبرش5ن بت5ريخ)

.(0((

عبد  لحكيم) )ة() تفشيت  لسيد)

حصة  جتم5عية  ن) ((20 خر ط)

لف5ئدة  لسيد) حصة  (2.000 أصل)

)ة() حمد بشلغشد ن بت5ريخ)28)أبريل)

.(0((

عبد  لحكيم) )ة() تفشيت  لسيد)

حصة  جتم5عية  ن) ((20 خر ط)

أصل)2.000)حصة لف5ئدة  لسيد))ة()

أبريل) (28 بت5ريخ) بشزي5ن  لشرق5و2 

.(0((

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((8  البتد ئية ب5لن5ضشر بت5ريخ)

))0))تحت رقم)671.

249I

حسن بلفقير  ح5 سب  عتمد  ن طرف  لد ولة

SOCIETE PEPINIERE SBAAI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

حسن بلفقير  ح5 سب  عتمد  ن 
طرف  لد ولة

زنقة 44 رقم )7 ، 24000، 
 لقتيطرة  ملغرب

 SOCIETE PEPINIERE SBAAI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

ه5رون  لرشيد إق5 ة فردوس رقم 
3 - 24000  لقنيطرة  نمغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
65057

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( )2) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.SOCIETE PEPINIERE SBAAI
غرض  لشركة بإيج5ز):)تج5رة وبيع)
 نتج5ت  لبستنة))()أعم45  ختلفة.

ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 3 ه5رون  لرشيد إق5 ة فردوس رقم)

-)24000) لقنيطرة  نمغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
رأسم45  لشركة:)  بلغ 

200.000,00)درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (:  لسيد  كبير  لسب5عي)
حصة بقيمة)200,00)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) ()  لسيد  كبير  لسب5عي 
24000) نفنيطرة) طيبي) سيد2 

 نمغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) ()  لسيد  كبير  لسب5عي 
24000) نفنيطرة) طيبي) سيد2 

 نمغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)2))أبريل)

))0))تحت رقم)92223.
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fidulimar

DAVIM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fidulimar
 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

DAVIM شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تفريت 
 كنيشن - )4230 تنغير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
3842

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.DAVIM
:) ق5و4 في) غرض  لشركة بإيج5ز)

 لبن5ء)و  الشغ45  ملختلفة
 ق5و4 في عملي5ت  لغرس و  صالح)
و) و  ملر كن   لفض5ء ت  لخضر ء)

 الزقة)،
نقل  لبض5ئع لحس5ب) في   ق5و4 

 لغير
)ت5جر.

تفريت) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 كنيشن)-))4230)تنغير  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 بلغ رأسم45  لشركة:)2.000.000 

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (:  لسيد  لحسين   كالن)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 2.000 (:  لسيد  حس5ين   كالن)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  لحسين   كالن عنش نه) ()

تفريت  كنيشن))4230)تنغير  ملغرب.

 لسيد  حس5ين   كالن عنش نه) ()

تغ�سى  كنيشن))4230)تنغير  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد  لحسين   كالن عنش نه) ()

تفريت  كنيشن))4230)تنغير  ملغرب

 لسيد  حس5ين   كالن عنش نه) ()

تغ�سى  كنيشن))4230)تنغير  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (06 بت5ريخ) بتنغير   البتد ئية 

))0))تحت رقم)-.

222I

SACF MONDIAL

MED-HR NEGOCE SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

SACF MONDIAL

 CASTIA(TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 MED-HR(NEGOCE(SARL(AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

 شال2  سم5عيل  ق5 ة 24  شال2 

 سم5عيل  لط5بق  لث5لث رقم 09 

طنجة - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

126483
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في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (07

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

MED-(:  إلقتض5ء)بمختصر تسميته5)

.HR NEGOCE SARL AU

بيع) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 عد ت  ملط5عم وص5لشن5ت  لحالقة)

وتربية  لنحل..

ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

24) شال2)  شال2  سم5عيل  ق5 ة)

 09 رقم)  سم5عيل  لط5بق  لث5لث 

طنجة)-)90000)طنجة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: هرون)  لسيد  حمد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () هرون   لسيد  حمد 

 22 رقم) (2( زنقة) تجزئة  غشغة 

90000)طنجة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () هرون   لسيد  حمد 

 22 رقم) (2( زنقة) تجزئة  غشغة 

90000)طنجة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (29 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)252962.

22(I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

EL MERO DU NORD
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue(Anoual(N°46 ، 32000، AL

Hoceima Maroc

EL MERO DU NORD «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: زنقة 

صالح  لدين  أليشبي رقم 69  لط5بق 

 لث5ني - 000)3  لحسيمة  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.(3(3

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)4))فبر ير)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

سهم  ن بين  ألسهم  لتي) (200 بيع)

يمتلكه5  لسيد  لعلش�سي عبد ملجيد)

للسيد ظششيت سكين)

قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

 (4/0(/(0(( ت5ريخ)  بتد ء   ن 

طرف) تسيير  لشركة  ن  سيتم 

 لسيد  لعلش�سي عبد ملجيد و  لسيد)

ظششيت سكين)

قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)

لتسيير) ب5لتشقيع5ت  يتعلق  كل  5 

أ شر  لشركة خ5صة  لشؤون  مل5لية)

للشريكين) تشقيع  شترك  يستشجب 

 ملسيرين  لسيد  لعلش�سي عبد ملجيد)

و  لسيد ظششيت سكين)

قر ر رقم)4:) لذ2 ينص على  5يلي:)

للشركة) تحشيل  لصفة  لق5نشنية 

 ن شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

ذ ت  لشريك  لشحيد  لى شركة ذ ت)

 ملسؤولية  ملحدودة

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)6:) لذ2 ينص على  5يلي:)

حظ  لسيد  لعلش�سي عبد  ملجيد في)

20000)درهم و حظ  لسيد)  لشركة)

ظششيث سكين)20000)درهم.

بند رقم)7:) لذ2 ينص على  5يلي:)
حظ  لسيد  لعلش�سي عبد  ملجيد في)
 لشركة)200)سهم بقيمة)200)درهم)
للسهم و حظ  لسيد ظششيث سكين)

200)سهم بقيمة)200)درهم للسهم
بند رقم)43:) لذ2 ينص على  5يلي:)
 (4/0(/(0(( ت5ريخ)  بتد ء   ن 
طرف) تسيير  لشركة  ن  سيتم 
 لسيد  لعلش�سي عبد ملجيد و  لسيد)
يتعلق) كل  5  و  سكين  ظششيت 
أ شر  لشركة) لتسيير  ب5لتشقيع5ت 
يستشجب) خ5صة  لشؤون  مل5لية 
للشريكين  ملسيرين) تشقيع  شترك 
 لسيد  لعلش�سي عبد ملجيد و  لسيد)

ظششيت سكين)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ب5لحسيمة بت5ريخ))2)أبريل)

))0))تحت رقم)204.

223I

 ئتم5نية   5لش

OMAGRIM
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 ئتم5نية   5لش
جميلة 3 زنقة 6 رقم 20  لط5بق 
2 قرية  لجم5عة ، 0430)،  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب
OMAGRIM «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: طريق 
 لرئيسية رقم 2 كلم )4 - 23200 

بشزنيقة  ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.356443

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
تم  تخ5ذ) (2016 يشنيش) ((2  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت5لية:)
على) ينص  2:) لذ2  رقم) قر ر 
تشسيع  لنش5ط  لشركة)  5يلي:)
تأجير) أو  تأجير  أو  شر ء) (-1 بإظ5فة)
إلنت5ج  لفش كه)  لحي5ز ت  لزر عية 
أعم45  لتصميم) (-2 و لخضرو ت)
أ2) أو  ب5لتنقيط  نظم  لر2  وتركيب 

نظم أخرى نظ5م  لر2  لزر عي

على) ينص  ):) لذ2  رقم) قر ر 
 5يلي:)تحشيل  ملقر  الجتم5عي لشركة)
 4( كلم) (2  ن طريق  لرئيسية رقم)
بشزنيقة  لى  ق5 ة  لنشر  لط5بق)
 الو4 شقة رقم)4)تجزئة)29) ملنطقة)
 FB42 فرع) ص5لح   لصن5عية  والد 

بشسكشرة
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
بند رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

هدف  لشركة
بند رقم)4:) لذ2 ينص على  5يلي:)

 ملقر  الجتم5عي
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 03 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 
غشت)2016)تحت رقم)00610333.

224I

FIDUCIAIRE AUDIT COM.CONSULTING

LYNX IMMOBILIER
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AUDIT COM.
CONSULTING

 BD(MED(V 5é(ETAGE(APT 327
 N°9 ESPACE(A/1 BELVEDERE

 CASABLANCA، 50550،
CASABLANCA MAROC

LYNX IMMOBILIER شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي بلشك 

في5دت�سي إق5 ة ر ني5 عم5رة ف ط5بق 
2 رقم ) عين حرودة - 20)20 

 ملحمدية  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
(8(29

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(2 (25 (29
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 LYNX (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.IMMOBILIER
:) لتطشير) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لعق5ر2.
بلشك) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
في5دت�سي إق5 ة ر ني5 عم5رة ف ط5بق)
 20(20 (- حرودة) عين  (( رقم) (2

 ملحمدية  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد رو ج كريم):)2.000)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
بقيمة) (2000 (:  لسيد رو ج كريم)

200)درهم.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد رو ج كريم عنش نه) ()إق5 ة)
 2 السييست5 بيتش عم5رة م س شقة)

20)20) ملحمدية  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد رو ج كريم عنش نه) ()إق5 ة)
 2 السييست5 بيتش عم5رة م س شقة)

20)20) ملحمدية  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (32  البتد ئية ب5ملحمدية بت5ريخ)

2)0))تحت رقم))7)2.

222I

GLOFID

TELECTRIQUE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

GLOFID
196 ش5رع  لسفير بن ع5ئشة  لط5بق 

 لث5ني  لرقم 4 ، 0300)،  لد ر 
 لبيض5ء  ملغرب
TELECTRIQUE

 شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 02) ش5رع 
إبن ت5شفين  لط5بق 2  ملكتب ر°26 - 

0000)  لد ر لبيض5ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
258365

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((02( أبريل) ((3
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.TELECTRIQUE
يمتلك) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
 كتب  لدر س5ت, ق5و4  لتركيب5ت)

 لكهرب5ئية.
 (02 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
2) ملكتب) ش5رع إبن ت5شفين  لط5بق)
ر26°)-)0000)) لد ر لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

2.000)حصة) (:  لسيد رض5 زكر2)
بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 22(  لسيد رض5 زكر2 عنش نه) ()
عين) (227 رقم) ش5رع  لشفش5وني 
 لسبع)0000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 22(  لسيد رض5 زكر2 عنش نه) ()
عين) (227 رقم) ش5رع  لشفش5وني 
 لسبع)0000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 0( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)024))تحت رقم)258365.
156I

EXPERTUS

AIN BAIDA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

EXPERTUS

 97A(BD(Hassan(Seghir(n° 88

 Casablanca(CASABLANCA،

20000، CASABLANCA(Maroc

AIN BAIDA شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 227 ش5رع 

وجدة وش5رع  بن ت5شفين رقم 16 - 

0000)  لد ر لبيض5ء  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.2(8(22

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

))0))تم تحشيل) 22)أبريل)  ملؤرخ في)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 

«227)ش5رع وجدة وش5رع  بن ت5شفين)

0000)) لد ر لبيض5ء) (- (16 رقم)

 ملغرب»)إلى)«ز وية زنقة بروف5ن و زنقة)

ب5بشم حي  ملحطة  لط5بق  لث5لث رقم)

33) كتب)20)-)0000)) لد ر لبيض5ء)

 ملغرب».

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3429)8.

227I

FUTURE CONSEIL

SHOP EL FIDA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

20 زنقة يشسف بن ت5شفين  لط5بق 

 ألو4 ، 26100، برشيد  ملغرب

SHOP EL FIDA شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 

صبر2 )2 ش5رع  لفد ء حي تسير - 

26100 برشيد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2((79

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((028 شتنبر) ((8

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 SHOP(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.EL FIDA

ت5جر) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

خد ة  له5تف.

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

(- حي تسير) ش5رع  لفد ء) (2( صبر2)

26100)برشيد  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد عبد  لكريم صبر2):)2.000 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
صبر2) عبد  لكريم   لسيد 

حي) ش5رع  لفد ء) (2( عنش نه) ()

 لشحدة)26100)برشيد  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
صبر2) عبد  لكريم   لسيد 

حي) ش5رع  لفد ء) (2( عنش نه) ()

 لشحدة)26100)برشيد  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أكتشبر) (32  البتد ئية ببرشيد بت5ريخ)

028))تحت رقم)789).

228I
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zagora consulting sarl

WAKILIS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم229 ش5رع  حمد  لخ5 س ، 

47900، ز كشرة  ملغرب-
WAKILIS شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ت5ز رين 
ز كشرة - 47703 ز كشرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
3822

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (02
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.WAKILIS
غرض  لشركة بإيج5ز):) خبزة

ت5ز رين) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
ز كشرة)-)47703)ز كشرة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (:  لسيد  لطيب  الدري�سي)
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  لطيب  الدري�سي عنش نه) ()
دو ر  يت سيد2 علي تز رين ز كشرة)

47703)ز كشرة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  لطيب  الدري�سي عنش نه) ()
دو ر  يت سيد2 علي تز رين ز كشرة)

47703)ز كشرة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((2 بت5ريخ) بز كشرة   البتد ئية 

))0))تحت رقم)222.
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PUSH CENTER

MYF RETAIL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
MYF RETAIL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 7 زنقة 
 حمد تشكي  لط5بق )  لشقة 20 

 لد ر  لبيض5ء  لد ر  لبيض5ء 0000) 
 لد ر  لبيض5ء  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
24(279

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (24
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 MYF (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.RETAIL
غرض  لشركة بإيج5ز):)ت5جر.

زنقة) (7 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 حمد تشكي  لط5بق))) لشقة)20) لد ر)
 لبيض5ء) لد ر  لبيض5ء)0000)) لد ر)

 لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
حصة) (200 (:  لسيد  نير  لعر بي)

بقيمة)200)درهم للحصة.
200)حصة) (:  لسيد يشنس فن5و2)

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 47  لسيد  نير  لعر بي عنش نه) ()
 (0000 ق  لبيض5ء) م  جن5وة  درب 

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
عنش نه) () فن5و2  يشنس   لسيد 
زنقة  لبشير  البر هيمي  ق5 ة  لشرف)
الجيروند  لد ر  لبيض5ء) (28 ط5بق) (4

0000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 47  لسيد  نير  لعر بي عنش نه) ()
 (0000 ق  لبيض5ء) م  جن5وة  درب 

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب)
عنش نه) () فن5و2  يشنس   لسيد 
زنقة  لبشير  البر هيمي  ق5 ة  لشرف)
الجيروند  لد ر  لبيض5ء) (28 ط5بق) (4

0000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)279)24.
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PUSH CENTER

SI LOTISSEMENT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
 SI LOTISSEMENT

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
 ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 7 زنقة 
 حمد تشكي  لط5بق )  لشقة 20 

 لد ر  لبيض5ء  لد ر  لبيض5ء 0000) 
 لد ر  لبيض5ء  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
24(022

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (24
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 SI (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.LOTISSEMENT

:) ملطشر) بإيج5ز) غرض  لشركة 

لبن5ء) ألر �سي  دير  لبن5ء) و لت5جر 

 لعق5ر2  ملطشر  لعق5ر2.

زنقة) (7 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 حمد تشكي  لط5بق))) لشقة)20) لد ر)

 لبيض5ء) لد ر  لبيض5ء)0000)) لد ر)

 لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: سال ة) ليلى   لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () سال ة  ليلى   لسيدة 

 22 شقة) (4  ق5 ة بشير عم5رة م س)

عين  لشق) (3 حي  لفتح) (( ط5بق)

0000)) لد ر  لبيض5ء)  لبيض5ء)

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () سال ة  ليلى   لسيدة 

 22 شقة) (4  ق5 ة بشير عم5رة م س)

عين  لشق) (3 حي  لفتح) (( ط5بق)

0000)) لد ر  لبيض5ء)  لبيض5ء)

 ملغرب)

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم))3)3)8.
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FIDUCIAIRE INOVA

TERRAGAMRI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INOVA
رقم 28 زنقة 3  لط5بق  ألو4 

تجزئة  لنقل  لحضر2 حي  لقدس 

 لبرنش�سي  لد ر  لبيض5ء ، 20610، 

 لد ر  لبيض5ء  ملغرب

TERRAGAMRI شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 28 
زنقة 3  لط5بق  ألو4 تجزئة  لنقل 

 لحضر2 حي  لقدس  لبرنش�سي  لد ر 

 لبيض5ء  لد ر  لبيض5ء 20610  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

24(2(3

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((0

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.TERRAGAMRI

:) لترويج) بإيج5ز) غرض  لشركة 

للعق5ر

 ق5و4 أعم45  لتشييد و لهندسة)

 ملدنية.) لتخطيط و لتطشير.
 28 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
تجزئة  لنقل) 3) لط5بق  ألو4  زنقة)

 لحضر2 حي  لقدس  لبرنش�سي  لد ر)

 لبيض5ء) لد ر  لبيض5ء)20610) لد ر)

 لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد عز  لدين   جيديلة):)200 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 200 (:  لسيد  لزيتشني   جيديلة)
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عز  لدين   جيديلة)  لسيد 
 2244 رقم) (2 حي  لقدس) عنش نه) ()

خريبكة)2000))خريبكة  ملغرب.
 لسيد  لزيتشني   جيديلة)
 2 حي  لقدس) (2244 عنش نه) ()

خريبكة)2000))خريبكة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عز  لدين   جيديلة)  لسيد 
 2244 رقم) (2 حي  لقدس) عنش نه) ()

خريبكة)2000))خريبكة  ملغرب
 لسيد  لزيتشني   جيديلة)
 2 حي  لقدس) (2244 عنش نه) ()

خريبكة)2000))خريبكة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)822966.
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CAF MANAGEMENT

TOUPOUSS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CAF MANAGEMENT
 لزنقة 37  لرقم 27 حي  لهن5ء ، 
20)0)،  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

TOUPOUSS شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 20 زنقة 
 لحرية  لط5بق  لت5لث شقة رقم 6 - 

20)0)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.384003

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(2 نشنبر) (22  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
TOUPOUSS) بلغ رأسم5له5)20.000 
 20 درهم وعنش ن  قره5  إلجتم5عي)
زنقة  لحرية  لط5بق  لت5لث شقة رقم)
20)0)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب) (- (6

نتيجة 4):)غي5ب أ2 نش5ط للشركة.

زنقة) (20 و حدد  قر  لتصفية ب)
(-  لحرية  لط5بق  لت5لث شقة رقم)6)

20)0)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.)
و عين:

بيير  5ريشس غيبيرت و)  لسيد)ة()
عنش نه) ()فيال فشندوم زنقة  لشبيلية)
 (0000 2) لنخيل  لشم5لي)  ج5ط)
 ر كش  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 03 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

ين5ير)))0))تحت رقم)806972.
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FIDUCIAIRE BELVEDERE

OPTIC 2 SOEURS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BELVEDERE
 RUE(DE(VIMY(N°28 BELVEDERE

 ، 20300، CASABLANCA
MAROC

OPTIC 2 SOEURS شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

حسن علش2 إق5 ة  لسالم رقم ) إ2-
)0 ج315- - 0)03)  لد ر لبيض5ء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
24(289

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (28
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 OPTIC(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.( SOEURS
بيع) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
و لعدس5ت) وتجميع  لنظ5ر ت 
و ملعد ت  لبصرية)  لتصحيحية 

 ملختلفة.
ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
حسن علش2 إق5 ة  لسالم رقم)))إ2-
0)03)) لد ر لبيض5ء) (- ج315-) (0(

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: بر ك  ريمة)  لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () بر ك  ريمة   لسيدة 
247) لح5ج  حمد  كش ر ط5بق)2)شقة)
23)0)) لد ر لبيض5ء) عين  لسبع) ((

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () بر ك  ريمة   لسيدة 
247) لح5ج  حمد  كش ر ط5بق)2)شقة)
23)0)) لد ر لبيض5ء) عين  لسبع) ((

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)289)24.
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STE GPM MOTORS

STE GPM MOTORS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

STE GPM MOTORS
29 ش5رع  لزرقطشني  ق5 ة  لشرود 
 لط5بق 7  لشقة رقم 0) 29 ش5رع 
 لزرقطشني  ق5 ة  لشرود  لط5بق 
7  لشقة رقم 0)، 000))،  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب
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STE GPM MOTORS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 29 ش5رع 

 لزرقطشني  ق5 ة  لشرود  لط5بق 

7  لشقة رقم 0) - 000))  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

240447

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( فبر ير) ((8

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.GPM MOTORS

بيع) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لسي5ر ت  ملستعملة.

29)ش5رع) عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)

 لزرقطشني  ق5 ة  لشرود  لط5بق)

000))) لد ر) (- ((0 رقم) 7) لشقة 

 لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد عص5م غ5نم):)2.000)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () غ5نم  عص5م   لسيد 

بني  ال4) (16 رقم) تجزئة  لجشد 

) ملغرب. 0)30))بني  ال4)

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () غ5نم  عص5م   لسيد 

بني  ال4) (16 رقم) تجزئة  لجشد 

0)30))بني  ال4  ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 28 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)2420)8.
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HASSAN(DAOUDI(&(ASSOCIES

 HASSAN DAOUDI &
ASSOCIÉS

شركة  لتشصية  لبسيطة
تشسيع نش5ط  لشركة)

HASSAN(DAOUDI & ASSOCIES
 Boulevard Ain Taoujtate 30

 Résidence le Colisée,
 Casablanca,20050 – Maroc ،
20050، CASABLANCA(MAROC

 Hassan(Daoudi & Associés
شركة  لتشصية  لبسيطة

وعنش ن  قره5  الجتم5عي 30 
عين ت5وجط5ت إق5 ة كشليز2، 

 لط5بق 2 ، لد ر لبيض5ء 30 عين 
ت5وجط5ت إق5 ة كشليز2،  لط5بق 2 

، لد ر لبيض5ء 0020)  لد ر  لبيض5ء 
 ملغرب.

تشسيع نش5ط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.3020
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تمت) ((0(( أبريل) (24 في)  ملؤرخ 
نش5ط) إلى  إض5فة  ألنشطة  لت5لية 

 لشركة  لح5لي):
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تمت) ((0(( أبريل) (24 في)  ملؤرخ 
نش5ط) إلى  إض5فة  ألنشطة  لت5لية 

 لشركة  لح5لي):
،) لغرض) (4 تعديل  مل5دة) (•
 ملؤس�سي  ن  لنظ5م  ألس5�سي قر ر)
ب5ستبد 4  لغرض  ملؤس�سي للشركة)

ب5لغرض  ملؤس�سي  لت5لي:
جميع  ألعم45  الئتم5نية) (-
و ملح5سبة) و ر جعة  لحس5ب5ت 

و لتنظيم؛
و سكه5) تنظيم  لحس5ب5ت  (-
سيم5) وال  جميع  لنظم  طريق  عن 

 لح5سشب؛
نظم  ملعلش 5ت) جميع  تنظيم  (-

 لخ5صة ب5لشرك5ت.

وجميع) تشخيص  أ2  تحقيق  (-
و لق5نشنية)  لدر س5ت  القتص5دية 
و مل5لية) و مل5لية  و ملح5سبية 

و الجتم5عية؛
-)تقييم  ألعم45؛

و لضريبية) -) ملششرة  لق5نشنية 
و ملح5سبية و مل5لية و الجتم5عية؛

در سة وصي5غة جميع  لقش نين) (-
و لعقشد و ستكم45 جميع  إلجر ء ت)
سيم5) وال  ذ ت  لصلة،)  لشكلية 

 لشرك5ت؛
-)تنظيم  لحلق5ت  لدر سية؛

جميع  لعملي5ت) أعم،) وبشكل  (-
 ملتعلقة بشكل  ب5شر أو غير  ب5شر)
أن) يحتمل  أو  لتي  لغرض  لشركة 
تعزز تحقيقه5 وتطشيره5 شريطة أال)
أحك5م  لظهير  لشريف) تنتقص  ن 
رجب) (24 139-92-1) ملؤرخ) رقم)
2423 )8)ين5ير)2993()إصد ر  لق5نشن)
بتنظيم  هنة  ملح5سب) (15-89 رقم)
للمح5سبين) نظ5م  وإنش5ء)  لق5نشني 

 لق5نشنيين..
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (2 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

ين5ير)))0))تحت رقم)9742)2.
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ETS COMPTA HOUSE

SENEJATRO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

SENEJATRO شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 82 حي 
 لرحمة خنيفرة - 24000 خنيفرة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
4342

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (24

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.SENEJATRO

:) الشغ45) غرض  لشركة بإيج5ز)

 ملختلفة)- لتصدير و  الستير د.

حي) (82 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

خنيفرة) (24000 (- خنيفرة)  لرحمة 

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 بلغ رأسم45  لشركة:)000.000.) 

درهم،) قسم ك5لت5لي:

(: عبد  لرحم5ن)  لسيد  ونقيط 

درهم) (200 بقيمة) حصة  ((0.000

للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عبد  لرحم5ن)  لسيد  ونقيط 

عنش نه) ()تجزئة  لهن5ء)رقم)161)م ح)

ز خنيفرة)24000)خنيفرة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عبد  لرحم5ن)  لسيد  ونقيط 

عنش نه) ()تجزئة  لهن5ء)رقم)161)م ح)

ز خنيفرة)24000)خنيفرة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((8  البتد ئية بخنيفرة بت5ريخ)

))0))تحت رقم))28.
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FLASH ECONOMIE

OMIS CONSULTING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 OMIS CONSULTING

شركة  حدودة  ملسؤولية 

د ت شريك وحيد

 رأسم5له5 10.000،00 درهم

 ملقر  إلجتم5عي 27 زنقة  بش عالء 

 لزه5ر حي  ملستشفي5ت -  لد ر 

 لبيض5ء

بمقت�سى عقد عرفي سجل) (1-

تم تحرير) (، ((0(( 22) بريل) بت5ريخ)

لشركة  حدودة)  لق5نشني  ألس5�سي 

وحيد،) شريك  ذ ت   ملسؤولية 

 ميز ته5 ك5آلتي:

 لتسمية)

شركة) (OMIS CONSULTING(  

 حدودة  ملسؤولية د ت شريك وحيد

 لهدف  الجتم5عي:)

)تهدف  لشركة في كل  ن  ملغرب)

و لخ5رج إلى:

•) الستش5ر ت  إلد رية)

وإد رة  ألعم45؛

•) إلد رة  إلستر تيجية)

للشرك5ت.

تج5رية،) عالق5ت  إق5 ة  (•

وجمع  لشرك5ت  ًع5 وتقديم  ملششرة)

بشأن بيع و ستحش ذ ود ج  لشرك5ت

جميع  ملع5 الت) (، أعم) وبشكل 

 لتج5رية و لعق5رية.) مل5لية)،) ملتعلقة)

بشكل  ب5شر أو غير  ب5شر ب5ألشي5ء)

 ملحددة أعاله أو  لتي يحتمل أن تعزز)

تطشير  لشركة.

. لشريك  لشحيد:)

ش5هد،) فياللي  إدريس  -) لسيد 
يقطن ب5لد ر  لبيض5ء):تجزئة  لليمشن)

لبط5قة  لتعريف) ح5 ل  (439 فيال)

C35613(لشطنية رقم 

. ملقر  الجتم5عي:) لد ر  لبيض5ء)
حي) عالء) لزه5ر  زنقة  بش  (27  :

 ملستشفي5ت).

 لرأسم45:

درهم  قسمة) (10.000،00  

درهم) (100،00 بقيمة)  لى200حصة 

للحصة  دفشعة ك5 تة  ن للسيد)

ت5ريخ) سنة  بتد ء) ن  (99  ملدة:)

تسجيله5 ب5لسجل  لتج5ر2.

 لسنة  الجتم5عية:)تبتدأ  ن ف5تح)

ين5ير و تنتهي في)32)دجنبر  ن كل سنة.

تسيير  لشركة:)

)تم)-) لسيد إدريس فياللي ش5هد،)
يقطن ب5لد ر  لبيض5ء):تجزئة  لليمشن)

لبط5قة  لتعريف) ح5 ل  (439 فيال)

 لشطنية رقم)C35613) سير  للشركة)

ملدة غير  حدودة.

و  لسجل)  اليد ع  لق5نشني 
 لتج5ر2

ب5ملحكمة) تم  اليد ع  لق5نشني  (

 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0).)تحت رقم.3070)8 

في  لسجل) تسجيل  لشركة  تم 

))0))تحت) (25 (02  لتج5ر2 بت5ريخ)

عدد)022.)24
قصد  لنشر و  إلعالن

168I

FLASH ECONOMIE

HJ.26 COMPTABILITE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

شركة 

HJ.26 COMPTABILITE(SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

رأسم5له5 2.000 درهم

عرفي  سجل) عقد  بمقت�سى 

تم) (22/04/((0( بت5ريخ) بمر كش 

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:)

 HJ.26(لتسمية:)شركة ش م م (-(

 COMPTABILITE SARL

-) ملشضشع:)تقديم خد 5ت للخ5رج

 612 رقم) -) ملقر  الجتم5عي:)

 لط5بق)2) لشقة)2)تجزئة  س5ر طريق)

 سفي  ر كش.)

-)رأس  مل45:)ألف درهم))2000,00 
حصص) عشر  إلى  DH() قسمة 
حصص  جتم5عية() (20)  جتم5عية)
 200,00( بقيمة  5ئة درهم للحصة.)

 (DH
ووزعت على  لشكل  لت5لي:)

-) لسيد ح5 ي جشغرطة  لح5 ل)
 28FK04242 9 (: لجش ز  لسفر رقم)

حصص  جتم5عية)
 HJEC EXPERTISE شركة) (-
ذ ت  سؤولية) شركة  (CONSEILS
 حدودة،)بمشجب  لق5نشن  لفرن�سي،)
)ألف) يشرو) (2000 رأس  5له5) يبلغ 
يشرو()ويمثله5  لسيد ح5 ي جشغرطة)
جش ز) وح5 ل   لفرن�سي  لجنسية 
28FK04242 : 2حصة) رقم)  لسفر 

 جتم5عية
ف5تح) -) لسنة  الجتم5عية:) ن 
ين5ير إلى  لح5د2 و لثالثشن  ن دجنبر.
:تسعة و تسعشن سنة  ن) -) ملدة)
في) ت5سيس  لشركة  لفعلي  ال  يشم 

ح5لة  لتصفية  ملسبقة  و  لتمديد.)
تسير  لشركة) و الد رة:) -) لتسيير 

 ن طرف  لسيد ح5 ي جشغرطة.
في  لسجل) تسجيل  لشركة  تم 
 لتج5ر2 ملر كش تحت رقم)07)2)2.
169I

CORPORATE AUDIT GROUP

AH INVEST
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ذ ت  لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

CORPORATE AUDIT GROUP
442, ش5رع عبد  ملش ن،  لط5بق 
 لخ5 س، رقم )) ، 0000)، 

casablanca maroc
AH INVEST شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : 3، زنقة 

دكسمشد،  لط5بق  ألو4، شقة 
2، أنف5، - 0000)  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
.(37247

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تقرر حل) ((0(( أبريل) (26  ملؤرخ في)

شركة ذ ت  سؤولية) (AH INVEST

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد  بلغ)

وعنش ن) درهم  (200.000 رأسم5له5)

زنقة دكسمشد،) (،3  قره5  إلجتم5عي)

 لط5بق  ألو4،)شقة)2،)أنف5،)-)0000) 

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب نتيجة 4..

و عين:

أ ينة حدو و عنش نه) ()  لسيد)ة()

دكسمشد،) لط5بق  ألو4،) زنقة  (،3

0000)) لد ر  لبيض5ء) 2،)أنف5،) شقة)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)

زنقة) (،3 وفي) ((0(( أبريل) (26 بت5ريخ)

(،2 شقة) دكسمشد،) لط5بق  ألو4،)

(،3 إق5 ة شهرز د) زنقة سمية،) أنف5،)

ب5مليي) (، ((( رقم)  لط5بق  لخ5 س،)

0000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3430)8.

270I

FIDUCIAIRE ELBOUNI

LUX TRANSPORT TIZNIT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم45  لشركة

FIDUCIAIRE ELBOUNI

 N 28 RUE(ABOU(SOUFIANE

 CASABLANCA ، 20015،

CASABLANCA MAROC

 LUX TRANSPORT TIZNIT

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 3 

تجزئة  لحرية حي  ليشسفية تزنيت 

82000 تزنيت  ملغرب.

رفع رأسم45  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.2463
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 بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي

تم) (2016 دجنبر) ((7 في)  ملؤرخ 
بمبلغ) رأسم45  لشركة  رفع 

درهم») (22.000.000» قدره)

إلى) درهم») (2.000.000» أ2  ن)

طريق) عن  درهم») ((0.000.000»

ديشن  لشركة) إجر ء) ق5صة  ع  (:

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

فبر ير) ((3  البتد ئية بتيزنيت بت5ريخ)

027))تحت رقم)46/2017.

272I

El(Jabran-Compta

طنجيالس إيمو
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

طنجلي5س إيمش

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد

  قره5  إلجتم5عي:24 ش5رع  شال2 

 سم5عيل عم5رة  شال2  سم5عيل 

 لط5بق 6 رقم 3) - طنجة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

126979

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((0

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

طنجلي5س إيمش

:) لتنمية) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لعق5رية و الستير د و لتصدير

 24 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

ش5رع  شال2  سم5عيل عم5رة  شال2)
 سم5عيل  لط5بق)6)رقم)3))-)طنجة

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000 : بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي

 2.000 (: إلي5س)  لسيد  قدم 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة

 2000 (: إلي5س)  لسيد  قدم 
بقيمة)200)درهم

و لع5ئلية) : ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء

 2 عنش نه) إلي5س   لسيد  قدم 
زنقة  ألردن إق5 ة بنيس ط5بق)2)شقة)

2))-)طنجة
و لع5ئلية) : ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة
 2 عنش نه) إلي5س   لسيد  قدم 
زنقة  ألردن إق5 ة بنيس ط5بق)2)شقة)

2))-)طنجة
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)3961
27(I

EUROMED(COMPTA-SARL

LOGISTIEK ET SERVICE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

EUROMED(COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LOGISTIEK ET SERVICE شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي عم5رة 
 ملس5ر رقم 1106  لط5بق  لت5لت 
 لحي  لصن5عي  ر كش - 40000 

 ر كش  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
125267

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (26
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.LOGISTIEK ET SERVICE
- ركز) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
خد 5ت  علش 5ت) -) ق5و4   لند ء)

 العم45.
عم5رة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 ملس5ر رقم)1106) لط5بق  لت5لت  لحي)
40000) ر كش) (-  لصن5عي  ر كش)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: نجيم)  لسيد  حمد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () نجيم   لسيد  حمد 
982) ر كش) رقم) عم5رة  لنخيل 

40000) ر كش  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () نجيم   لسيد  حمد 
982) ر كش) رقم) عم5رة  لنخيل 

40000) ر كش  ملغرب)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232222.

273I

STE FIDLAMIAE SARL

SOSICTRAD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE(AL(HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
SOSICTRAD شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : رقم 7 
عم5رة  لخيزور ن روض  ألندلس - 

20000  لرب5ط  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
.22723

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
029))تقرر حل)  ملؤرخ في)16)دجنبر)
SOSICTRAD)شركة ذ ت  ملسؤولية)
 200.000 رأسم5له5)  ملحدودة  بلغ 
درهم وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم)
روض  ألندلس) عم5رة  لخيزور ن  (7
(-4 نتيجة  20000) لرب5ط  ملغرب  (-

عدم بلشغ  لهدف..
و عين:

و) لحميد2  سعيد   لسيد)ة()
زنقة) (02 شقة) ((8 عم5رة) عنش نه) ()
20000) لرب5ط) جبل  ش�سى  كد 4)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)
 7 رقم) وفي  ((0(( أبريل) (24 بت5ريخ)
(- روض  ألندلس) عم5رة  لخيزور ن 

20000) لرب5ط  ملغرب.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)124426.

274I

 CENTRE DE GESTION AGREE DE L’AFRIQUE

DU NORD

 EPAULETTES EPAUNOVA
MAROC

إعالن  تعدد  لقر ر ت

 CENTRE DE GESTION AGREE
DE L’AFRIQUE DU NORD

 RUE DE FES VILLA GLETTY
 N°42 MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
 EPAULETTES EPAUNOVA

MAROC «شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة»

 bd sidi :وعنش ن  قره5  الجتم5عي
 mohamed ben abdallah lot

n°2 mohammedia - -  ملحمدية 
 ملغرب.
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«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.(022
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
تم  تخ5ذ) ((0(( 8)) 5رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت5لية:)
على) ينص  2:) لذ2  رقم) قر ر 
لشركة) و حدة  تفشيت حصة   5يلي:)

ORTHO GROUP SAS
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
و) (Gilles CURTIT  ستق5لة  لسيد)
Jalel ZAYATI) سير) تعيين  لسيد)

جديد للشركة
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
بند رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تحيين  لنظ5م  الس5�سي
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09  البتد ئية ب5ملحمدية بت5ريخ)

))0))تحت رقم)829.

272I

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

 BUSINESS DEVELPOMENT
CONSRTIUM SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

STE SOFIDAG CONSEIL SARL
 N°65 AV(GHANDI(CITE

 DAKHLA(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 BUSINESS DEVELPOMENT
 CONSRTIUM SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي أس5ك5 
بلشك د رقم 40) تكيشين أك5دير - 

80000 أك5دير  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.36929

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تمت) ((0(( (25 (06 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

ي5سين بششت) )ة() تفشيت  لسيد)
أصل) حصة  جتم5عية  ن  (2.000
2.000)حصة لف5ئدة  لسيد))ة()أ ين)

بن حمش بت5ريخ)06) 25)))0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية ب5ك5دير بت5ريخ)09) 25)))0) 

تحت رقم)109667.

176I

BEST COUNSELLOR

S.O.D.I.R.E.D
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

BEST COUNSELLOR
قصبة  ال ين )، GH4، عم5رة 2، 
 لط5بق )، رقم 8، ليس5سفة، ، 
0290)،  لد ر لبيض5ء  ملغرب
S.O.D.I.R.E.D شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ) زنقة 

 لحريت  ملح5سبي - 0)02) 
 لد ر لبيض5ء  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.89023
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
 ملؤرخ في)24) 5رس)))0))تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 
 (02(0 (- «))زنقة  لحريت  ملح5سبي)
«7) بن) إلى)  لد ر لبيض5ء) ملغرب»)
لكن5ن تجزءة ج5نيت  لحي  ملحمد2)
0290)) لد ر لبيض5ء) (- عين  لسبع)

 ملغرب».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)2829)8.

277I

CAFE HR FELIZ

CAFE HR FELIZ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

CAFE HR FELIZ
بني  ال4) (،(3000 (، حي  لصف5)

 ملغرب

ذ ت) شركة  (CAFE HR FELIZ
 ملسؤولية  ملحدودة

حي) وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 
بني  ال4) ((30(0 (-  لصف5 بني  ال4)

 ملغرب.
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2)
.2(327

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم تعيين) ((0(( 08) 5رس)  ملؤرخ في)
 سير جديد للشركة  لسيد)ة()حضير)

ر�سى كمسير وحيد
تبع5 لقبش4  ستق5لة  ملسير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ببني  ال4 بت5ريخ)24) 5رس)

))0))تحت رقم)276.
278I

STE FIDLAMIAE SARL

 STE AFRICAINE DE
 TRAVAUX D›ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION S.A

شركة  ملس5همة
حل شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE(AL(HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
 STE AFRICAINE DE

 TRAVAUX D’ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION S.A شركة 

 ملس5همة)في طشر  لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي كلم 

2.400 طريق  لد ر  لبيض5ء - 20000 
 لرب5ط  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.29872
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( 8)) 5رس)  ملؤرخ في)
 STE AFRICAINE شركة  ملس5همة)
 DE TRAVAUX D’ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION S.A) بلغ)
وعنش ن) درهم  (650.000 رأسم5له5)
طريق) (2.400 كلم)  قره5  إلجتم5عي 
20000) لرب5ط) (-  لد ر  لبيض5ء)

 ملغرب نتيجة 4):)-)عدم بلشغ  لهدف..
كلم) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
2.400)طريق  لد ر  لبيض5ء)-)20000 

 لرب5ط  ملغرب.)
و عين:

لحميد2) عبد  لسالم   لسيد)ة()
 7 عم5رة خشزير ت رقم) و عنش نه) ()
إق5 ة روض  ألندلس)20000) لرب5ط)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود) (
على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 
تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 
 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية)

-(:
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2)44)2.
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 كتب  لدر س5ت  ملح5سب5تية و لتسيير

MTILILI TRAVAUX DIVERS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تشسيع نش5ط  لشركة)

 كتب  لدر س5ت  ملح5سب5تية 
و لتسيير

ش5رع  حمد  لخ5 س عم5رة بنط5لب 
 لط5بق  لث5ني  ملكتب رقم 6 ، 

32200، جرسيف  ملغرب
 MTILILI TRAVAUX DIVERS

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  الجتم5عي  لر شدية 
23 - 32200 جرسيف  ملغرب.

تشسيع نش5ط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.657
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تمت) ((0(( أبريل) (02 في)  ملؤرخ 
نش5ط) إلى  إض5فة  ألنشطة  لت5لية 

 لشركة  لح5لي):
 لتج5رة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09  البتد ئية بجرسيف بت5ريخ)

))0))تحت رقم)))0)/2322.
280I
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FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

RIAD LIFESTYLE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تق5طع ش5رع  شال2 رشيد و عبد 
 لكريم  لخط5بي،عم5رة  ركز أعم45 
جليز،  لط5بق  لث5لث،  كتب رقم 2) 

، 40000،  ر كش  ملغرب
RIAD LIFESTYLE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 22 ش5رع 
 حمد  لخ5 س، إق5 ة جك5ر، شقة 
رقم 33 ، جليز - 40000  ـــر كـــش 

 ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.116177

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
))0))تم تحشيل) 2))أبريل)  ملؤرخ في)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 
إق5 ة) ش5رع  حمد  لخ5 س،) (22»
جك5ر،)شقة رقم)33)،)جليز)-)40000 
«زنقة  حمد) إلى)  ـــر كـــش  ملغرب»)
 B-32 شقة) (HELIET ،عم5رة)  لبق45)

جليز)40000) ــر كــش  ملغرب».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232494.
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 كتـــب حس5بــ5ت أك5ديرفسك ش.)م.)م

STE ANEZI HOLDING SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 كتـــب حس5بــ5ت أك5ديرفسك ش. 
م. م

حي تمديد  لزيتشن رقم 56 تكشين 
 ك5دير ، 80000،  ك5دير  ملغرب

 STE ANEZI HOLDING SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 
تكمي  لحي5ن بلشك 22 رقم02 بئر 

 نزر ن تيكشين أك5دير - 80000 
تيكشين  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
22292

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (04
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.ANEZI HOLDING SARL
:) نعش) بإيج5ز) غرض  لشركة 

عق5ر2.
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
بئر) رقم02) (22 بلشك) تكمي  لحي5ن 
 80000 (- أك5دير) تيكشين   نزر ن 

تيكشين  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد  له5شمي   يت لز رك):)220 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
 490 (: لزرك) عمر  يت   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
رك) لز  يت   لسيد  له5شمي   
 (7240 فرنس) )2ش5رع  عنش نه) ()
فرنس5 جشسر)00000)جشسر فرنس5.

 لسيد عمر  يت لزرك عنش نه) ()
22) لش5رع) بلشك) بئر  نزر ن  حي 
 لرئ�سي رقم)22تيكيشين  ك5دير حي بئر)
22) لش5رع  لرئ�سي رقم)  نزر ن بلشك)

22تيكيشين  ك5دير تيكيشين  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد عمر  يت لزرك عنش نه) ()
22) لش5رع) بلشك) بئر  نزر ن  حي 
 لرئ�سي رقم)22تيكيشين  ك5دير حي بئر)
22) لش5رع  لرئ�سي رقم)  نزر ن بلشك)

22تيكيشين  ك5دير تيكيشين  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((0 بت5ريخ) ب5ك5دير   لتج5رية 

))0))تحت رقم)209479.
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FIDUCIAIRE AUDIT COM.CONSULTING

 CONTRACTORS REAL
ESTATE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AUDIT COM.
CONSULTING

 BD(MED(V 5é(ETAGE(APT 327
 N°9 ESPACE(A/1 BELVEDERE

 CASABLANCA، 50550،
CASABLANCA MAROC

 CONTRACTORS REAL ESTATE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 327 ش5رع 
 حمد  لخ5 س ط 2 ش 9 - 0220) 

 لد ر لبيض5ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2007(2
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(2 أبريل) (29
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.CONTRACTORS REAL ESTATE
وك5لة) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

عق5رية.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)327)ش5رع)
 حمد  لخ5 س ط)2)ش)9)-)0220) 

 لد ر لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 700 (:  لسيد  لش5فعي  حمد)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

300)حصة) (:  لسيد  لفاللي أ ين)
بقيمة)200)درهم للحصة.)

 700 (:  لسيد  لش5فعي  حمد)
بقيمة)200)درهم.

 300 (:  لسيد  لفاللي  حمد أ ين)
بقيمة)200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  لش5فعي  حمد عنش نه) ()
طريق  شال2  لته5 ي كم)9)ح5رة أوالد)

عزوز)0420)) لد ر لبيض5ء) ملغرب.
أ ين)  لسيد  لفاللي  حمد 
ش5رع بشردو ط2  (40 رقم) عنش نه) ()

ش9 0220)) لد ر لبيض5ء) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  لش5فعي  حمد عنش نه) ()
طريق  شال2  لته5 ي كم)9)ح5رة أوالد)

عزوز)0420)) لد ر لبيض5ء) ملغرب
أ ين)  لسيد  لفاللي  حمد 
ش5رع بشردو ط2  (40 رقم) عنش نه) ()

ش9 0220)) لد ر لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (8 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)2)0))تحت رقم)776248.

283I

BENALI HAMDI

 MS.MASCAR IMPORT
EXPORT

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

BENALI HAMDI
 HAY(ERRAHMA(N°24 ، 73000،

dakhla MAROC
 MS.MASCAR IMPORT EXPORT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  لرحمة 
2 زنقة 16 - 73000  لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
(23(2
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في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 22) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)
.MS.MASCAR IMPORT EXPORT

:) لبيع) بإيج5ز) غرض  لشركة 
ب5لجملة غير  ملتخصصة

قطع  لغي5ر) بيع  وإع5دة  شر ء)
لجميع  ملركب5ت  لجديدة و ملستعملة.)
جميع  ملركب5ت) بيع  وإع5دة  شر ء)
و يك5نيك5) هي5كل  لسي5ر ت  وإصالح 
وتفكيك) إز لة  لتلشث   لسي5ر ت.)
وتمزيق  ملركب5ت  ملنتهية  لصالحية)

وإع5دة تدوير جميع  لنف5ي5ت.
شر ء)وبيع قطع غي5ر  لسي5ر ت.

نقل قطع غي5ر  لسي5ر ت)،
وتصدير  ملركب5ت)  ستير د 

 ملستعملة في  لخ5رج)،
و لصي5نة)  إلصالح  مليك5نيكي 
لجميع  ملركب5ت  لخفيفة  ملستعملة)

-)تصميم وإنش5ء)و ر قبة خد 5ت)
و ملستلز 5ت) لقطع  لغي5ر   لشر ء)
و لحق5ته5) و نتج5ت  لسي5ر ت 
و ملعد ت  ملخصصة) وكذلك  ملش د 

لجميع  ملركب5ت.
وتصدير) و ستير د  تج5رة  (-
ولش زم  لسي5ر ت) غي5ر  قطع  وتج5رة 
و عد ته5) و ش ده5  و ستلز 5ته5 

لجميع  ملركب5ت ب5لجملة.
ولش زم) غي5ر  قطع  عن  -) لبحث 
ن5درة أو غير  تشفرة في شبك5ت  لتشزيع)

 لتقليدية..
حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 لرحمة)2)زنقة)16)-)73000) لد خلة)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد ص5و  5صمب5):)200)حصة)
بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد ص5و  5صمب5):)200)بقيمة)
200.000)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () ص5و  5صمب5   لسيد 
 73000  362 رقم)  لحي  لحسني 

 لد خلة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () ص5و  5صمب5   لسيد 
 73000  362 رقم)  لحي  لحسني 

 لد خلة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (0 بت5ريخ) بش د2  لدهب   البتد ئية 

أبريل)))0))تحت رقم)672/2022.
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STE FIDLAMIAE SARL

GALERIE FAROUK
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE(AL(HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
GALERIE FAROUK شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي إق5 ة رض5 

ش5رع  لحسن  لث5ني  حل 08) - 
20000  لرب5ط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
160021

 32 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0((  5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.GALERIE FAROUK
غرض  لشركة بإيج5ز):)-) لتج5رة.

-) لتج5رة في جميع أنش ع  ألقمشة)
و ملجشهر ت) و ألحذية  و ملالبس 

و ألجهزة.
-) لصي5غة بجميع أشك5له5

و لصن5عة) و لبيع  -) لشر ء)
و لسمسرة) و لعمشلة  و لتسشيق 
و لتمثيل) و لتصدير  و الستير د 
أشك45) بجميع  ع5م  بشجه  و التج5ر 
 ألقمشة و ملالبس و  ملكي5ج و 5 إلى)

ذلك.....
إق5 ة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 (08 رض5 ش5رع  لحسن  لث5ني  حل)

-)20000) لرب5ط  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: بنف5يدة جميلة)  لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيدة بنف5يدة جميلة عنش نه) ()
 4.200 كلم) ش5رع  حمد  لس5دس 

 لسشي�سي)20000) لرب5ط  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيدة بنف5يدة جميلة عنش نه) ()
 4.200 كلم) ش5رع  حمد  لس5دس 

 لسشي�سي)20000) لرب5ط  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)4404)2.
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(BL CONSULTING

ديستريكول
 شركة ذ ت  ملسشؤلية  ملحدودة

 ذ ت  لشريك  لشحيد 
DISTRICOOL SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

(BL CONSULTING

 N° 107 SECTEUR 1 OULED

 MTAA(TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

ديستريكش4 شركة ذ ت  ملسشؤلية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

DISTRI’COOL SARL AU شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي شقة رقم 

04  لط5بق  ألو4 إق5 ة ق5در  رس 

 لخير تم5رة - 000)2 تم5رة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

136215

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (28

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

ذ ت  ملسشؤلية) شركة  ديستريكش4 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  ملحدودة 

.DISTRI’COOL SARL AU

شر ء) (• (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

وبيع وتشزيع  ملشروب5ت بك5فة أشك5له5)

و ملشروب5ت) و ملي5ه  ) ملي5ه  ملعدنية 

 لغ5زية غير  لكحشلية  ألخرى(.

•)شر ء)وبيع وتشزيع جميع  ألطعمة)

 ملطبشخة و ألغذية  لزر عية بجميع)

أشك5له5.

•) ستير د تصدير ك5فة  ملنتج5ت)

 لغذ ئية و لزر عية.

جميع  ألنشطة  لتج5رية) (•

تج5رة  لجملة) ذلك  في  بم5   ألخرى 

وشبه  لجملة و لتجزئة في  ملنتج5ت)

 لغذ ئية و لزر عية.

هذه  لبض5ئع) وتشزيع  نقل  (•

لحس5ب  لغير.
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أو) ترخيص  أ2  على  •) لحصش4 

تشغيله أو  نحه حق  ال تي5ز وبر ء ت)

و لعال 5ت  لتج5رية  لتي)  الختر ع 

تندرج في نط5ق غرض  لشركة.

•) ملش5ركة  ملب5شرة أو غير  ملب5شرة)

للشركة في جميع  لعملي5ت  لتج5رية)

 لتي قد تكشن  رتبطة بأحد  ألشي5ء)

إنش5ء) طريق  عن  أعاله   ملذكشرة 

طريق) عن  حتى  أو  جديدة  شركة 

 ملس5همة أو  الكتت5ب أو شر ء) ألسهم)

(، أو  الند 5ج) حقشق  لشركة  أو 

 شروع  شترك أو غير ذلك.

جميع  ملع5 الت) (، ع5م) بشكل  (•

 لتج5رية و لصن5عية و ألور ق  مل5لية)

و لعق5رية و لزر عية و مل5لية وغيره5)،)

 ملتعلقة بشكل  ب5شر أو غير  ب5شر)

،)كلًي5 أو جزئًي5)،)بش حدة أو أخرى  ن)

 ملع5 الت  ملش5ر إليه5 أعاله لتسهيل أو)

تعزيز أو تطشير نش5ط  لشركة..

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)شقة رقم)

ق5در  رس) إق5 ة  04) لط5بق  ألو4 

 لخير تم5رة)-)000)2)تم5رة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: علي) أيت   لسيد جم45 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.)

 2.000 (: علي) أيت   لسيد جم45 

بقيمة)200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد جم45 أيت علي عنش نه) ()

دو ر زي5ينة سشيهلة  لسع5دة  ر كش)

40000) ر كش  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد جم45 أيت علي عنش نه) ()

دو ر زي5ينة سشيهلة  لسع5دة  ر كش)

40000) ر كش  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (02 بت5ريخ) بتم5رة   البتد ئية 

))0))تحت رقم)930.

186I

MCG

بي في كونسيلتينك
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
بي في كشنسيلتينك شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع عال4 
 لف5�سي،  لعم5رة )2،  لشقة رقم 2، 

سين - 40000  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(2((2

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (29
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
في) بي  (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

كشنسيلتينك.
:) قدم) بإيج5ز) غرض  لشركة 
و لخ5رج.) في  ملغرب   لخد ة 
(، عق5رية) وك5لة  عق5رية.)  ستش5ر ت 
سمس5ر عق5ر ت.) لشؤون  لعق5رية،)
و التص45)  ستش5ر ت  لشس5طة 

 لعق5ر2)،) لعالق5ت  لتج5رية.
ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
)2،) لشقة) عال4  لف5�سي،) لعم5رة)
40000) ر كش) (- سين) (،2 رقم)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد دوفيلك5س دو س5نت بيير)
جيت فليب  5ر2):)200)حصة بقيمة)

200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد دوفيلك5س دو س5نت بيير)
 29 عنش نه) () فليب  5ر2  جيت 
حي يشسف)  جمشعة علي بل ح5ج،)

بن ت5شفين)40000) ر كش  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد دوفيلك5س دو س5نت بيير)
 29 عنش نه) () فليب  5ر2  جيت 
حي يشسف)  جمشعة علي بل ح5ج،)

بن ت5شفين)40000) ر كش  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232427.
287I

نشفين5ر2

نوفيناري
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

نشفين5ر2
4)2 حي  لكر م سيد2 بنشر 4)2 حي 
 لكر م سيد2 بنشر، 4320)، سيد2 

بنشر  ملغرب
نشفين5ر2 شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 4)2 

 لط5بق  الو4 حي  لكر م سيد2 بنشر 
- 4320) سيد2 بنشر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
3(97

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (06
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

نشفين5ر2.

-)صن5عة) (: غرض  لشركة بإيج5ز)

 الشه5ر ت  لسمعية  لبصرية)

-) نش5ء) ملش قع و لتطبيق5ت

-)تسشيق وتسيير و رش5د عبر  ش قع)

 لتش صل  الجتم5عي.

 2(4 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 لط5بق  الو4 حي  لكر م سيد2 بنشر)

-)4320))سيد2 بنشر  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد يشسف  لسب5عي عنش نه) ()

 (4320 4)2)حي  لكر م سيد2 بنشر)

سيد2 بنشر  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد يشسف  لسب5عي عنش نه) ()

 (4320 4)2)حي  لكر م سيد2 بنشر)

سيد2 بنشر  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

بت5ريخ) بنشر  بسيد2   البتد ئية 

رقم) تحت  ((0(( (25 (06

.25211122006293

288I

ر ز2 لالستش5ر ت

YASMINOVA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ر ز2 لالستش5ر ت

ش5رع 4) نشنبر عم5رة حمد2 ولد 

 لرشيد  لط5بق رقم 02 شقة رقم 02 

 لعيشن ، 70000،  لعيشن  ملغرب

 YASMINOVA

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ذ ت  لشريك  لشحيد
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وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع  م 

 لسعد عم5رة 48  لط5بق 3 رقم 20 

 لعيشن - 70000  لعيشن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

42477

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.YASMINOVA

:) ستير د) بإيج5ز) غرض  لشركة 

وتشزيع  ستحضر ت  لتجميل.

:)ش5رع  م) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 20 رقم) (3 48) لط5بق)  لسعد عم5رة)

 لعيشن)-)70000) لعيشن  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيدة ي5سمين  لر و2 عنش نه) ()

حي  شال2 رشيد  لشطر  لث5ني ش5رع)
7)2) لعيشن) رقم)  ملغرب  لعربي 

70000) لعيشن  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيدة ي5سمين  لر و2 عنش نه) ()

حي  شال2 رشيد  لشطر  لث5ني ش5رع)
7)2) لعيشن) رقم)  ملغرب  لعربي 

70000) لعيشن  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (06 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)29)2.
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FIDUCIAIRE NOOR

 LWRADA TRANS DIVERS
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

FIDUCIAIRE NOOR
 B(P(N° : 1163 , ALQODS,
 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC
 LWRADA TRANS DIVERS SARL
AU شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 416 

تجزئة  لبست5ن - 2320) و د2 زم 
 ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.2079
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(( 8)) 5رس) في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
ملزيهر2) نشرية  )ة() تفشيت  لسيد)
أصل) حصة  جتم5عية  ن  (420
420)حصة لف5ئدة  لسيد))ة()فتيحة)

 شرك بت5ريخ)8)) 5رس)))0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((8  البتد ئية بش د2 زم بت5ريخ)

))0))تحت رقم)))0)/42.
290I

FIDUCIAIRE NOOR

ALLO INJAD SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOOR
 B(P(N° : 1163 , ALQODS,
 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC
ALLO INJAD SARL AU شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 8)8 بلشك 
04 حي  ملسيرة - 2320) و د2 زم 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(79

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 03) 5رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 ALLO (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.INJAD SARL AU

سي5رة) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

إسع5ف.

 8(8 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

2320))و د2) (- 04)حي  ملسيرة) بلشك)

زم  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

(: عبد  لرحيم) بهالو2   لسيد 

درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000

للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عبد  لرحيم) بهالو2   لسيد 

حي  ملسيرة) (04 بلشك) (8(8 عنش نه) ()

2320))و د2 زم  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عبد  لرحيم) بهالو2   لسيد 

حي  ملسيرة) (04 بلشك) (8(8 عنش نه) ()

2320))و د2 زم  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل)  البتد ئية بش د2 زم بت5ريخ)06)

))0))تحت رقم)9).

292I

RIVE DROITE CONSULTING

 GEOLOGIQUE

 MINERALOGIQUE

CALCAIRE DE RIF
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ذ ت  لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING

 RES VERTE AV MED V 224

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER

MAROC

 GEOLOGIQUE

 MINERALOGIQUE CALCAIRE

DE RIF شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

يشسف بن ت5شفين رقم 2،  لط5بق 

)،  لشقة 3 - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

124165

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( ين5ير) (2(

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

تسمية  لشركة  تبشعة)

بمختصر) عند  إلقتض5ء)

 GEOLOGIQUE (: تسميته5)

 MINERALOGIQUE CALCAIRE

.DE RIF

يتمثل) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

سش ء) قي5 ه5،) في   شضشع  لشركة 

أو) لف5ئدته5  أوفي  لخ5رج،) في  ملغرب 

لحس5ب  ألغي5ر،)بم5 يلي:)

إلنت5ج) ) ستغال4  ملق5لع 

 ألحج5ر و ملش د  ملعدنية  ملستخرجة)

 ن  لشسط  لطبيعي)؛
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 التج5ر سش ء)في  لسشق  لد خلية،)

أو عن طريف  الستير د و لتصدير،)

في) و ألدو ت  ملستعملة  في  ملنتج5ت 

جميع  ج5الت  لنش5ط  القتص5د2،)

أشخ5ص) ب5سم  أو  ب5سمه5  سش ء)

آخرين،)و ملش5ركة عن طريق  إلسه5م)

أو) جميع  ملق5والت  في  أو  ملس5همة 

 لشرك5ت  لتي له5  شضشع  ش5به أو)

 رتبط...)؛

تنفيذ أشغ45 جميع  ر حل  لبن5ء)

و لتجهيز  لخ5صة ب5ألشغ45  لطرقية)

 لعمش ية....؛

صن5عة وبيع  ألرضي5ت و لبالط5ت)

) ملكتلة،) ملطينة....)إلخ()؛

و لبيع) عملي5ت  لشر ء) جميع 

و لصن5عة  ملرتبطة بمشضشع  لشركة

جميع  لعملي5ت) ع5م،) وبشكل 

طبيعته5،) لق5نشنية) ك5نت  أي5 

و ملدنية) و مل5لية،) و القتص5دية 

ب5ملشضشع) و لتج5رية  ملرتبطة 

أن) شأنه5  و لتي  ن  أعاله،)  ملذكشر 

تسهم بصفة  ب5شرة أو غير  ب5شرة)

إليه) تسعى  تحقيق  لهدف  لتي  في 

 لشركة،)أو تشسيعه5 أو تطشيره5.

ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

يشسف بن ت5شفين رقم)2،) لط5بق))،)

 لشقة)3)-)90000)طنجة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

(: أ ين) أحمد   لسيد  لط5هر2 

درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000

للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

أ ين) أحمد   لسيد  لط5هر2 

عنش نه) ()بش5رع جبل زرهشن،)إق5 ة)

 2 )B2،) لط5بق) بلشك)  لص5برين،)

تطش ن) (93000 بشجر ح،) (،3  لشقة)

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

أ ين) أحمد   لسيد  لط5هر2 
عنش نه) ()بش5رع جبل زرهشن،)إق5 ة)
 2 )B2،) لط5بق) بلشك)  لص5برين،)
تطش ن) (93000 بشجر ح،) (،3  لشقة)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
فبر ير) (03 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)1063.
29(I

 شثقة

الشركة العقارية مادورا
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 شثقة
 لد ر  لبيض5ء، 28 كرر،  لتقى 
زنقة   سترد م وزنقة بروكسيل 

إق5 ة س5رة ’’س» ،  رس  لسلط5ن ، 
0490)،  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

 لشركة  لعق5رية  5دور  «شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي:  لد ر 
 لبيض5ء، 324-316 زنقة  صطفى 

 ملع5ني - 20020  لد ر  لبيض5ء 
 ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.279223
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)09)دجنبر)2)0)
تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

على) ينص  2:) لذ2  رقم) قر ر 
 600 هبة) على   5يلي:) ملص5دقة 
عقد) بمقتضـى  حصة  جتم5عية)
بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء،) حرر  عرفي 
طرف  لسيدة) ))0)/)09/2،) ن 
 لط5م بنغ5نم لف5ئدة  لسيد ت وف5ء،)
و ريم) خديجة  حن5ن،) أ 45،) رج5ء،)

ط5هر2 جشطي
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
 ملش فقة على  ستق5لة  لسيدة ط5م)
بن غ5نم  ن  ه5 ه5 كمسيرة للشركة،)

و نحه5  بر ء)ت5م
قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)
تعيين  لسيدة حن5ن ط5هر2 جشطي)
،) لح5 لة لبط5قة  لتعريف  لشطنية)
كمسيرة للشركة) (، (BE4(2720 رقم)

لفترة غير  حدودة إلى ج5نب  لسيدة)
رج5ء) لط5هر2  لجشطي

على) ينص  4:) لذ2  رقم) قر ر 
 5يلي:) لتشقيع  الجتم5عي:)•)

 لتشقيع  ملنفصل ألحد  ملسيرتين على)
جميع  لعقشد  الد رية.)•)

 لتشقيع  ملشترك إجب5ري5 بين  لسيدة)
حن5ن ط5هر2 جشطي و  لسيدة رج5ء)
ط5هر2 جشطي ب5لنسبة لجميع عقشد)
رهن عق5ر2،) شر ء،) )بيع،)  لتصرف)

بنشك...)وأ2 ضم5ن5ت فعلية(.
على) ينص  2:) لذ2  رقم) قر ر 
إع5دة صي5غة ش5 لة للق5نشن)  5يلي:)

 ألس5�سي للشركة.
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
على) ينص  2:) لذ2  رقم) بند 
بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى   5يلي:)
صي5غة) إع5دة  تم  (,09/2(/(0(2

 لق5نشن  ألس5�سي للشركة
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 26 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)243))8.

293I

BEST COUNSELLOR

IMMAR-MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

BEST COUNSELLOR
قصبة  ال ين )، GH4، عم5رة 2، 
 لط5بق )، رقم 8، ليس5سفة، ، 
0290)،  لد ر لبيض5ء  ملغرب

IMMAR-MAROC شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  زوال زنقة 
6 رقم ))  لط5بف 2 شقة 2  لحي 
 لحسني - 00)0)  لد ر لبيض5ء 

 ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.302992

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(0 أكتشبر) ((7 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

يشنس  لعلمي) )ة() تفشيت  لسيد)

حصة  جتم5عية  ن) (300 دريدب)

)ة() حصة لف5ئدة  لسيد) (300 أصل)

أكتشبر) ((7 بت5ريخ) نشر لعلش2   حمد 

.(0(0

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (2 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)4)28)8.

294I

RENTAL FACTORY

رينتال فاكتوري
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

RENTAL FACTORY

 BLOC 4, IMM(A, Bureau 11, AV

 AL(JOULANE ، 93020، Tetouan

Maroc
رينت45 ف5كتشر2 شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي بلشك 4، 

 ملبنى A،  ملكتب 22، والية سنتر، 

 لجشالن، ش5رع  لجشالن - 0)930 

تطش ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

32227

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (((

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
رينت45) (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

ف5كتشر2.

كر ء) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

و ملستشدع5ت) و ستغال4  ملص5نع 

 لصن5عية.

(،4 بلشك) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

سنتر،) والية  (،22 A،) ملكتب)  ملبنى)

 930(0 (- ش5رع  لجشالن)  لجشالن،)

تطش ن  ملغرب.
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أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 
درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد  لحسن  لرب5حي):)20)حصة)
بقيمة)200)درهم للحصة.

حصة) (200 (:  لسيد عمر بنعبشد)
بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد سليم  لرب5حي):)2)2)حصة)
بقيمة)200)درهم للحصة.

 ((2 (: إديفيكالسيكش)  لشركة 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  لحسن  لرب5حي عنش نه) ()
90)تطش ن) ش5رع  حمد عزيم5ن رقم)

0)930)تطش ن  ملغرب.
عنش نه) () بنعبشد  عمر   لسيد 
ش5رع  لجيش  مللكي عم5رة  ملشحدين)
 930(0  08 شقة) (02 ط) (04 رقم)

تطش ن  ملغرب.
عنش نه) () سليم  لرب5حي   لسيد 
90)تطش ن) ش5رع  حمد عزيم5ن رقم)

0)930)تطش ن  ملغرب.
 EDIFICLASICO  لشركة)
A،) ملكتب) 4،) ملبنى) بلشك) عنش نه) ()
ش5رع) سنتر،) لجشالن،) والية  (،0(

 لجشالن)0)930)تطش ن  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  لحسن  لرب5حي عنش نه) ()
90)تطش ن) ش5رع  حمد عزيم5ن رقم)

0)930)تطش ن  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (04 بت5ريخ) بتطش ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)2234.
292I

BCNG

STE: BLESSY
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE
 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC
STE: BLESSY شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 265، 

ش5رع  لزرقطشني  لط5بق 9 رقم )9 - 
0020)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
242472

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (02
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE: (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.BLESSY
تسشيق) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
وتصنيع  ملكمالت  لغذ ئية)

و ش د لتجميل.
(،265 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
ش5رع  لزرقطشني  لط5بق)9)رقم))9)-)

0020)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
رأسم45  لشركة:)  بلغ 

200.000,00)درهم،) قسم ك5لت5لي:
(: علشش) إبتس5م   لسيدة 
 200 بقيمة) حصة  (200.000,00

درهم للحصة.
 2.000 (: علشش) إبتس5م   لسيدة 

بقيمة)200)درهم.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيدة إبتس5م علشش عنش نه) ()
ش5رع  لجيش  مللكي إق5 ة  لخضر ء)
ط)3)شقة)22 0020))تطش ن  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيدة إبتس5م علشش عنش نه) ()
ش5رع  لجيش  مللكي إق5 ة  لخضر ء)
ط)3)شقة)22 0020))تطش ن  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية ب5لد ر  لبيض5ء)بت5ريخ)-)تحت)

رقم)-.
196I

FMCOMPTA(-(Comptable(Agréé

TEX ASSIM
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FMCOMPTA - Comptable(Agréé
 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt(n°6 Ain(Sebaa ، 20250،
Casablanca Maroc

TEX ASSIM شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي زنقة 7 
 لرقم 2  لط5بق  لث5ني  لشقة رقم 4 
سع5دة سيد2  لبرنش�سي - 20610 

 لد ر لبيض5ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
24(209

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((9
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 TEX (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.ASSIM
شر ء) (- (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

وبيع  ملنسشج5ت و ملالبس و ألحذية)
-)شر ء)وبيع أدو ت و  ش د  لبن5ء

-)شر ء)وبيع  ملش د  لغذ ئية
و ملنتج5ت) وبيع  ألدو ت  شر ء) (-
و ألجهزة  لصن5عية) و ألجز ء)
وأجهزة  لكمبيشتر) و لكهرب5ئية 
وجميع) و ألجهزة  ملنزلية  و ألث5ث 

 ألدو ت  ملنزلية
-) ستير د وتصدير.

 7 زنقة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 4 2) لط5بق  لث5ني  لشقة رقم)  لرقم)
 20610 (- سيد2  لبرنش�سي) سع5دة 

 لد ر لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد ع5صم علي):)2.000)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () علي  ع5صم   لسيد 
 2 إق5 ة  لفردوس  جمشعة سكنية)
2)طريق  لرب5ط عين) 20)شقة) عم5رة)
 لسبع)20)0)) لد ر لبيض5ء) ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () علي  ع5صم   لسيد 
 2 إق5 ة  لفردوس  جمشعة سكنية)
2)طريق  لرب5ط عين) 20)شقة) عم5رة)

 لسبع)20)0)) لد ر لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 
 15716 رقم) تحت  ((0(( (25 (06

.(823096(

297I

عبد  ملجيد  لش د2

 STE ANAMAE شركة النماء
sarl AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

رفع رأسم45  لشركة

عبد  ملجيد  لش د2
ش5رع  شال2  سم5عيل  رفشد  رفشد، 

00))2،  رفشد  ملغرب
 STE ANAMAE sarl شركة  لنم5ء
AU شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

 لعيشن  لحي  لجديد أرفشد - 00))2 
أرفشد  ملغرب.
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رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.(292

 بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي

رفع) تم  ((0(( (25 (02 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة 

أ2  ن) درهم») (2.000.000»

«2.300.000)درهم»)إلى)«300.000.) 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (09  البتد ئية ب5لرشيدية بت5ريخ)

))0))تحت رقم)))0)/80).

298I

FIDUCIAIRE NOOR

LWRADA TRANS DIVERS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  لشكل  لق5نشني للشركة

FIDUCIAIRE NOOR

 B(P(N° : 1163 , ALQODS,

 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

LWRADA TRANS DIVERS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

و عنش ن  قره5  الجتم5عي 416 

تجزئة  لبست5ن - 2320) و د2 زم.

تحشيل  لشكل  لق5نشني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.2079

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

 ملؤرخ في)8)) 5رس)))0))تم تحشيل)

 لشكل  لق5نشني للشركة  ن)«شركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»)إلى)«شركة)

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك)

 لشحيد».

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((8  البتد ئية بش د2 زم بت5ريخ)

))0))تحت رقم)))0)/42.

299I

MCG

نود ريال إستيت 1989
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
نشد ري45 إستيت 2989 شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع عال4 
 لف5�سي،  لعم5رة )2،  لشقة رقم 2، 

سين - 40000  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(2(29
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (28
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
نشد) (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

ري45 إستيت)2989.
وك5لة) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

عق5رية.
ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
)2،) لشقة) عال4  لف5�سي،) لعم5رة)
40000) ر كش) (- سين) (،2 رقم)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد إلي5س أوطش د فيد ن5ط5ن):)
80)حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

(: إيفشن) سيلفي  بشنزون   لسيدة 
0))حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد إلي5س أوطش د فيد ن5ط5ن)
 2(02 ر2 دو ال فشنير) (20 عنش نه) ()

جشنيف سشيسر .

إيفشن) سيلفي  بشنزون   لسيدة 

 2(02 ر2 دو ال فشنير) (20 عنش نه) ()

جشنيف سشيسر .

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد إلي5س أوطش د فيد ن5ط5ن)

 2(02 ر2 دو ال فشنير) (20 عنش نه) ()

جشنيف سشيسر 
إيفشن) سيلفي  بشنزون   لسيدة 

 2(02 ر2 دو ال فشنير) (20 عنش نه) ()

جشنيف سشيسر 

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (06 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)135456.

(00I

MCG

ميزون الغار
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MCG

 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 يزون  لغ5ر شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

عال4  لف5�سي،  لعم5رة )2،  لشقة 
رقم 2، سين - 40000  ر كش 

40000

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

125163

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (22

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

:) يزون)  إلقتض5ء)بمختصر تسميته5)

 لغ5ر.

:) ستغال4) غرض  لشركة بإيج5ز)
 ن5ز4  إليش ء)و  لري5ض5ت.

ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
)2،) لشقة) عال4  لف5�سي،) لعم5رة)
40000) ر كش) (- سين) (،2 رقم)

.40000
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 20 (: هيلين) دي5ن  ويل   لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
 لسيد لشرينز2  يش45):)20)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيدة ويل دي5ن هيلين عنش نه) ()
2)) كرر ش5رع جشن  5ر2 دو ال  شني)

29260)ليسينفين فرنس5.
 لسيد لشرينز2  يش45 عنش نه) ()
2)) كرر ش5رع جشن  5ر2 دو ال  شني)

29260)ليسينفين فرنس5.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيدة ويل دي5ن هيلين عنش نه) ()
2)) كرر ش5رع جشن  5ر2 دو ال  شني)

29260)ليسينفين فرنس5
 لسيد لشرينز2  يش45 عنش نه) ()
2)) كرر ش5رع جشن  5ر2 دو ال  شني)

29260)ليسينفين فرنس5
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (02 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232404.

(02I

 لركيبي

STE AUTO ECOLE BAHNINI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 لركيبي
كلميم ، 82000، كلميم  ملغرب

 STE AUTO ECOLE BAHNINI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
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وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لحي 

 الد ر2  س5 - 82020  س5  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

4229

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (29

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.AUTO ECOLE BAHNINI

:) ؤسسة) غرض  لشركة بإيج5ز)

لتعليم  لسي5قة.

:) لحي) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 الد ر2  س5)-)82020) س5  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

ب5حنيني  حمد  ب5رك)  لسيد 

درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000  :

للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

ب5حنيني  حمد  ب5رك)  لسيد 

 82020 عنش نه) () د لن تشيزكي  س5)

 س5  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

ب5حنيني  حمد  ب5رك)  لسيد 

 82020 عنش نه) () د لن تشيزكي  س5)

 س5  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (04 بت5ريخ) بكلميم   البتد ئية 

))0))تحت رقم)273.

(0(I

FADIFISC

SOUALEC LIGHTING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FADIFISC
ش5رع  ملق5و ة رقم )  لط5بق  الو4 

عم5رة   زيل و  لزركد2  ك5دير 
 AVENUE(AL(MOUQ(N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000،  ك5دير  ملغرب
SOUALEC LIGHTING شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي بلشك 2 
ش5رع رقم 08 رقم )0  لحي  ملحمد2 

- 80000  ك5دير  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
22099

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 2)) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.SOUALEC LIGHTING
ب5ئع) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لعق5قير ب5لتجزئة.
 2 بلشك) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
ش5رع رقم)08)رقم))0) لحي  ملحمد2)

-)80000) ك5دير  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: وهيب)  لسيد  بر هيم 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () وهيب   لسيد  بر هيم 

)) ق5 ة  لصف5) عم5رة ج) (303 شقة)

حي  ملحمد2)80000) ك5دير  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () وهيب   لسيد  بر هيم 

)) ق5 ة  لصف5) عم5رة ج) (303 شقة)

حي  ملحمد2)80000) ك5دير  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (2( بت5ريخ) ب5ك5دير   لتج5رية 

))0))تحت رقم)98)209.

(03I

ETUDE MAITRE MAROUANE ZOUAFI

PIKAF.Sarl
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 ETUDE MAITRE MAROUANE

ZOUAFI

 CASABLANCA, Bourgone, RUE

 ABOU EL WAQT RESIDENCE

 JAMAL 2 APPARTEMENT 23،

20000، CASABLANCA(MAROC

PIKAF.Sarl شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لد ر 

 لبيض5ء, بشركشن , 16 زنقة عين 

سيد2 علي - 0000)  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.2224(9

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

2)0))تقرر حل) 30)دجنبر)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

PIKAF.Sarl) بلغ رأسم5له5)200.000 

درهم وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لد ر)
عين) زنقة  (16 (, بشركشن)  لبيض5ء,)

0000)) لد ر  لبيض5ء) (- سيد2 علي)

قر ر  جمشع) (: (4 نتيجة   ملغرب 

 لشرك5ء.

ب  لد ر) حدد  قر  لتصفية  و 
عين) زنقة  (16 (, بشركشن)  لبيض5ء,)

0000)) لد ر  لبيض5ء) (- سيد2 علي)

 ملغرب.)

و عين:

و) خ5خ25  عبدهللا   لسيد)ة()

زنقة) (24 عنش نه) () لد ر  لبيض5ء,)

0000)) لد ر) عب5س  حمشد  لعق5د)

 لبيض5ء) ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود) (

على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 

تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 

 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية)

-(:

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 26 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)200))8.

(04I

NEGOCEMAR

BOULID TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

NEGOCEMAR

 RUE HARIRI IMB HALIMA N°2(

90000 ،، طنجة  ملغرب

BOULID TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي 

 سن5نة خندق  لر 5ن - 90000 

طنجة  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.32743

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(( 20) 5رس) في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

حم5د2) )ة() تفشيت  لسيد)

حصة  جتم5عية) (200  ملسعشد2)

حصة لف5ئدة  لسيد) (200  ن أصل)

20) 5رس) وف5ء) ملسعشد2 بت5ريخ) )ة()

.(0((

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

9)) 5رس) بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)880).

(02I



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0))الجريدة الرسمية   9092

fudi.comptable

SHOP SNACK 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

fudi.comptable

 said(hajji(sale، 11006، sale 269

maroc

 SHOP SNACK شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 22 ش5رع 

 البط45 رقم 4  كد 4  لرب5ط 22000 

 لرب5ط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

229823

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 22) 5رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 SHOP(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.SNACK

و) -)شر ء) (: غرض  لشركة بإيج5ز)

بيع و تشزيع جميع  ستلز 5ت سن5ك

-)شر ء)و بيع  لالت سن5ك

وبيع  ملستهلك5ت) شر ء) (-

و إلكسسش ر ت خ5صة بسن5ك

-)تج5رة.

22)ش5رع) عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)

 البط45 رقم)4) كد 4  لرب5ط)22000 

 لرب5ط  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: عالم) غزالن   لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () عالم  غزالن   لسيدة 
شقة) (23 ج) عم5رة   ق5 ة  لبست5ن 
سال) (11006 تجزئة سعيد حجي) ((2

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () عالم  غزالن   لسيدة 
شقة) (23 ج) عم5رة   ق5 ة  لبست5ن 
سال) (11006 تجزئة سعيد حجي) ((2

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((8 بت5ريخ) بسال   البتد ئية 

))0))تحت رقم)3093.
206I

BR CONSULTING

JAM ENERGY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BR CONSULTING
 Résidence(Abraj(Tanja(bloc 9 N
 29, Avenue(Marrakech ، 90000،

TANGER maroc
JAM ENERGY شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لشقة رقم 
70  لط5بق  لث5 ن إق5 ة لين5 ز وية 
ش5رعي  حمد  لخ5 س و طنط5ن 
زنقة لبن5ن - 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

126913
في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (((
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 JAM (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.ENERGY
تشزيع) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لشقشد

تصنيع و ستير د وتصدير وتج5رة)
وزيشت) وتسشيق  لشقشد  وتشزيع 

 لتشحيم ووقشد  ملحرك5ت)؛
نقل  لبض5ئع لحس5ب  لغير)؛.

:) لشقة) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
لين5) إق5 ة  70) لط5بق  لث5 ن  رقم)
و) ش5رعي  حمد  لخ5 س  ز وية 
طنجة) (90000 (- طنط5ن زنقة لبن5ن)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (:  لسيد  لخملي�سي  حمد)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد  لخملي�سي  حمد)
 Calle S.Palomo Linares عنش نه) ()
 NR 22 P 03 2 42(40 Almeda de

.la Sagra Toledo Espagne
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  لخملي�سي  حمد)
 Calle S.Palomo Linares عنش نه) ()
 NR 22 P 03 2 42(40 Almeda de

la Sagra Toledo Espagne
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (04 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)23394).
(07I

Dilegis Premium Service

 HARMONY BENNANI
BATIMENT SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفشيت حصص

Dilegis Premium Service
 Angle(Rue(D’alger(Et 2,Rue
 Abou(Bakr(Al(Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
 HARMONY BENNANI

BATIMENT SARL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 9 ش5رع 
بر  نز رن ط5بق 22, شقة 2),  لد ر 
 لبيض5ء - 0)02)  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.380979

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(( فبر ير) (28 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
بن5ني) أحمد  )ة() تفشيت  لسيد)
20))حصة  جتم5عية  ن أصل)20) 
حصة لف5ئدة  لسيد))ة() حمد بن5ني)

بت5ريخ)28)فبر ير)))0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 04 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 5رس)))0))تحت رقم)822273.
(08I

 الست5ذ  حمد علمي  شثق

OLIVERI MALL
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 الست5ذ  حمد علمي  شثق
72 ش5رع  ملسيرة  لخضر ء  ملع5ريف 

، 0000)،  لد ر  لبيض5ء  ملغرب
OLIVERI MALL «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: 28ــ62 
زنقة  لق5�سي إي5س  ملع5ريف - 
0370)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.((9279
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)9))دجنبر)2)0)
تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
عبد  لرفيع  لعمر ني) وف5ة  لسيد 

وتشزيع  لحصص بين ورثته)
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
هبه حقشق  ش5عة  ن طرف  لسيد)
حسن  لعمر ني لف5ئدة  لسيدة رج5ء)
 لعمر ني  لجشطي و لسيدة ي5سمينة)
زهشر  لعمر ني) و لسيدة   لعمر ني 
حصة  لتي يملكه5 في) (220 تتمثل في)

هذه  لشركة)
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قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:
تعيين  سيرين  ش5ركين  لسيد)
ي5سمينة) و لسيدة  حسن  لعمر ني 

 لعمر ني ملدة غير  حددة
قر ر رقم)4:) لذ2 ينص على  5يلي:)

 عتم5د  لنظ5م  ألس5�سي  لجديد
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
بند رقم)6:) لذ2 ينص على  5يلي:)
400.000)درهم) يتم  ملس5همة بمبلغ)
في  لشركة وهي  قسمة بين  لشرك5ء)
وهم  لسيد حسن  لعمر ني)200.000 
رج5ء) لعمر ني) و لسيدة  درهم 
و لسيدة) درهم  (200.000  لجشطي)
درهم) (200.000 ي5سمينة  لعمر ني)
 200.000 زهشر  لعمر ني) و لسيدة 

درهم
بند رقم)7:) لذ2 ينص على  5يلي:)
بمبلغ) رأس  45  لشركة  تحديد  تم 
 4000 إلى) درهم  قسم  (400.000
لكل  نه5) درهم  (200 بقيمة) سهم 
ب5لقيمة  السمية)،)وجميعه5  دفشعة)
حسن  لعمر ني) :) لسيد  ب5لك5 ل)
2000)حصة و لسيدة رج5ء) لعمر ني)
و لسيدة) حصة  (2000  لجشطي)
حصة) (2000 ي5سمينة  لعمر ني)
و لسيدة زهشر  لعمر ني)2000)حصة
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 22 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 5رس)))0))تحت رقم)827734.
(09I

FIDUEXPRESS SARL

FUMISOL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

FIDUEXPRESS SARL
 HASSANIA(N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA ، 20650،
MOHAMMEDIA MAROC

FUMISOL شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 
 ال ل ) لبر دعة  لرقم27 - 0)88) 

 ملحمدية  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.18601
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(0 دجنبر) (02 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
عبد  للطيف) )ة() تفشيت  لسيد)
2.000)حصة  جتم5عية  ن) زهر و2)
أصل)2.000)حصة لف5ئدة  لسيد))ة()
دجنبر) (02 نشر  لجين زهر و2 بت5ريخ)

.(0(0
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ب5ملحمدية بت5ريخ)23)ين5ير)

2)0))تحت رقم)84.

(20I

ml(congestfin

NAY CORPORATION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ml(congestfin
 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR 1ER(ETG ،
20101، casablanca(maroc

NAY CORPORATION شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 7 زنقة 
 حمد  لتشقي  لط5بق  لت5ني - 0000) 

 لد ر  لبيض5ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

242243
في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 NAY (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.CORPORATION
غرض) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
 لشركة بشكل  ب5شر أو غير  ب5شر في)

 ملغرب و لخ5رج:

عملي5ت  الستثم5ر) جميع  (•

 لعق5ر2.

وحي5زة جميع  ملمتلك5ت) •) قتن5ء)

أو  ألسهم أو  لحقشق  ملنقشلة  (/  و)

)أو  ألسهم أو غيره5 أو  لعق5ر ت

 بني وغير  بني

في  الستثم5ر) خد 5ت  تقديم  (•

و لتطشير و الستش5ر ت و لبن5ء)في

 لعق5ر ت؛

•) لهيكلة  مل5لية و لدر س5ت.

•)تصميم  شروع عق5ر2.

•) لشس5طة.

•)تقديم  لخد 5ت  لعق5رية:)إد رة)

 ملش5ريع  ملفشضة)،) ملس5عدة في إد رة)

 ملشروع

تسشيق  لعق5ر ت)  ندوب 

و ملش5ريع  لعق5رية)؛

وإد رة) وتقييم  إد رة  ألصش4  (•

 ألصش4 و ألصش4  لعق5رية.

أ2) تطشير  ملش5ريع  لعق5رية  (•

نش5ط  كمل أو ث5نش2.

•) ملش5ركة بك5فة أشك5له5 في ك5فة)

 لشرك5ت و لشرك5ت  ملغربية

أو أجنبية قد تكشن  رتبطة بشكل)

 ب5شر أو غير  ب5شر بغرض  لشركة أو)

بأ2  نه5

 ش5به.

عملي5ت  لتجديد  لع5م) جميع  (•

لشرك5ت  ملق5والت)،) لشر ء)،) لبيع)،

جميع  ش د) وتصدير   ستير د 

 لبن5ء)بشكل ع5م  ن أ2 نشع.

أو) جميع  مل5لية  أعم  وبصشرة 

 لتج5رية أو  لصن5عية أو  ملنقشلة أو

تكشن  رتبطة) قد   لعق5ر ت  لتي 

بشكل  ب5شر أو غير  ب5شر ب5ألنشطة)

 ملذكشرة أعاله أو

تنمية) تعزز  أن   ن  ملرجح 

 ملجتمع..
زنقة) (7 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 حمد  لتشقي  لط5بق  لت5ني)-)0000) 

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد روبير ش5رون عزر ن):)334 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 333 (: بيطشن) يشني  شيز   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 333 (: طرجم5ن)  لسيد  رشيل 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عزر ن) ش5رون  روبير   لسيد 

64) حج حسن  لسكت5ني) عنش نه) ()

0000)) لد ر  لبيض5ء) ش6  ط3)

 ملغرب.

 لسيد يشني  شيز بيطشن عنش نه) ()

 (0000 220)ش5رع  نف5 ط5بق سفلي)

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

 لسيد  رشيل طرجم5ن عنش نه) ()

فرنس5)300)9)لشف5لش -بير2 فرنس5.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عزر ن) ش5رون  روبير   لسيد 

64) حج حسن  لسكت5ني) عنش نه) ()

0000)) لد ر  لبيض5ء) ش6  ط3)

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (7 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)222))8.

(22I

 الست5ذ  حمد علمي  شثق

OLIVERI FRANCHISE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 الست5ذ  حمد علمي  شثق

72 ش5رع  ملسيرة  لخضر ء  ملع5ريف 

، 0000)،  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

OLIVERI FRANCHISE «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: 62 زنقة 

 لق5�سي إي5س،  لط5بق 2  ملع5ريف - 

0370)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.(29242
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بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

2)0))تم  تخ5ذ) 9))دجنبر)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

عبد  لرفيع  لعمر ني) وف5ة  لسيد 

وتشزيع  لحصص بين ورثته)

قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

هبه حقشق  ش5عة  ن طرف  لسيد)

حسن  لعمر ني لف5ئدة  لسيدة رج5ء)

 لعمر ني  لجشطي و لسيدة ي5سمينة)

زهشر  لعمر ني) و لسيدة   لعمر ني 

في) يملكه5  حصة  لتي  (37 في) تتمثل 

هذه  لشركة)

قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تعيين  سيرين  ش5ركين  لسيد)

ي5سمينة) و لسيدة  حسن  لعمر ني 

 لعمر ني ملدة غير  حددة

قر ر رقم)4:) لذ2 ينص على  5يلي:)

 عتم5د  لنظ5م  ألس5�سي  لجديد

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)6:) لذ2 ينص على  5يلي:)

200.000)درهم) يتم  ملس5همة بمبلغ)

في  لشركة وهي  قسمة بين  لشرك5ء)

 (2.000 وهم  لسيد حسن  لعمر ني)

رج5ء) لعمر ني) و لسيدة  درهم 

و لسيدة) درهم  ((2.000  لجشطي)

درهم) ((2.000 ي5سمينة  لعمر ني)

 (2.000 زهشر  لعمر ني) و لسيدة 

درهم

بند رقم)7:) لذ2 ينص على  5يلي:)

بمبلغ) رأس  45  لشركة  تحديد  تم 

 2000 إلى) درهم  قسم  (200.000

لكل  نه5) درهم  (200 بقيمة) سهم 

ب5لقيمة  السمية)،)وجميعه5  دفشعة)

حسن  لعمر ني) :) لسيد  ب5لك5 ل)

حصة و لسيدة رج5ء) لعمر ني) ((20

و لسيدة) حصة  ((20  لجشطي)

حصة) ((20 ي5سمينة  لعمر ني)

و لسيدة زهشر  لعمر ني)20))حصة

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 22 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 5رس)))0))تحت رقم)827732.

(2(I

GROUPE ADENATRACTION

CANALISATION BOUGHAZ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

GROUPE ADENATRACTION
ش5رع سيد2  حمد  بن عبد هللا 
227 رقم 27 طنجة ، 90000، 

طنجة  ملغرب
 CANALISATION BOUGHAZ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

 شال2  سم5عيل 24  ق5 ة  شال2 
 سم5عيل  لط5بق 3 رقم 9 - 90000 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

126951
 (0 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.CANALISATION BOUGHAZ
شر ء) (- (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
وبيع جميع  نش ع  الن5بيب و لحق5ته5)
لإلستعم45 في  لصرف  لصحي و  ي5ه)

 لشرب و  التص5الت و  لر2..
ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
24) ق5 ة  شال2)  شال2  سم5عيل)
 90000 (- (9 3)رقم)  سم5عيل  لط5بق)

طنجة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
رأسم45  لشركة:)  بلغ 

200.000,00)درهم،) قسم ك5لت5لي:
 200 (: حششش) ه5جر   لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
حصة) (200 (: غفشر) علي   لسيد 

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيدة ه5جر حششش عنش نه) ()

 3 رقم) عبد  لعزيز  لقشت5لي  زنقة 
 لط5بق)) 90000)طنجة  ملغرب.

 لسيد علي غفشر عنش نه) () ق5 ة)
 90000  8 ب رقم) (2  لبصرة عم5رة)

طنجة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيدة ه5جر حششش عنش نه) ()
 3 رقم) عبد  لعزيز  لقشت5لي  زنقة 

 لط5بق)) 90000)طنجة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (02 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم))2343).

(23I

 الست5ذ  حمد علمي  شثق

OLIVERI CORNICHE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 الست5ذ  حمد علمي  شثق
72 ش5رع  ملسيرة  لخضر ء  ملع5ريف 

، 0000)،  لد ر  لبيض5ء  ملغرب
OLIVERI CORNICHE «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: 47 ش5رع 
 لكشرنيش - -  لد ر  لبيض5ء  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.4(7093
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)9))دجنبر)2)0)
تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
عبد  لرفيع  لعمر ني) وف5ة  لسيد 

وتشزيع  لحصص بين ورثته)
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
هبه حقشق  ش5عة  ن طرف  لسيد)
حسن  لعمر ني لف5ئدة  لسيدة رج5ء)
 لعمر ني  لجشطي و لسيدة ي5سمينة)
زهشر  لعمر ني) و لسيدة   لعمر ني 
في) يملكه5  حصة  لتي  (37 في) تتمثل 

هذه  لشركة)
قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)
تعيين  سيرين  ش5ركين  لسيد)
ي5سمينة) و لسيدة  حسن  لعمر ني 

 لعمر ني ملدة غير  حددة.

قر ر رقم)4:) لذ2 ينص على  5يلي:)

 عتم5د  لنظ5م  ألس5�سي  لجديد

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)6:) لذ2 ينص على  5يلي:)

200.000)درهم) يتم  ملس5همة بمبلغ)

في  لشركة وهي  قسمة بين  لشرك5ء)

 (2.000 وهم  لسيد حسن  لعمر ني)

رج5ء) لعمر ني) و لسيدة  درهم 

و لسيدة) درهم  ((2.000  لجشطي)

درهم) ((2.000 ي5سمينة  لعمر ني)

 (2.000 زهشر  لعمر ني) و لسيدة 

درهم

بند رقم)7:) لذ2 ينص على  5يلي:)

بمبلغ) رأس  45  لشركة  تحديد  تم 

 2000 إلى) درهم  قسم  (200.000

لكل  نه5) درهم  (200 بقيمة) سهم 

ب5لقيمة  السمية)،)وجميعه5  دفشعة)

حسن  لعمر ني) :) لسيد  ب5لك5 ل)

حصة و لسيدة رج5ء) لعمر ني) ((20

و لسيدة) حصة  ((20  لجشطي)

حصة) ((20 ي5سمينة  لعمر ني)

و لسيدة زهشر  لعمر ني)20))حصة

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 22 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 5رس)))0))تحت رقم)827733.

(24I

 شثق

الـشـركـة الـعــقــاريـة الـســيــوطـي
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

 شثق

48) شـ5رع يـعـقـشب  لـمـنـصـشر إقـ5 ـة 
زينة غم5رة ب /  لـطـ5بـق  ألو4 - ، 

00)0)،  لد ر لبيض5ء  ملغرب

 لـشـركـة  لـعــقــ5ريـة  لـســيــشطـي 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 27، زنقة 

جال4  لدين  لسيشطي - إق5 ة 

 لسيشطي - - 0430)  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب.
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تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.406057

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تمت) ((0(( ))) 5رس) في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

زو د2) أ ـيـرة  )ة() تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  (7.200

)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  (7.200

يـ5ســيـر خـــيـــ5ر بت5ريخ)))) 5رس)))0).

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)823268.

(22I

 شثق

الـشـركـة الـعــقــاريـة الـســيــوطـي
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تعيين  سير جديد للشركة

 شثق

48) شـ5رع يـعـقـشب  لـمـنـصـشر إقـ5 ـة 

زينة غم5رة ب /  لـطـ5بـق  ألو4 - ، 

00)0)،  لد ر لبيض5ء  ملغرب

 لـشـركـة  لـعــقــ5ريـة  لـســيــشطـي 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 27، 

زنقة جال4  لدين  لسيشطي إق5 ة 

 لسيشطي - 0430)  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.406057

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تم تعيين) ((0(( ))) 5رس)  ملؤرخ في)

 سير جديد للشركة  لسيد)ة()خـــيـــ5ر)

يـ5ســيـر كمسير وحيد

تبع5 لقبش4  ستق5لة  ملسير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)823268.

216I

FNMCOMPTA

GHAILAN TIR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN (2
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
GHAILAN TIR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

 شال2 إسم5عيل 24 إق5 ة  شال2 
إسم5عيل  لط5بق 3 رقم 9 - طنجة - 

90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

126861
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (28
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.GHAILAN TIR
:) لنقل) بإيج5ز) غرض  لشركة 
وسيط) للبض5ئع,و  و لدولي   لشطني 

 لنقل  لشطني و لدولي للبض5ئع..
ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
إق5 ة  شال2) (24 إسم5عيل)  شال2 
إسم5عيل  لط5بق)3)رقم)9)-)طنجة)-)

90000)طنجة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
200)حصة) (:  لسيد ط5رق غيالن)

بقيمة)200)درهم للحصة.
 200 (: جليلة  لشعرة)  لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
بقيمة) (200 (:  لسيد ط5رق غيالن)

200)درهم.

 200 (: جليلة  لشعرة)  لسيدة 

بقيمة)200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد ط5رق غيالن عنش نه) ()حي)

-طنجة) قدور)  لخربة  عزيب  لح5ج 

90000)طنجة  ملغرب.

 لسيدة جليلة  لشعرة عنش نه) ()

حي  سن5نة تجزئة  لد خلة  لقطعة)

66)-)طنجة)90000)طنجة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد ط5رق غيالن عنش نه) ()حي)

-طنجة) قدور)  لخربة  عزيب  لح5ج 

90000)طنجة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((9 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)3847.

(27I

sofoget

JAWHARA PALACE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

JAWHARA PALACE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لقنيطرة 

طريق طنجة  لعص5م ملق5ديد  والد 

عي5ش - 24000  لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

65165

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (22

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.JAWHARA PALACE

:) قهى) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 طعم

تنظيم  لحفالت.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):) لقنيطرة)

ملق5ديد  والد) طنجة  لعص5م  طريق 

عي5ش)-)24000) لقنيطرة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد خ5لد  حرز):)2.000)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد خ5لد  حرز):)2000)بقيمة)

200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () خ5لد  حرز   لسيد 

 لقنيطرة)24000) لقنيطرة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () خ5لد  حرز   لسيد 

 لقنيطرة)24000) لقنيطرة  لقنيطرة

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (02  البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)

))0))تحت رقم)49)92.

(28I

KAMA SERVICE

PETRO ARJA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم ) إق5 ة أ يرة سيد2 بنشر 

، 4320)، سيد2 بنشر  ملغرب

PETRO ARJA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لط5بق 
 لسفلي ذ2  لرسم  لعق5ر2 
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44/14846  لك5ئن ب بنيتسيرس 
 لعشن5ت سيد2 بنشر - )402) 

سيد2 بنشر  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

3302
في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (06
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 PETRO(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.ARJA
بيع) (- (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 ملحروق5ت
-) حطة  لشقشد)

-) ستغال4  قهى)
-)بيع  لعجالت.

:) لط5بق) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
ذ2  لرسم  لعق5ر2)  لسفلي 
بنيتسيرس) ب  14846/44) لك5ئن 
 (402( (- بنشر) سيد2   لعشن5ت 

سيد2 بنشر  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد حفيظ  رك5ن):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
 200 (: غزالن)  لسيدة  لسعدية 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () حفيظ  رك5ن   لسيد 
د ر  ملكي  لعشن5ت)  حطة  لبنزين 
بنشر) سيد2  ((402( بنشر) سيد2 

 ملغرب.
 لسيدة  لسعدية غزالن عنش نه) ()
م) ح  بكر  لشهر ني  زنقة  بش  (278
0200)) لد ر لبيض5ء)  لد ر لبيض5ء)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () حفيظ  رك5ن   لسيد 
د ر  ملكي  لعشن5ت)  حطة  لبنزين 
بنشر) سيد2  ((402( بنشر) سيد2 

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 06 بت5ريخ) بنشر  بسيد2   البتد ئية 

 25)))0))تحت رقم)82.
(29I

DIAF PROMO

DIAF PROMO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

DIAF PROMO
-  لد ر  لبيض5ء  ملغرب -  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب، 0300)، 
CASABLANCA MAROC

DIAF PROMO شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 23 زنقة 
أحمد  ملج5تي إق5 ة لز لب  لط5بق 
2 رقم 8 - 0300)  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
242887

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (24
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 DIAF (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.PROMO
:) نعش) بإيج5ز) غرض  لشركة 

عق5ر2.
زنقة) (23 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
لز لب  لط5بق) إق5 ة  أحمد  ملج5تي 
0300)) لد ر  لبيض5ء) (- (8 رقم) (2

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 بلغ رأسم45  لشركة:)2.800.000 
درهم،) قسم ك5لت5لي:

 28.000 (:  لسيد نشر لدين ف5ئد)
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () ف5ئد  نشر لدين   لسيد 
بلشك)2)زنقة)3)رقم)29) لحي  ملحمد2)

00)0)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () ف5ئد  نشر لدين   لسيد 
بلشك)2)زنقة)3)رقم)29) لحي  ملحمد2)

00)0)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (9 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)772))8.
((0I

CHAOUER CONSEIL

 TOTAL FACILITIES
MANAGEMENT MED

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

CHAOUER CONSEIL
 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II(N°11 ، 90000، TANGER
MAROC

 TOTAL FACILITIES
MANAGEMENT MED شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي عزيب 

 A - 2 لح5ج قدور  لفتح 2 دك5ن رقم 
90000 طنجة  ململكة  ملغربية.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.56143
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر) ((0(( فبر ير) (02 في)  ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية) شركة  حل 
 TOTAL FACILITIES  ملحدودة)
MANAGEMENT MED) بلغ)
وعنش ن) درهم  (20.000 رأسم5له5)

 قره5  إلجتم5عي عزيب  لح5ج قدور)

 A( -( 90000  2 رقم) دك5ن  (2  لفتح)

(: (4 نتيجة  طنجة  ململكة  ملغربية 

عدم  شتغ45  لشركة.

عزيب) ب  حدد  قر  لتصفية  و 

 A(- 2(لح5ج قدور  لفتح)2)دك5ن رقم 

90000)طنجة  ململكة  ملغربية.)

و عين:

و) بنسشدة  سعيد   لسيد)ة()

ش5رع سيد2 بشعبيد رقم) عنش نه) ()
طنجة) (90000  8 )رقم) 98) لطبق)

 ململكة  ملغربية كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود) (

على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 

تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 

 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية)

-(:

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

09) 5رس) بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)22740).

((2I

KB ECO IMPORT EXPORT

 INBAT MENARA GS SARL

AU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

KB ECO IMPORT EXPORT

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 INBAT MENARA GS SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 2242 

تجزئة  لزرقتشني  ح5 يد  ر كش - 

40000  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

124963

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (23

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 INBAT(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.MENARA GS SARL AU
(: بإيج5ز) غرض  لشركة 

تجهيز ملس5ح5ت  لخضر ء
بيع  ملنتج5ت  لزر عية و ألسمدة

إنش5ء ت  تنشعة) أو  أعم45 
) ق5و4(.

رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
تجزئة  لزرقتشني  ح5 يد) (2242

 ر كش)-)40000) ر كش  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 200 (:  لسيد  لن5جي  لتج5ني)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد  لن5جي  لتج5ني عنش نه) ()
رقم)2242)تجزئة  لزرقتشني  ح5 يد)

40000) ر كش  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  لن5جي  لتج5ني عنش نه) ()
رقم)2242)تجزئة  لزرقتشني  ح5 يد)

40000) ر كش  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (26 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232287.
(((I

STE FIDLAMIAE SARL

MAISON GROUPE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم45  لشركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE(AL(HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
 MAISON GROUPE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي إق5 ة 
روزلين عم5رة 2 زنقة برو لي5 شقة 

28 سكتشر 22 حي  لري5ض - 20000 
 لرب5ط  ملغرب.

رفع رأسم45  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.142369
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تم) ((0(2 دجنبر) (32 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
 20.000» أ2  ن) درهم») (990.000»
درهم») (2.000.000» إلى) درهم»)
إجر ء) ق5صة  ع ديشن) (: عن طريق)
 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)7)44)2.
((3I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

SOPHORA CONSULTING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم45  لشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 ش5رع عال4 إبن عبدهللا، شقة 
رقم ))4,  لط5بق  لر بع. ، 20000، 

MEKNES MAROC
 SOPHORA CONSULTING

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 37 ش5رع 
عال4 إبن عبدهلل، شقة رقم ))4 

 لط5بق 4  كن5س. - 20000  كن5س 
 ملغرب.

رفع رأسم45  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.39032
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تم) ((0(( أبريل) (04 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
 20.000» أ2  ن) درهم») (90.000»
عن) درهم») (200.000» إلى) درهم»)
إد 5ج  حتي5طي أو أرب5ح أو) (: طريق)

عالو ت إصد ر في رأس  مل45.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)1696.
((4I

FESCONE

CHADA CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FESCONE
 RUE(NATIONALE ، 20300، 22

CASABLANCA MAROC
CHADA CONSTRUCTION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 
 لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي زنقة بشير 
لعلج  حل رقم 3 تجزئة  مليمشن 
 ع5ريف  لد ر لبيض5ء - 0340) 

 لد ر لبيض5ء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.406093

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
))0))تقرر حل) 24)فبر ير)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
CHADA CONSTRUCTION) بلغ)
وعنش ن) درهم  (200.000 رأسم5له5)
لعلج) بشير  زنقة   قره5  إلجتم5عي 
تجزئة  مليمشن  ع5ريف) (3  حل رقم)
0340)) لد ر لبيض5ء)  لد ر لبيض5ء)-)
 ملغرب نتيجة 4):)شركة غير  شغلة.

و حدد  قر  لتصفية ب زنقة بشير)
تجزئة  مليمشن) (3 رقم) لعلج  حل 
 (0340 (-  ع5ريف  لد ر لبيض5ء)

 لد ر لبيض5ء) ملغرب.)
و عين:

و) حمدون  عبد  الاله   لسيد)ة()
عنش نه) ()حي  لتنشيط بلشك س رقم)
0340)) لد ر لبيض5ء) 32) لقنيطرة)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود) (
على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 
تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 
 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية)
3)تجزئة) :)زنقة بشير لعلج  حل رقم)

 مليمشن  ع5ريف  لد ر لبيض5ء

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 5رس)))0))تحت رقم)817026.
((2I

COMPTAFFAIRES

SER2KA FORWARDING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تغيير نش5ط  لشركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

SER(KA FORWARDING شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  الجتم5عي  ملنطقة 
 لصن5عية فرح )  لط5بق  لسفلي 
رقم ) - 8800)  ملحمدية  ملغرب.

تغيير نش5ط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.17601
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تم تغيير) ((0(( أبريل) ((0  ملؤرخ في)
نش5ط  لشركة  ن)« ق5و4 في  عم45)

 ختلفة»)إلى)« فشض  لنقل  لبر2».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09  البتد ئية ب5ملحمدية بت5ريخ)

))0))تحت رقم)861.
226I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

RIAD REMMY
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE
S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV(ALA(AKABA ،
440000، ESSAOUIRA(MAROC

 RIAD REMMY
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
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وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  نز4 رقم 
9) زنقة د وود بن ع5ئشة  لصشيرة - 

44000  لصشيرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
6127

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (28
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 RIAD (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.REMMY
د ر) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لضي5فة,تسيير دور  لضي5فة.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):) نز4 رقم)
9))زنقة د وود بن ع5ئشة  لصشيرة)-)

44000) لصشيرة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد ستيش رت جيمس ألكسندر)
 5لن):)2.000)حصة بقيمة)20)درهم)

للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد ستيش رت جيمس ألكسندر)
روود) نيشأورث  ((8 عنش نه) ()  5لشن 
 5نشستر أنجلتر )M60(2LA) 5نشستر)

أنجلتر .
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد ستيش رت جيمس ألكسندر)
روود) نيشأورث  ((8 عنش نه) ()  5لشن 
 5نشستر أنجلتر )M60(2LA) 5نشستر)

أنجلتر 
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (02  البتد ئية ب5لصشيرة بت5ريخ)

))0))تحت رقم)220.
((7I

FIECO SARL

VALAUCHIM

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

قفل  لتصفية

FIECO SARL

 RUE AL KASSAR MAARIF 24

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

VALAUCHIM شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : 

زنقة وق5ت ب5د2 رقم 2 - **** 

 لد ر لبيض5ء  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.2000(9

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

))0))تقرر حل) 27)فبر ير)  ملؤرخ في)

VALAUCHIM)شركة ذ ت  سؤولية)

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد  بلغ)

وعنش ن) درهم  (200.000 رأسم5له5)

ب5د2) وق5ت  زنقة   قره5  إلجتم5عي 

****) لد ر لبيض5ء) ملغرب) (- (2 رقم)

نتيجة 4  ز ة في  لقط5ع و نقص في)

 لطلبي5ت.

و عين:

ن5رسيسيش  وليفير س)  لسيد)ة()

ب5نشر  يك) ش5رع  عنش نه) () و  بشلش 

(*** ك5ليفشرني5) ألين  إق5 ة  أ٣)

)ة() كمصفي)  لد ر لبيض5ء) ملغرب 

للشركة.

و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)

بت5ريخ)27)فبر ير)))0))وفي زنقة وق5ت)

****) لد ر لبيض5ء) (- (2 رقم) ب5د2 

 ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 08 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)820640.

((8I

LEADER FIDUCONSEIL

PRIME MANAGEMENT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

LEADER FIDUCONSEIL

38  ق5 ة حيضر  لجر ح ، لشقة 
رقم 23 ، 0020)،  لد ر لبيض5ء 

 ملغرب

PRIME MANAGEMENT شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

 لزركتشني ،  لط5بق  لث5ني ،  لشقة 
رقم 6 - )000)  لد ر لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

542265

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (24

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 PRIME(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.MANAGEMENT

(- (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

جميع) في  و  لخد ة   إلستش5رة 

 ملج5الت.

تقديم) (، -) ستش5ر ت  التص5الت)

در س5ت  لخد 5ت  لتج5رية و لتدريب)

(، ،) لتسشيق عبر  له5تف) ،) لتسشيق)

 ملششرة و لتدريب في حشكمة وإد رة)

وتنظيم نظم  ملعلش 5ت.

و إلنت5ج) و لدر سة  -) ألحد ث 

وتحليل  الحتي5ج5ت  ن) و ملس5عدة 

حيث  ملعلش 5ت و التص5الت وإنت5ج)

وإنت5ج  ألفالم و لتسشيق وتكنشلشجي5)

 ملعلش 5ت و لخد 5ت  إلد رية و مل5لية)

و لجشدة..

ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
،) لشقة) ،) لط5بق  لث5ني)  لزركتشني)
رقم)6)-))000)) لد ر لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: ودغير2  حمد)  لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () ودغير2  حمد   لسيد 
عرصة  لكبير) زنقة  بن  لكتير  ((3
20) ملع5ريف) 3) لشقة)  لط5بق)

0200)) لد ر لبيض5ء) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () ودغير2  حمد   لسيد 
عرصة  لكبير) زنقة  بن  لكتير  ((3
20) ملع5ريف) 3) لشقة)  لط5بق)

0200)) لد ر لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3099)8.

((9I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

IMAL INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

ش5رع  شال2  لحسن  ق5 ة  لبردعي 
عم5رة ب  لشقة رقم )  لحي 

 لشتش2، 40000،  ر كش  ملغرب
IMAL INVEST شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي س5حة 

 لحرية ش5رع  شال2  لحسن  ق5 ة 
 لبردعي رقم )0 جيليز - 40000 

 ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(2233
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في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (28

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 IMAL (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.INVEST

تأجير) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لعق5ر ت  ملفروشة

 دير  مللكية.

س5حة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

ش5رع  شال2  لحسن  ق5 ة)  لحرية 

 40000 (- جيليز) (0( رقم)  لبردعي 

 ر كش  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 SISSOKO MOUSSA  لسيد)

درهم) (200 بقيمة) حصة  (: 800

للحصة.

 NADIA BENNANI ép.  لسيدة)

 200 SISSOKO : (00)حصة بقيمة)

درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 SISSOKO MOUSSA  لسيد)

 DOCKSIDE HOUSE 27 عنش نه) ()

PARK(STREET(SW6(2FN)4)-)لندن)

 ململكة  ملتحدة.

 NADIA BENNANI  لسيدة)

 27 عنش نه) () (ép. SISSOKO

 DOCKSIDE HOUSE 4 PARK

لندن  ململكة) (- (STREET(SW6(2FN

 ملتحدة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 SISSOKO MOUSSA  لسيد)

 DOCKSIDE HOUSE 27 عنش نه) ()

PARK(STREET(SW6(2FN)4)-)لندن)

 ململكة  ملتحدة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (04 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم))23237.

(30I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MNS INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

ش5رع  شال2  لحسن  ق5 ة  لبردعي 

عم5رة ب  لشقة رقم )  لحي 

 لشتش2، 40000،  ر كش  ملغرب

MNS INVEST شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي س5حة 

 لحرية ش5رع  شال2  لحسن  ق5 ة 

 لبردعي رقم )0 جيليز - 40000 

 ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(2232

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (28

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 MNS (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.INVEST

تأجير) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لعق5ر ت  ملفروشة

 دير  مللكية.

س5حة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

ش5رع  شال2  لحسن  ق5 ة)  لحرية 

 40000 (- جيليز) (0( رقم)  لبردعي 

 ر كش  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 SISSOKO MOUSSA  لسيد)
درهم) (200 بقيمة) حصة  (: 800

للحصة.
 BENNANI NADIA ép.  لسيدة)
 200 SISSOKO : (00)حصة بقيمة)

درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 SISSOKO MOUSSA  لسيد)
 DOCKSIDE HOUSE 27 عنش نه) ()
 4( PARK( STREET( SW6( 2FN
LONDRES)-)لندن  ململكة  ملتحدة.

 BENNANI NADIA  لسيدة)
 27 عنش نه) () (ép. SISSOKO
 DOCKSIDE HOUSE 4 PARK
(- (STREET( SW6( 2FN( LONDRES

لندن  ململكة  ملتحدة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 SISSOKO MOUSSA  لسيد)
 DOCKSIDE HOUSE 27 عنش نه) ()
 4( PARK( STREET( SW6( 2FN

LONDRES)-)لندن  ململكة  ملتحدة
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (04 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232372.

(32I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SM LUXURY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

ش5رع  شال2  لحسن  ق5 ة  لبردعي 
عم5رة ب  لشقة رقم )  لحي 

 لشتش2، 40000،  ر كش  ملغرب
SM LUXURY شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي س5حة 

 لحرية ش5رع  شال2  لحسن  ق5 ة 
 لبردعي رقم )0 جيليز - 40000 

 ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(2232

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (28
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 SM (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.LUXURY
تأجير) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لعق5ر ت  ملفروشة
 دير  مللكية.

س5حة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
ش5رع  شال2  لحسن  ق5 ة)  لحرية 
 40000 (- جيليز) (0( رقم)  لبردعي 

 ر كش  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 SISSOKO MOUSSA  لسيد)
درهم) (200 بقيمة) حصة  (: 800

للحصة.
 NADIA BENNANI ép.  لسيد)
 200 SISSOKO : (00)حصة بقيمة)

درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 SISSOKO MOUSSA  لسيد)
 DOCKSIDE HOUSE 27 عنش نه) ()
PARK(STREET(SW6(2FN)4)-)لندن)

 ململكة  ملتحدة.
 NADIA BENNANI  لسيدة)
 27 عنش نه) () (ép. SISSOKO
 DOCKSIDE HOUSE 4 PARK
لندن  ململكة) (- (STREET(SW6(2FN

 ملتحدة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 SISSOKO MOUSSA  لسيد)
 DOCKSIDE HOUSE 27 عنش نه) ()
PARK(STREET(SW6(2FN)4)-)لندن)

 ململكة  ملتحدة.
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ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (04 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232373.

(3(I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 LE FESTIVAL DE STEEVE
VERBEEK

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفشيت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

ش5رع  شال2  لحسن  ق5 ة  لبردعي 
عم5رة ب  لشقة رقم )  لحي 

 لشتش2، 40000،  ر كش  ملغرب
 LE FESTIVAL DE STEEVE

VERBEEK شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 
 شال2 رشيد رقم 82 و 87  ق5 ة 82 

جيليز - 40000  ر كش  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 -.
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(2 يشليشز) (23 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
 DIDIER )ة() تفشيت  لسيد)
حصة  جتم5عية) (BECKAERT (00
 ن أصل)2.000)حصة لف5ئدة  لسيد)
يشليشز) (23 بت5ريخ) سمير  قديم  )ة()

.(0(2
 DIDIER )ة() تفشيت  لسيد)
حصة  جتم5عية) (BECKAERT (00
 ن أصل)2.000)حصة لف5ئدة  لسيد)
بت5ريخ) (- (CAPITOLIUIM SARL )ة()

23)يشليشز)2)0).
 STEEVE )ة() تفشيت  لسيد)
VERBEEK (00)حصة  جتم5عية  ن)
أصل)2.000)حصة لف5ئدة  لسيد))ة()
سمير  قديم بت5ريخ)23)يشليشز)2)0).

 STEEVE )ة() تفشيت  لسيد)
VERBEEK (00)حصة  جتم5عية  ن)
أصل)2.000)حصة لف5ئدة  لسيد))ة()
 23 بت5ريخ) (- (CAPITOLIUIM SARL

يشليشز)2)0).

 BERTRAND )ة() تفشيت  لسيد)

حصة  جتم5عية) (LETARTRE 200

 ن أصل)2.000)حصة لف5ئدة  لسيد)

يشليشز) (02 بت5ريخ) سمير  قديم  )ة()

.(0(2

 BERTRAND )ة() تفشيت  لسيد)

حصة  جتم5عية) (LETARTRE 200

حصة لف5ئدة  لسيد) (200  ن أصل)

بت5ريخ) (- (CAPITOLIUIM SARL )ة()

02)يشليشز)2)0).

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((8 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)90)232.

(33I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 LE FESTIVAL DE STEEVE

VERBEEK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

ش5رع  شال2  لحسن  ق5 ة  لبردعي 

عم5رة ب  لشقة رقم )  لحي 

 لشتش2، 40000،  ر كش  ملغرب

 LE FESTIVAL DE STEEVE

VERBEEK شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

 شال2 رشيد رقم 82 و 87  ق5 ة 82 

جيليز - 40000  ر كش  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 -.

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

))0))تم تعيين) 23)يشليشز)  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة() جديد   سير 

SERIN Jérôme Bruno)كمسير وحيد

تبع5 لقبش4  ستق5لة  ملسير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((8 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)90)232.

(34I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

RESTAURANT COAST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

ش5رع  شال2  لحسن  ق5 ة  لبردعي 
عم5رة ب  لشقة رقم )  لحي 

 لشتش2، 40000،  ر كش  ملغرب
RESTAURANT COAST شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  والد 

سليم5ن طريق  ر كش - 3000) بني 
 ال4  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 -.

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(2 نشنبر) (22 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
سعد) )ة() حمد  تفشيت  لسيد)
حصة  جتم5عية  ن) (2.000
لف5ئدة  لسيد) حصة  ((.000 أصل)
 BENOIT MARIE PIERRE )ة()
نشنبر) (22 بت5ريخ) (POUCHELON

.(0((
يشنس  دني) )ة() تفشيت  لسيد)
حصة  جتم5عية  ن) (2.000
لف5ئدة  لسيد) حصة  ((.000 أصل)
 BENOIT MARIE PIERRE )ة()
نشنبر) (22 بت5ريخ) (POUCHELON

.(0(2
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ببني  ال4 بت5ريخ)30) 5رس)

))0))تحت رقم)0)3.
(32I

BELGAZI ALI

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DAR DIALA

إعالن  تعدد  لقر ر ت

BELGAZI ALI
ش5رع   ير  شال2 عبد هللا رقم 33 
- طبق 2 - رقم  ملكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة  ملغرب
 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

DAR DIALA «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: 4)2 ش5رع 

سيد2  حمد بن عبدهللا رقم 4 - 
90000 طنجة  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.2229
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)7))أبريل)))0)
تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
للشركة) ء ض5في  جديد) تعيين  سير 
ن5دجية) حدود  لسيدة  غير  ملدة 
بطنجة) س5كنة  جز ءرية   يغ5شش 
-حش ة  شج5هيدين فيال  لتمي ة رقم)

8
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:
بند رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
تعديل  لفصش4)23)و)16) ن  لنظ5م)

 الءسل�سي
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)23472).
236I

BELGAZI ALI

 SOCIETE IMMOBILIERE 
SAADA

إعالن  تعدد  لقر ر ت

إعالن  تعدد  لقر ر ت
BELGAZI ALI

ش5رع   ير  شال2 عبد هللا رقم 33 
- طبق 2 - رقم  ملكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة  ملغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE SAADA

«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: 4)2 ش5رع 

سيد2  حمد بن عبدهللا رقم 4 - 
90000 طنجة  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.22(2
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
تم  تخ5ذ) ((0(( أبريل) ((7  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت5لية:
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قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
للشركة) ء ض5في  جديد) تعيين  سير 
ن5دجية) حدود  لسيدة  غير  ملدة 
بطنجة) س5كنة  جز ءرية   يغ5شش 
-حش ة  شج5هيدين فيال  لتمي ة رقم)

8
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:
بند رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
تعديل  لفصش4)-)23)و)16) ن  لنظ5م)

 ألسل�سي
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)23479).
(37I

omri compta sarl au

 STE ZAK.BAK TRANS SARL
AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تغيير نش5ط  لشركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc
 STE ZAK.BAK TRANS SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  الجتم5عي  لط5بق 

 لسيفلي تجزئة  ملغرب  لجديد رقم 
302) - 000)9  لعر ئش  ملغرب.

تغيير نش5ط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2)

.6311
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تم تغيير) ((0(( أبريل) (29  ملؤرخ في)
«ن5قلة  ألفر د) نش5ط  لشركة  ن)

ني5بة عن  آلخرين)؛
 ستير د وتصدير

 لتج5رة
على  لصعيدين) نقل  لرك5ب 

 ملحلي و لدولي.
و لدولي)  لنقل  لبر2  لشطني 

للبض5ئع.
تأجير أ2 وسيلة نقل.

شر ء)وبيع جميع وس5ئل  لنقل

-) لتج5رة  لع5 ة و لتشزيع و لشر ء)
و لبيع و لتمثيل و الستير د و لتصدير

أ2  ش د أو بض5ئع.
) ملش5ركة أو  الهتم5م بأ2 شكل)
لغرض) شركة  أ2  في   ن  ألشك45 

 م5ثل
أو ذ ت  لصلة.

إد رة) (، تأجير) (، حي5زة) (، إنش5ء) (
(، لجميع  ألعم45) عقشد  إليج5ر 

 لتأجير)،
تركيب وتشغيل جميع  ملؤسس5ت)
و لشرش) و ملص5نع  و لنش ي5  لحسنة 

 ملتعلقة بش حدة أو أخرى  ن
أنشطة  حددة.

نقل) أو  أو تشغيل  أو حي5زة  أخذ 
وبر ء ت  الختر ع) جميع  لعملي5ت 

 ملتعلقة بهذه  ألنشطة.
 ملش5ركة  ملب5شرة أو غير  ملب5شرة)
للشركة في جميع  ملع5 الت  مل5لية أو)

 لعق5رية أو  ألور ق  مل5لية وفي
أو) جميع  لشرك5ت  لتج5رية 
تكشن  رتبطة) قد   لصن5عية  لتي 
بغرض  لشركة أو أ2 غرض  ش5به)

أو ذ2 صلة
قيشد) أ2  دون  ،) ألد ء) وأخيًر )
لجميع  لعملي5ت  لتي  ن  ملحتمل أن)

تعزز بشكل  ب5شر أو غير  ب5شر
تحديد) «تم  إلى) تنمية  ملجتمع»)
تغيير غرض  لشركة على أنه  لنش5ط)

 لرئي�سي:
غرض  لشركة لحس5به5  لخ5ص) (
أو) د خل  ملغرب  لحس5ب  لغير  أو 

خ5رجه  5 يلي:
 

نقل  لبض5ئع لحس5ب  لغير
تشزيع  لبض5ئع

) ق5و4 أعم45  ختلفة
ن5قل  ألفر د ني5بة عن  آلخرين.

) ستير د وتصدير
) لتج5رة

على  لصعيدين) نقل  لرك5ب 
 ملحلي و لدولي.

و لدولي)  لنقل  لبر2  لشطني 
للبض5ئع.

تأجير أ2 وسيلة نقل.
شر ء)وبيع جميع وس5ئل  لنقل

-) لتج5رة  لع5 ة و لتشزيع و لشر ء)
و لبيع و لتمثيل و الستير د و لتصدير)

أل2  5دة أو بض5ئع.
) ملش5ركة أو  الهتم5م بأ2 شكل)
لغرض) شركة  أ2  في   ن  ألشك45 

 م5ثل أو ذ2 صلة.
إد رة) (، تأجير) (، حي5زة) (، إنش5ء) (
(، تأجير) (، لجميع  ألعم45) إيج5ر 
جميع  ملؤسس5ت) تشغيل  (، تركيب)
و لشرك5ت و ملص5نع و لشرش  ملتعلقة)

بأ2  ن  ألنشطة  ملحددة.
ونقل) و ستغال4  وحي5زة  أخذ 
وبر ء ت  الختر ع) جميع  لعملي5ت 

 ملتعلقة بهذه  ألنشطة.
) ملش5ركة  ملب5شرة أو غير  ملب5شرة)
للشركة في جميع  ملع5 الت  مل5لية أو)
 لعق5رية أو  ألور ق  مل5لية وفي جميع)
أو  لصن5عية)  ملؤسس5ت  لتج5رية 
 لتي قد تكشن  رتبطة بغرض  لشركة)

أو أ2 غرض  ش5به أو ذ2 صلة.».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
29)أبريل)  البتد ئية ب5لعر ئش بت5ريخ)

))0))تحت رقم)463.
(38I

3C-AUDIT

MAHARAT INGENIERIE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

3C-AUDIT
 Av(Anoual, 1er(étage(Appt
 11 Quartier(des(hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC
MAHARAT INGENIERIE «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: 7 ش5رع 
عر ق  ق5 ة صف5ء و  روة  لط5بق 

3  لرقم 2) طنجة. - 90000 طنجة 
 ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.49729
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
تم  تخ5ذ) ((0(( 32) 5رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت5لية:)

على) ينص  2:) لذ2  رقم) قر ر 

 5يلي:) ملش فقة على  ستق5لة  ملديرين)

 ملش5ركين  لسيد عبد  لرحيم روق5ني)

وعبد) (، سعيد  حبشب) و لسيد  (،

 لعزيز خت5ر2.

قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

تعيين  لسيدة)/لبنى لحرش  سيرة

قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)

24) ن  لنظ5م) تعديل تع5وني للم5دة)

 ألس5�سي

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

إع5دة صي5غة  لقش نين

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (02 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)472)2).

(39I

3C-AUDIT

casa services tours
إعالن  تعدد  لقر ر ت

3C-AUDIT

 Av(Anoual, 1er(étage(Appt

 11 Quartier(des(hôpitaux

 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

casa services tours «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي:  ن5رة 

)زنقة 2 رقم )) Bis عين شق  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب - 0470)  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.414639

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

تم  تخ5ذ) ((0(( أبريل) (16  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

 ملش فقة على  ستق5لة  ملديرة  لسيدة)

ف5طمة بي5 5ني.
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قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:

إسم5عيل  لحبيب) تعيين  لسيد 

كمدير وحيد جديد

على) ينص  3:) لذ2  رقم) قر ر 

 5يلي:) لتعديل  لنسبي للم5دة)24) ن)

 لنظ5م  ألس5�سي

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

إع5دة صي5غة  لقش نين

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 04 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3233)8.

(40I

3C-AUDIT

RED JOB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

3C-AUDIT

 Av(Anoual, 1er(étage(Appt

 11 Quartier(des(hôpitaux

 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

RED JOB شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

 ، A وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  بنى

 لط5بق  لث5لث ، رقم 23 ، سنتر بن 

عمر ، ش5رع أبش بكر  لق5در ، سيد2 

 عروف ،  لد ر  لبيض5ء - 80)0) 

 لد ر  لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

242429

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( فبر ير) (07

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 RED (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.JOB

•)تشغيل) (: غرض  لشركة بإيج5ز)
 كتب  لعمل  ملؤقت و لتعيين ني5بة)
و لفنيين) شرك5ت  لتنفيذيين  عن 

و لعم45
تعيين  ملشظفين بهدف وضعهم) (•
عند  لتخلص) أس5س  ؤقت  على 
 ن أ2 شركة  ستخدم و لتي تحدد)

 ه5 ه5 وتتحكم في  لتنفيذ)؛
•)عالقة طلب5ت وعروض  لعمل)،

•) لشس5طة في  لتشظيف.
(،(A :) بنى) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
سنتر بن) (، (23 رقم) (،  لط5بق  لث5لث)
عمر)،)ش5رع أبش بكر  لق5در)،)سيد2)
 (0(80 (- ،) لد ر  لبيض5ء)  عروف)

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 RED TIC SARL AU  لشركة)
درهم) (200 بقيمة) حصة  (: 900

للحصة.
 200 (: رضش ن)  لسيد  لحلش2 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 RED JOB SARL  لشركة)
،) لط5بق  لث5لث) (A عنش نه) () بنى)
ش5رع) (، عمر) بن  سنتر  (، (23 رقم) (،
(، سيد2  عروف) (، بكر  لق5در) أبش 
80)0)) لد ر  لبيض5ء)  لد ر  لبيض5ء)

 ملغرب.
 لسيد  لحلش2 رضش ن عنش نه) ()
تقسيم  لنسيم  إلسال ي) (842 رقم)
0240)) لد ر  لبيض5ء)  لد ر  لبيض5ء)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  لحلش2 رضش ن عنش نه) ()
تقسيم  لنسيم  إلسال ي) (842 رقم)
0240)) لد ر  لبيض5ء)  لد ر  لبيض5ء)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 26 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم))2488.
(42I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

SOPHORA CONSULTING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تغيير  لسنة  مل5لية

 SOPHORA CONSULTING SARL

AU

37 ش5رع عال4 إبن عبدهللا، شقة 
رقم ))4,  لط5بق  لر بع. ، 20000، 

MEKNES MAROC

 SOPHORA CONSULTING

«شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: 37, ش5رع 

عال4 إبن عبدهلل شقة رقم ))4 

 لط5بق 4  كن5س - 20000  كن5س 

 ملغرب.

«تغيير  لسنة  مل5لية»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.39032

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)04)أبريل)))0)

 30 إلى) تقرر تغيير  لسنة  مل5لية:)

شتنبر  ن)02)أكتشبر.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (06 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)1696.

(4(I

La(Fiduciaire-Conseil(du(Maroc

 ALI N’PRODUCTIONS ALI 

N’ FILMS
 نفص45 أوإد 5ج)

إد 5ج  لشرك5ت

La(Fiduciaire-Conseil(du(Maroc

 Bd(d’Anfa 7ème(Etage، 42

20000، Casablanca(Maroc

 ALI N’PRODUCTIONS ALI N’ 

FILMS

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  لهن5 

، ش5رع 36 ، رقم 80-)8 - 0  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب.
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.96.513 - (33.782

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
 ملؤرخ في)16)نشنبر)0)0))تقرر إد 5ج)

 لشرك5ت:)
شركة تسميته5 أو إسمه5  لتج5ر2)
و  لك5ئن) (ALI N’PRODUCTIONS
 قره5  إلجتم5عي ب حي  لهن5)،)ش5رع)
0) لد ر  لبيض5ء)  80-82 رقم) (، (36

 ملغرب
شركة تسميته5 أو إسمه5  لتج5ر2)
و  لك5ئن  قره5) (ALI N’FILMS
(، (36 ش5رع) (،  إلجتم5عي ب حي  لهن5)

رقم)82-80 0) لد ر  لبيض5ء) ملغرب
(: إد 5ج  لشرك5ت) دو عي 
ALI N’FILMS) آلن شركة) أصبحت)
 ALI لشركة) (100٪ بنسبة) فرعية 
رحيل) بعد  (N’PRODUCTIONS
 ستثمر أجنبي لتقديم  نتج5ت أفالم)
تجمدت) تنفيذ2.) كمنتج  أجنبية 
بعد) (ALI N’FILMS شركة) أنشطة 
ك5ن) رحيل  ملستثمر  ألجنبي  لذ2 
بجشدة  لشريك  إلد ر2) يتمتع 
و لذ2 ك5ن  ملحرك  لرئي�سي ألنشطة)
لم تعد) (،  لشركة.) نذ ذلك  لت5ريخ)
 لشركة تمتلك أنشطة إنت5ج تنفيذية)
أ2  بيع5ت.نتيجة) تحقق  ولم  (،
تك5ليف  مللكية) إلى  وب5لنظر  (، لذلك)
،) لضر ئب) ،) ملح5سبة) ) إليج5ر ت)
شركة) وجشد  عن   ملحلية() لن5جمة 
فمن  لحكمة د ج) (، (ALI N’FILMS
 ALI(لشركة  ملذكشرة  ن قبل شركة 

.N’PRODUCTIONS
أهد فه):)تحسين هيكل  ملجمشعة)
 ALI N’ لشركة) للشرك5ت  لت5بعة 
إلى) ب5إلض5فة  (PRODUCTIONS

تك5ليف  مللكية  ملرتبطة به5.
شروطه):)-)زي5دة رأس  45  لشركة)
بمليشن) (ALI( N( ’PRODUCTIONS
 (2.20(.000( وألف5ن) وخمسم5ئة 
(
ً
ألف5 عشر  خمسة  بإصد ر  درهم 
(
ً
جديد  (

ً
سهم5 ()22.0(0( وعشرين)

درهم  ق5بل) ()200( بقيمة  5ئة)
وب5لت5لي) للشركة  أسهم  (3000 إلغ5ء)
 ALI N تمت زي5دة رأس  45 شركة) (،
ستة  اليين) PRODUCTIONS) ن 
)6.000.000()درهم إلى سبعة  اليين)
 (7،502،000.00( وخمسم5ئة وألفي)

درهم)؛
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بمبلغ) رأس  45  لشركة  زي5دة  (-

ألف) وتسعين  وثم5نية  أربعم5ئة 

)498.000()درهم تخصم  ن حس5ب)

أربعة آالف)  ألرب5ح  ملحتجزة بإنش5ء)

(
ً
سهم5 ()4.980( وثم5نين) وتسعم5ئة 

لكل  نه5) درهم  ()200( بقيمة  5ئة)

بم5) للمس5همين  (
ً
تخصص  ج5ن5

يتن5سب  ع حصصهم.)تمت زي5دة رأس)

 ALI(N(’PRODUCTIONS(45 شركة 

 ن سبعة  اليين وخمسم5ئة وألفي)

ثم5نية) إلى  درهم  ()7.20(.000.00(

 اليين))8.000.000.00()درهم.

تعيين و تقديم  ألصش4 و  لخصشم)

للشرك5ت  لض5 ة نقله5    ملز ع 

)أو  لشرك5ت  لجديدة):)

 ALI يتم تحشيل أصش4 و لتز  5ت)

N’FILMS

 ALI ب5لك5 ل  لى)

.N’PRODUCTIONS

تسليم  لحصص تم   كم5 

يتم) (: ب5لكيفية  لت5لية) أو  ألسهم  (

تنفيذ عملية  الند 5ج و ال تص5ص)

 لح5لية عن طريق  لتحشيل  لش5 ل)

لألصش4 بين شركة أم  متصة تمتلك)

رأس  45  لشركة  البنة) ٪100) ن 

تشجد ضرورة) وب5لت5لي ال  (،  ملمتصة)
تب5د4  لحقشق) في  لحس5ب  لتك5فؤ 

رأس) في  فهذه  لزي5دة  (،  الجتم5عية)

ب5لقيمة  السمية) تنفيذه5  يتم   مل45 

لألسهم)،)ويتم تشزيع  ألسهم  لتي تم)

 ALI(إنش5ؤه5 على  لشرك5ء) لح5ليين لـ

N’PRODUCTIONS)بم5 يتن5سب  ع)

 س5هم5تهم.

و تم إعط5ء) لحصص أو  ألسهم)

ين5ير) (02 (: بت5ريخ) في  ألرب5ح   لحق 

(0(0

صالحية  لعملي5ت  ملنجزة)

أو) طرف  لشرك5ت  ملضمش ة   ن 

 ملنفصلة  ن  ملنظشر  ملح5سب5تي)

و) ((0(0 ين5ير) (02  بتد ء   ن ت5ريخ)

حس5ب5ت  لشرك5ت  ملعنية) حصرت 

شروط) إلعد د  ب5أل ر  ملستعملة 

 لعملية ب5لتش ريخ  لت5لية:

 ALI N’PRODUCTIONS شركة)

بت5ريخ)32)دجنبر)029)

بت5ريخ (ALI N’FILMS  شركة)

 32)دجنبر)029)

درهم) (68,97 خصص  بلغ) كم5 

لعالوة إد 5ج  لشرك5ت.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 28 ب5لد ر  لبيض5ء.بت5ريخ)  لتج5رية 

(- (728.023 تحت رقم) ((0(0 دجنبر)

.728.02(

(43I

) كتب  دير  ز ك5  شثق بطنجة

BOUREBGA IMO SARL AU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 كتب  دير  ز ك5  شثق بطنجة

رقم 222 ش5رع ولي  لعهد عم5رة 

 لشمس ط5بق 4 شقة 24 ، 90000، 

طنجة  ملغرب

 BOUREBGA IMO SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 9) زنقة 

عمر بن  لع5ص ط5بق 3 رقم 26 

طنجة - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(7009

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.BOUREBGA IMO SARL AU

:) النع5ش) غرض  لشركة بإيج5ز)

 لعق5ر2.

زنقة) ((9 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 26 رقم) (3 ط5بق) بن  لع5ص  عمر 

طنجة)-)90000)طنجة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 بلغ رأسم45  لشركة:)2.600.000 
درهم،) قسم ك5لت5لي:

(: بشربكة) عيد  لسالم  -) لسيد 
26000)بقيمة)200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

بشربكة) عبد  لسالم   لسيد 
رقم) بقعة  حي  حر رين  عنش نه) ()
 90000 طنجة) سفلي  ط5يق  (2267

طنجة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
بشربكة) عبد  لسالم   لسيد 
رقم) بقعة  حي  حر رين  عنش نه) ()
 90000 طنجة) سفلي  ط5يق  (2267

طنجة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)253486.
(44I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

RESTAURANT COAST
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تعيين  سير جديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

ش5رع  شال2  لحسن  ق5 ة  لبردعي 
عم5رة ب  لشقة رقم )  لحي 

 لشتش2، 40000،  ر كش  ملغرب
RESTAURANT COAST شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  والد 
سليم5ن طريق  ر كش - 3000) بني 

 ال4  ملغرب.
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 -.
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم تعيين) ((0(2 نشنبر) (22  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة() جديد   سير 
 MARIE PIERRE POUCHELON

BENOIT)كمسير وحيد

تبع5 إلق5لة  سير.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ببني  ال4 بت5ريخ)30) 5رس)

))0))تحت رقم)0)3.
(42I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 TOP MARRAKECH
PROMOTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

ش5رع  شال2  لحسن  ق5 ة  لبردعي 
عم5رة ب  لشقة رقم )  لحي 

 لشتش2، 40000،  ر كش  ملغرب
 TOP MARRAKECH

PROMOTION شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 232 
 كرر دو ر قشق5ش دب5�سي - 40000 

 ر كش  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 -.
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم تحشيل) ((0(2 ين5ير) (2(  ملؤرخ في)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 
(- دب5�سي) «232) كرر دو ر قشق5ش 
« ق5 ة) إلى) 40000) ر كش  ملغرب»)
22) لط5بق  لت5ني) الفشنتين  لشقة)
40000) ر كش) (- ش5رع  لير شك)

 ملغرب».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (08 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)134666.
246I

FIGENOUV

 EL OKHOWA
CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحشيل  لشكل  لق5نشني للشركة

FIGENOUV
ش5رع  لنصر عم5رة 16 شقة 3 ديشر 

 لسالم ، 20020،  كن5س  ملغرب
 EL OKHOWA CONSTRUCTION
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شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
و عنش ن  قره5  الجتم5عي تجزئة طه 
رقم 240 شقة 2 - 20020  كن5س.

تحشيل  لشكل  لق5نشني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.22293
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
))0))تم تحشيل) 22)أبريل)  ملؤرخ في)
 لشكل  لق5نشني للشركة  ن)«شركة)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»)إلى)«شركة)
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك)

 لشحيد».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (26 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)1615.

(47I

FIGENOUV

 EL OKHOWA
CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفشيت حصص

FIGENOUV
ش5رع  لنصر عم5رة 16 شقة 3 ديشر 

 لسالم ، 20020،  كن5س  ملغرب
 EL OKHOWA CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة طه 
رقم 240 شقة 2 - 20020  كن5س 

 ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.22293

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(( أبريل) (22 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
)ة() لخالفة) تفشيت  لسيد)
حصة  جتم5عية  ن) (200  لشيخي)
)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  (20 أصل)
أبريل) (22 بت5ريخ)  حمد  لعم5رر2 

.(0((
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (26 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)1615.

(48I

 كتب تشثيق

CACTUS ROUGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 كتب تشثيق
 ق5 ة  لب5تش4  لط5بق  لث5ني ز وية 
ش5رع  حمد  لخ5 س و زنقة  حمد 

 لبق45 جليز  ر كش ، 40000، 
 ر كش  ملغرب

CACTUS ROUGE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ر كش، 
 ق5طعة  لنخيل،  ملك5ن  ملدعش 
 لنخيل سفلي  إلق5 ة G-2 رقم 

G) ب5ملشغي 270 - 40000  ر كش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
208024

بمقت�سى عقد  شثق  ؤرخ في)03 
تم إعد د  لق5نشن) ((029  ن يشليشز)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.CACTUS ROUGE
:) لبيع،) بإيج5ز) غرض  لشركة 
 لشر ء،) لكر ء،) ملع5 الت  لعق5رية،)
و) تدبير  ملمتلك5ت  لعق5رية  و  تسيير 

 ملنقشالت
أنش ع) جميع  ع5 ة  بصفة  و 
 ألعم45  لتي ترتبط  ب5شرة أو بصفة)

غير  ب5شرة بغرض  لشركة.
:) ر كش،) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 ق5طعة  لنخيل،) ملك5ن  ملدعش)
رقم) (G-2 سفلي  إلق5 ة)  لنخيل 
40000) ر كش) (- (270 ب5ملشغي) ((G

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 KLER DIS TICARET : -) لشركة)

9900)بقيمة)200)درهم.

 DIDIER VACHER : 200  لسيد)

بقيمة)200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 DIDIER VACHER  لسيد)

 83270 ب5ستي5ن) س5نت  عنش نه) ()

83270)س5نت ب5ستي5ن) فيال  لعم45)

فرنس5.

 KLER DIS TICARET  لشركة)

 000 عنش نه) () سطنبش4 أيزكة  5ه)

 سطنبش4 تركي5.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 DIDIER VACHER  لسيد)

 83270 ب5ستي5ن) س5نت  عنش نه) ()

83270)س5نت ب5ستي5ن) فيال  لعم45)

فرنس5

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

29) ن) بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

شتنبر)029))تحت رقم)208024.

(49I

 لعبدالو2 لالشغ45  ملح5سبتية

 STE VISA TOURS TAZA

SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

 لعبدالو2 لالشغ45  ملح5سبتية

عم5رة نش يدي5 ش5رع  حمد  لخ5 س 

 لط5بق ) لشقة3 ت5زة ، 32000، 

ت5زة  ملغرب

 STE VISA TOURS TAZA SARL

AU شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : شقة 
رقم 2 ش5رع عال4 بن عبد هللا عم5رة 

 ملثلث  لذهبي - 32000 ت5زة  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.(902

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تقرر حل) ((0(( 28) 5رس)  ملؤرخ في)

 STE VISA TOURS TAZA SARL

ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة  (AU

ذ ت  لشريك  لشحيد  بلغ رأسم5له5)

وعنش ن  قره5) درهم  (200.000

ش5رع عال4) (2 رقم)  إلجتم5عي شقة 

عم5رة  ملثلث  لذهبي) هللا  عبد  بن 

لعدم) نتيجة  ت5زة  ملغرب  (32000 (-

 لدخل.

و عين:

و) تشستشس  حي5ة   لسيد)ة()

عم5رة) تجزئة  ملر ني  عنش نه) ()

حي  شال2) (9 شقة) (20  السم5عيلية)

32000)ت5زة  ملغرب كمصفي) يشسف)

)ة()للشركة.

و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)

شقة) وفي  ((0(( 28) 5رس) بت5ريخ)

رقم)2)ش5رع عال4 بن عبد هللا عم5رة)

 ملثلث  لذهبي)-)32000)ت5زة  ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية بت5زة بت5ريخ)09) 25)))0) 

تحت رقم)298.

(20I

comptoir expertise du maroc

SOMSAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

comptoir expertise du maroc

 RIAD(ESSALAM(GH 1

 IMMEUBLE(N° 1 ETAGE

 N°1 APPARTEMENT(N°

 04 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC

SOMSAL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي :  ملحل 

 لك5ئن بحي  لري5ض رقم 03)2 

بشزنيقة. - 23200 بشزنيقة  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.1261
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بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( أبريل) (24  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية) شركة  (SOMSAL
 30.000 رأسم5له5)  ملحدودة  بلغ 
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي) درهم 
 ملحل  لك5ئن بحي  لري5ض رقم)03)2 
بشزنيقة  ملغرب) (23200 (- بشزنيقة.)
في  ملش رد) ونقص  الملن5فسة  نتيجة 

 مل5لية.
و عين:

 لسيد)ة()ص5لح بنبد و عنش نه) ()
بشزنيقة) (2(03 رقم) حي  لري5ض 
23200)بشزنيقة  ملغرب كمصفي))ة()

للشركة.
و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)
وفي  ملحل) ((0(( أبريل) (24 بت5ريخ)
 2(03 رقم) بحي  لري5ض   لك5ئن 

بشزنيقة.)-)23200)بشزنيقة  ملغرب.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (2 بت5ريخ) سليم5ن  ببن   البتد ئية 

أبريل)))0))تحت رقم)4)3.
(22I

amics tex

YOUMA SANI-SOL-NORD
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

amics tex
 Rue(Yacoub(El(Mansou 1er (
etage ، 90000، tanger(maroc
 YOUMA(SANI-SOL-NORD

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  لعنبر 
رقم 9)20  لط5بق  ألر�سي - 90000 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
948(2

في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((029 ين5ير) (28
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.YOUMA(SANI-SOL-NORD
غرض  لشركة بإيج5ز):) لسب5كة.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)حي  لعنبر)
 90000 (- 9)20) لط5بق  ألر�سي) رقم)

طنجة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
200)حصة) (:  لسيد يشسف يش ة)

بقيمة)2.000)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () يش ة  يشسف   لسيد 
 16 زنقة) طنجة  لب5لية ضهر  ملرس 

رقم)42 90000)طنجة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () يش ة  يشسف   لسيد 
 16 زنقة) طنجة  لب5لية ضهر  ملرس 

رقم)42 90000)طنجة  ملغرب
تم  إليد ع  لق5نشني ب-)بت5ريخ)30 

ين5ير)029))تحت رقم)0929)).

(2(I

CABINET BENHASSAN SARL AU

DUBRAC BTP
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

درب خ5لد زنقة 43 رقم 2 ق.ج ، 
0440)،  لد ر لبيض5ء  ملغرب
DUBRAC BTP «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: )7 ش5 رع 
بئر نزر ن  لطلبق  الو4 - -  لبيض5ء 

 ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.429409

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

تم  تخ5ذ) ((0(( أبريل) (28  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت5لية:)

على) ينص  02:) لذ2  رقم) قر ر 

 (000 تفشيت) على   5يلي:) ملش فقة 

حصص إجتم5عية  ن طرف  لسيد)

لبط5قة) سعيد2  لح5 ل   لص5دق 

 M( 77136 رقم)  لتعريف  لشطنية 

علي  حمد) آيت  لف5ئدة  لسيد 

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 

.PA 8(472(رقم

على) ينص  )0:) لذ2  رقم) قر ر 

تعيين  لسيد  يت علي  حمد)  5يلي:)

(, غير  حدودة) ملدة  لشركة  كمسير 

وب5لت5لي)،)فإن  لشركة  لز ة بتشقيع)

 لشحيد لسيد آيت علي  حمد.

على) ينص  03:) لذ2  رقم) قر ر 

تغيير  لشكل  إلجتم5عي  ن)  5يلي:)

شركة  حدودة  ملسؤولية  لى شركة)

د ت  لشريك)  حدودة  ملسؤولية 

 لشحيد.

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

و) رأسم45  لشركة  رقم  بند 

:) لذ2 ينص على  5يلي:)  ملس5هم5ت)

درهم) (400000 رأسم45  لشركة)

إجتم5عية) حصة  (4000  قسم  لى)

200)درهم لكل حصة  قسم ك5لت5لي)

 400000 علي  حمد) آيت  : لسيد 

درهم يعني)000))حصة  جتم5عية)

بند رقم  لتسيير):) لذ2 ينص على)

 5يلي:) لشركة تسيير  ن طرف  لسيد)

ملدة) علي  حمد  آيت   لسيد  لسيد 

غير  حدودة و  لشركة  لز ة بتشقيع)

 لشحيد لسيد آيت علي  حمد.

بند رقم  لشكل  إلجتم5عي):) لذ2)

شركة  حدودة) على  5يلي:) ينص 

 ملسؤولية د ت  لشريك  لشحيد.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)920))8.

(23I

STE ANGLE DE GESTION SARL

مطعم أصدقاء السالم
عقد تسيير حر ألصل تج5ر2)) ألشخ5ص)

 لطبيعيشن(
عقد تسيير حر ألصل تج5ر2

 طعم أصدق5ء  لسالم
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
أعطى  لسيد)ة() ((0(( أبريل) (08
و  لذهبي   نكشر) بال4   حمد 
رقم) للبط5قة  لشطنية  )ة()  لح5 ل)
-L101628-L555111) ملسجل)
ب5ملحكمة) (65206 ب5لسجل  لتج5ر2)
 البتد ئية بتطش ن حق  لتسيير  لحر)
ش5رع) ب  لألصل  لتج5ر2  لك5ئن 
 9300 جبل  ألطلس رقم232و233)-)
للسيد)ة() صطفى) تطش ن  غرب 
للبط5قة) )ة()  لخالد2  لح5 ل)
3)سنة) ملدة) (L24(83(  لشطنية رقم)
تبتدئ  ن)02)أبريل)))0))و تنتهي في)
2)0)) ق5بل  بلغ شهر2) أبريل) (30

6.500)درهم.
(24I

نشن  ن5جمنت

MARIOCONFEC
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

نشن  ن5جمنت
زنقة عمر بن  لع5ص  ق5 ة و د2 

 لذهب ط5بق 4 رقم 9) ، 90000، 
طنجة  ملغرب

marioconfec شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 202 

 غشغة  لجديدة قطعة 202 بطنجة 
- 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(3942

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( ين5ير) (20
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.marioconfec
:) البس) بإيج5ز) غرض  لشركة 

صن5عية.
 202 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
202)بطنجة)  غشغة  لجديدة قطعة)

-)90000)طنجة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
ي5سين  ملرزكيش2)  لسيد  حمد 
درهم) (200.000 200)حصة بقيمة)  :

للحصة.
) لسيد  حمد ي5سين  ملرزكيش2):)

200)بقيمة)200.000)درهم.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
ي5سين  ملرزكيش2)  لسيد  حمد 
زنقة) عنش نه) () غشغة  لجديدة 

ه5جر طنجة)90000)طنجة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
ي5سين  ملرزكيش2)  لسيد  حمد 
زنقة) عنش نه) () غشغة  لجديدة 

ه5جر طنجة)90000)طنجة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية بطنجة بت5ريخ)-)تحت رقم)-.
(22I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 INSPIRATION DESIGN
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
زنقة 74 رقم )2 فلشريد   لعلي5 
سيد2  عروف ، 0290)،  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب
 INSPIRATION DESIGN SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 3ـ ـ 
زنقة آيت أورير ،  لط5بق  لث5ني ، 

ش5رع  شال2 يشسف ، حي بشركشن - 
22020  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
242983

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (22
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)
 INSPIRATION DESIGN SARL

.AU
نص5ئح) (- (: غرض  لشركة بإيج5ز)
وتخطيط) في  لديكشر  لد خلي 

.
ً
)أو خ5رجي5

ً
 ملس5ح5ت د خلي5

و لتقديم) و لتصميم  -) لدر سة 
أ2) على  و إلشر ف  و لتنفيذ 
ب5لتصميم  لد خلي) نش5ط  تعلق 
لإلنش5ء) للمس5حة  و لتخطيط 
و لتشغيل) و ال تي5ز  و الستحش ذ 
،) لعال 5ت  لتج5رية) بجميع أشك5له)
(، ،) لشهرة) ،) لتر خيص) ،) لعملي5ت)
أو  لتج5رية)  ملؤسس5ت  لصن5عية 

 ملتعلقة بنش5ط  لشركة.
-) ملش5ركة  ملب5شرة أو غير  ملب5شرة)
على  ملستشى  لشطني) (، في رأس  مل45)
أو  لدولي)،)في أ2 عمل أو  ؤسسة أو)

شركة له5 غرض  م5ثل..
-) لتمثيل  لتج5ر2)،)و ستغال4 أ2)
،)وتشزيع أ2  لعال ة  لتج5رية)   تي5ز)
أل2  نتج أو خد ة  رتبطة بشكل) (،
ب5ألنشطة) غير  ب5شر  أو   ب5شر 

 ملذكشرة....
 3 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
(، ،) لط5بق  لث5ني) زنقة آيت أورير) ــ)
(- حي بشركشن) (، ش5رع  شال2 يشسف)

22020) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

(: حسن) بن5ني  ي5سمين   لسيد 
درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000

للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
حسن) بن5ني  ي5سمين   لسيدة 
(، تيرزونة) تجزئة  (16 رقم) عنش نه) ()
ش5رع عبد  له5د2 بشط5لب)،)حي أنف5)

0023)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
حسن) بن5ني  ي5سمين   لسيدة 
(، تيرزونة) تجزئة  (16 رقم) عنش نه) ()
ش5رع عبد  له5د2 بشط5لب)،)حي أنف5)

0023)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 04 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)822786.
256I

STE ANGLE DE GESTION SARL

PIÈCES AUTO UNITED
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

STE ANGLE DE GESTION SARL
ش5رع أحمد  لحريز2 تجزئة 

 لتمسم5ني رقم 6  ق5 ة ب5ريس- أ 
تطش ن ، 93000، تطش ن  ملغرب

PIÈCES AUTO UNITED شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي خندق 
 لزربشح ش5رع زيش رقم 29 - 93000 

تطش ن  غرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.21565

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(( 2)) 5رس) في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
)ة() ليكة) تفشيت  لسيد)
 لسح5يمي)650)حصة  جتم5عية  ن)
)ة() حصة لف5ئدة  لسيد) (700 أصل)

2)) 5رس) عبد  لش حيد  رون بت5ريخ)
.(0((

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((2 بت5ريخ) بتطش ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)2074.

(27I

FIDUCIAIRE NASR EDDINE

 ECOLE MAROCAINE DES
 SERVICES PARAMEDICAUX

PRIVEE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE NASR EDDINE
 N°2, IM.34, AVENUE(DES

 FAR, )COTE(MIZANE(ATLAS( ،
30000، FES(MAROC

 ECOLE MAROCAINE DES
 SERVICES PARAMEDICAUX
PRIVEE شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد)في 
طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 24 
و-55  لط5بق -6 عم5رة  ك5تب 

 لربيع- ز وية زنقة  بر هيم  لرود ني 
و عبد  لخ5لق  لطشريس - - 30000 

ف5س  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.56075

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تقرر) ((0(2 دجنبر) (07 في)  ملؤرخ 
ذ ت  سؤولية  حدودة) حل شركة 
 ECOLE ذ ت  لشريك  لشحيد)
 MAROCAINE DES SERVICES
PARAMEDICAUX PRIVEE) بلغ)
وعنش ن) درهم  (200.000 رأسم5له5)
و-55  (24 رقم)  قره5  إلجتم5عي 
 لط5بق)-6)عم5رة  ك5تب  لربيع-)ز وية)
زنقة  بر هيم  لرود ني و عبد  لخ5لق)
ف5س  ملغرب) (30000 (- (-  لطشريس)
:)قر ر حل  لشركة بعد نزع) نتيجة 4)
و ز ولة) رخصة  الستغال4  و لغ5ء)

 لدر سة.
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 24 و حدد  قر  لتصفية ب رقم)

و-55) لط5بق)-6)عم5رة  ك5تب  لربيع-)
عبد) و  زنقة  بر هيم  لرود ني  ز وية 

ف5س) (30000 (- (-  لخ5لق  لطشريس)

 ملغرب.)

و عين:

 لسيد)ة() حمد علش2 شريفي و)
ملدر�سي-) عرصة  (84- رقم) عنش نه) ()

ف5س  ملغرب) (30000 ب5ب  لجديد)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود) (

على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 

تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 

 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية بف5س بت5ريخ)2))ين5ير)))0) 

تحت رقم)))0)/0388.

(28I

BOTIBOL SERVICES

BOTIBOL-SERVICES 
SARL AU 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

BOTIBOL SERVICES
حي  لشف5ق 499  لط5بق  ألو4 أز شر 

، 4200)، أز شر  ملغرب

 BOTIBOL-SERVICES(SARL(AU 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  لشف5ق 

499  لط5بق  ألو4 أز شر - 4200) 

أز شر  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.27937

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(( فبر ير) (22 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

زي5ني) سعيد  )ة() تفشيت  لسيد)

00))حصة  جتم5عية  ن أصل)800 

حصة لف5ئدة  لسيد))ة()أ 45 بند ني)

بت5ريخ)22)فبر ير)))0).

تفشيت  لسيد))ة()يشنس  لبط5ش)
00))حصة  جتم5عية  ن أصل)800 
حصة لف5ئدة  لسيد))ة()أ 45 بند ني)

بت5ريخ)22)فبر ير)))0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ب5لجديدة بت5ريخ)2)) 5رس)

))0))تحت رقم)27623.

(29I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

LT WORKS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL
 APP(N° 11 RUE(IMM 9 RAHAL
 MESKINI(VN(FES ، 30000، FES

MAROC
LT WORKS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 40 
 لط5بق 02  ك5تب  ألندلس ش5رع 
 FES 30000 أصيلة  ألطلس ف5س

FES MAROC
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

7(422
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (20
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 LT (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.WORKS
أعم45) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 تنشعة أو إنش5ء ت
نقل  لبض5ئع.

 40 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
ش5رع) 02) ك5تب  ألندلس   لط5بق)
 FES 30000 ف5س) أصيلة  ألطلس 

.FES MAROC
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد)ٍٍِط5رق لعش�سي):)200)حصة)
بقيمة)200)درهم للحصة.

 200 (: لعرو�سي) لحسن   لسيد 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () لعش�سي  ٍٍٍٍٍٍِِط5رق   لسيد)
دو ر  زور  شال2 بششتى  لقرية ت5ون5ت)

34000)ت5ون5ت  ملغرب.
 لسيد لحسن لعرو�سي عنش نه) ()
تجزئة  لضحى  لدخيسة) 4)ـ23)

 كن5س)20000) كن5س  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () لعش�سي  ٍٍٍٍٍِط5رق   لسيد)
دو ر  زور  شال2 بششتى  لقرية ت5ون5ت)

34000)ت5ون5ت  ملغرب
 لسيد لحسن لعرو�سي عنش نه) ()
تجزئة  لضحى  لدخيسة) 4)ـ23)

 كن5س)20000) كن5س  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((8 بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)))/328).

260I

ELEXPERTISE

 عداد املنتج املحلي 
 COMPTOIR DU PRODUIT

TERROIR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ELEXPERTISE
 Rue(da(bapaume, Quartier ,(2
 de(la(gare, Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 COMPTOIR عد د  ملنتج  ملحلي 
DU PRODUIT TERROIR شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  حل رقم 
49 ش5رع  لنح5س  لنحش2  ملع5رف - 

0370)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
24(372

 07 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
عد د) (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)
 COMPTOIR DU  ملنتج  ملحلي)

.PRODUIT TERROIR
شر ء) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
في  ملحالت) وتج5رة  لتجزئة  وبيع 
في  ملنتج5ت  ملحلية)  ملتخصصة 

و ملنتج5ت  إلقليمية..
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):) حل رقم)
49)ش5رع  لنح5س  لنحش2  ملع5رف)-)

0370)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
: عبد  لجليل  لص5لحي)   لسيد 
200)حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 200 (: أبش  ش�سى) زينبة   لسيدة 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عبد  لجليل  لص5لحي)  لسيد 
وفق5) آيت  دو ر  لز وية  عنش نه) ()

تزنيت)82484)تزنيت  ملغرب.
 لسيدة زينبة أبش  ش�سى عنش نه) ()
 2 شقة) (، سشريج) ش5رع  بن  (22
0370)) لد ر  لبيض5ء) ،) ملع5رف)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيدة زينبة أبش  ش�سى عنش نه) ()
(، (2 شقة) (، سشريج) ش5رع  بن  (22
 ملع5رف)0370)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)823364.

261I
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) ألست5ذة نجية تنليت  شثقة

البل أوديو
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 ألست5ذة نجية تنليت  شثقة
زنقة 23, فيال رقم : 84. حي  لشلفة. 

 لد ر  لبيض5ء ، 0))0)،  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب

البل أوديش شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ، 

بشسيجشر، 204 ش5رع سيد2 عبد 

 لرحم5ن،  لط5بق  لث5لث، رقم 2. - 

00)0)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

242747

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (07

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

البل) (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

أوديش.

جميع) (- (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

وب5لتقسيط) ب5لجملة  عملي5ت  لبيع 

للمعين5ت  لسمعية.

أجهزة) تصنيع  عملي5ت  جميع  (- (

 ألذن للمعين5ت  لسمعية.

-)جميع عملي5ت  ستير د وتصدير)

وجميع  ملش د)  ملعين5ت  لسمعية 

لتكييف  ملعين5ت) و ملعد ت  لالز ة 

 لسمعية.

ب5لجملة) عملي5ت  لبيع  جميع  (-

ملستلز 5ت  ملعين5ت) وب5لتقسيط 

 لسمعية.

جميع  لعملي5ت  ملتعلقة) (- (

بنش5ط  ملعين5ت  لسمعية.

أو) تأجير  أو  حي5زة  أو  إنش5ء) (-
 تشغيل أو تأجير أ2  ؤسس5ت تج5رية
ب5لعملي5ت) تتعلق  صن5عية  أو  (
أ2) على  و لحصش4  أعاله،)  ملذكشرة 
بر ء ت  ختر ع أو حي5زته5،)و ستغالله5)
أو نقله5 أو  ملس5همة فيه5،)و نح جميع)

تر خيص  لتشغيل.
(، (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
عبد) سيد2  ش5رع  (204 بشسيجشر،)
(- (.2 رقم)  لرحم5ن،) لط5بق  لث5لث،)

00)0)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
(: بر دة) غزيش4  سلمى   لسيدة 
درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000

للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
بر دة) غزيش4  سلمى   لسيدة 
عنش نه) ()طريق عين  لشقف،)تجزئة)
 30000  .26 فيال) حد ئق  لبديع،)

ف5س  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
بر دة) غزيش4  سلمى   لسيد 
عنش نه) ()طريق عين  لشقف،)تجزئة)
 30000  .26 فيال) حد ئق  لبديع،)

ف5س  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (8 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)287))8.
262I

ب5هية كشنس25

JENAN SEYANA )جنان 
سيانة(

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

ب5هية كشنس25
43 ش5رع  لزرقطشني رقم4 جليز ، 

40000،  ر كش  لبلد
JENAN SEYANA )جن5ن سي5نة( 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي دو ر  يت 

بش حمد جم5عة قروية سيد2 عبد 

هللا غي5ث 40066  قليم  لحشز - 

40066  لر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(2(02

 (( في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 JENAN(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

SEYANA))جن5ن سي5نة(.
(+ ري5ض) (: غرض  لشركة بإيج5ز)

 طعم.

:)دو ر  يت) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

عبد) قروية سيد2  بش حمد جم5عة 

(- 40066) قليم  لحشز) غي5ث) هللا 

40066) لر كش  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 200 (: قدور)  لسيد  لسجعي 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

حصة) (200 (:  لسيدة بين5 سميرة)

بقيمة)200)درهم للحصة.)

 200 (: قدور)  لسيد  لسجعي 

بقيمة)200)درهم.

بقيمة) (200 (:  لسيدة بين5 سميرة)

200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () قدور   لسيد  لسجعي 

قروية) جم5عة  بش حمد  دو ر  يت 

سيد2 عبد هللا غي5ث)40066) قليم)

 لحشز)40066) ر كش  ملغرب.

 لسيدة بين5 سميرة عنش نه) ()دو ر)

سيد2) قروية  جم5عة  بش حمد   يت 
عبد هللا غي5ث)40066) قليم  لحشز)

40066) ر كش  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () قدور   لسيد  لسجعي 

قروية) جم5عة  بش حمد  دو ر  يت 

سيد2 عبد هللا غي5ث)40066) قليم)

 لحشز)40066) ر كش  ملغرب

 لسيدة بين5 سميرة عنش نه) ()دو ر)

سيد2) قروية  جم5عة  بش حمد   يت 

عبد هللا غي5ث)40066) قليم  لحشز)

40066) ر كش  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (06 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232449.
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fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

AXWELL SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إض5فة تسمية تج5رية أو شع5ر)

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

زنقة 74 رقم )2 فلشريد   لعلي5 

سيد2  عروف ، 0290)،  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب

AXWELL SARL «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: رقم 3ـ ـ 

زنقة آيت أورير ،  لط5بق  لث5ني ، 

ش5رع  شال2 يشسف ، حي بشركشن - 

22020  لد ر  لبيض5ء  ملغرب.

«إض5فة تسمية تج5رية أو شع5ر»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.438309

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

تقرر) ((0(( أبريل) (08 في)  ملؤرخ 

إض5فة شع5ر تج5ر2 للشركة وهش:

BUNTASTIC

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

بت5ريخ ب5لد ر  لبيض5ء)   لتج5رية 

 2))أبريل)))0))تحت رقم)388))8.

264I
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 ج5الت لالستش5ر ت

HOLA BURRITO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 ج5الت لالستش5ر ت
4)  لط5بق  لث5ني عم5رة 27 تجزئة 
 ملسيرة ش5رع  لري5ض ، 0)88)، 

 ملحمدية  ململكة  ملغربية
HOLA BURRITO شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  حل رقم 
) عم5رة 27 تجزئة  ملسيرة ش5رع 

 لري5ض - 0)88)  ملحمدية  ململكة 
 ملغربية

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
30447

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (24
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 HOLA(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.BURRITO
:) طعم،) بإيج5ز) غرض  لشركة 
سريعة) وأكالت  تغذية  سن5ك،)

خفيفة،)كشفي ششب..
:) حل) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
رقم)))عم5رة)27)تجزئة  ملسيرة ش5رع)
0)88)) ملحمدية  ململكة) (-  لري5ض)

 ملغربية.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد  حمد أ ين صبحي):)2.000 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

صبحي) أ ين   لسيد  حمد 
فيردن) 3373) يفيلين  عنش نه) ()

H4G2P2)كيبيك كند .
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
صبحي) أ ين   لسيد  حمد 
فيردن) 3373) يفيلين  عنش نه) ()

H4G2P2)كيبيك كند 
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ب5ملحمدية بت5ريخ)7))أبريل)

))0))تحت رقم)2)8.
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fiduciaire(al(jamiae

دستنينك
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire(al(jamiae
 Av(achra(mai(n°1 tetouan، (2

93000، tetouan(maroc
دستنينك شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 
 حمد د ود زنقة  صش ن رقم 02 
ح5رة  لطش بل - 93000 تطش ن 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

322(9
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (22
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

دستنينك.
جميع) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 نش ع خد 5ت  الشه5رية.
ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 حمد د ود زنقة  صش ن رقم)02)ح5رة)

 لطش بل)-)93000)تطش ن  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

 334 (:  لسيد  لزن5ن عبد  لسالم)
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 333 (:  لسيد  لزن5ن  حمد  يمن)
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 333 (:  لسيد  لش4  سم5عيل)
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عبد  لسالم)  لسيد  لزن5ن 
 68 رقم) تلمبشط  ش5رع  عنش نه) ()
تطش ن) (93000 حي  شال2  لحسن)

 ملغرب.
 لسيد  لزن5ن  حمد  يمن)
 68 رقم) تلمبشط  ش5رع  عنش نه) ()
تطش ن) (93000 حي  شال2  لحسن)

 ملغرب.
 لسيد  لش4  سم5عيل عنش نه) ()
 42( رقم) عف5ن  بن  عتم5ن  ش5رع 

93000)تطش ن  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عبد  لسالم)  لسيد  لزن5ن 
عنش نه) ()ش5رع تلمبشط رقم)68)حي)
 شال2  لحسن)93000)تطش ن  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (02 بت5ريخ) بتطش ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)2243.
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FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL

EMAIL LINE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL
 RES SOUFIANE SIDI MAAROUF

 CASABLANCA ، 3028،
CASABLANCA MAROC

EMAIL LINE شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي خديجة ) 
تجزئة  لجديد رقم 7  لط5بق  الو4 - 

21645  لجديدة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

19361

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 24) 5رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 EMAIL(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.LINE

:) لنقل) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لسي5حي  لبر2.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)خديجة)) 

7) لط5بق  الو4)-) تجزئة  لجديد رقم)

21645) لجديدة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد عبد  له5د2  ملخت5ر2):)333 

حصة بقيمة)33.300)درهم للحصة.

 334 (:  لسيد  لرد د  ملخت5ر2)

حصة بقيمة)33.400)درهم للحصة.

 333 (: ب5لكبير) لحشسين   لسيد 

حصة بقيمة)33.300)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عبد  له5د2  ملخت5ر2)  لسيد 

دو ر والد بشحميد سيدس) عنش نه) ()

3)24) لجديدة) يشسف) بن  علي 

 ملغرب.

 لسيد  لرد د  ملخت5ر2 عنش نه) ()
 31645 رقم92430  زنقة  ت5نق  (24

 قني فرنس5.

 لسيد لحشسين ب5لكبير عنش نه) ()
 3652  278 رقم) (2 درب خ5ليد زنقة)

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عبد  له5د2  ملخت5ر2)  لسيد 

دو ر والد بشحميد سيدس) عنش نه) ()

3)24) لجديدة) يشسف) بن  علي 

 ملغرب.



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0))الجريدة الرسمية   9110

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ) ب5لجديدة   البتد ئية 
رقم) تحت  ((0(( أبريل) ((8

.(22222((0(2820
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STE ANGLE DE GESTION SARL

SOHYNET SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم45  لشركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
ش5رع أحمد  لحريز2 تجزئة 

 لتمسم5ني رقم 6  ق5 ة ب5ريس- أ 
تطش ن ، 93000، تطش ن  ملغرب

SOHYNET SERVICES شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 
أحمد  لحريز2 تجزئة  لتمسم5ني 
رقم 6 - أ تطش ن - 93000 تطش ن 

 غرب.
رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.(9289

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم) ((0(( أبريل) ((9 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
«400.000)درهم»)أ2  ن)«200.000 
عن) درهم») (200.000» إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20 بت5ريخ) بتطش ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)2228.
268I

BM INDUSTRIE

BM INDUSTRIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

BM INDUSTRIE
 KM 22 CARRIERRE(BEN(ABID
 COMMUNE DAR BOUAZZA
 HAY HASSANI AIN CHOCK

 CASA ، 200006، CASABLANCA
MAROC

 BM INDUSTRIE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طشر  لتصفية(

 KM وعنش ن  قره5  إلجتم5عي

 22 CARRIERE(BEN(ABID

 COMMUNE DAR BOUAZZA

HAY(HASSANI - 20230  لد ر 

 لبيظ5ء  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.2(832

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

))0))تقرر حل) 07)فبر ير)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

رأسم5له5) BM INDUSTRIE) بلغ 

وعنش ن  قره5) درهم  (800.000

 KM (( CARRIERE  إلجتم5عي)

 BEN ABID COMMUNE DAR

 BOUAZZA( HAY( HASSANI( -

30)0)) لد ر  لبيظ5ء) ملغرب نتيجة)

4):)تصفية  لشركة.

 KM ب) حدد  قر  لتصفية  و 

 (( CARRIERE BEN ABID

 COMMUNE DAR BOUAZZA

 HAY HASSANI AIN CHOCK

CASABLANCA (0(30) لد ر)

 لبيظ5ء) ملغرب.)

و عين:

و) بنزيت  حسن   لسيد)ة()

عبد) بنت  ف5طمة  (4 زنقة) عنش نه) ()

0020)) لد ر  لبيظ5ء) ملغرب)  لسالم)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 06 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

ين5ير)))0))تحت رقم)807460.

269I

FOUZMEDIA

TERIAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
TERIAL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 29 ش5رع 

 شال2 عبد لعزيز إق5 ة  شال2 
عبد لعزيز  لرقم 4 - 24000 

 لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

65133
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 28) 5رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.TERIAL
بيع  ش د) (: غرض  لشركة بإيج5ز)

 لتجميل
 لتصدير و إلستير د.

 29 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
إق5 ة) عبد لعزيز  ش5رع  شال2 
 24000 (- (4  شال2 عبد لعزيز  لرقم)

 لقنيطرة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عبد ملش ن) آيت  حم5د   لسيد 
عم5رة) زغلش4  سعد  زنقة  عنش نه) ()
24000) لقنيطرة)  4 28 لشقة)

 ملغرب.
عنش نه) () أحمد  بلكشن   لسيد 
 24000  306 تجزئة  لكشلف  لرقم)

 لقنيطرة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
و ش طن  سير2  لشركة:

عبد ملش ن) آيت  حم5د   لسيد 
عم5رة) زغلش4  سعد  زنقة  عنش نه) ()
28 لشقة)4 24000) لقنيطرة  ملغرب
عنش نه) () أحمد  بلكشن   لسيد 
 24000  306 تجزئة  لكشلف  لرقم)

 لقنيطرة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)7))أبريل)

))0))تحت رقم)-.

(70I

FOUZMEDIA

SRM CONST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SRM CONST شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي )22 

تجزئة  لشف5 2 - 24000  لقنيطرة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
65095

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 07) 5رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 SRM (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.CONST
:) ق5و4 في) غرض  لشركة بإيج5ز)

 ألشغ45  ملختلفة وأشغ45  لبن5ء.
 22( (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
24000) لقنيطرة) (- (2 تجزئة  لشف5)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
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 بلغ رأسم45  لشركة:)2.200.000 
درهم،) قسم ك5لت5لي:

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () سالم  لصغير   لسيد 
23)عرصة  لق5�سي) 273) لرقم) زنقة)

24000) لقنيطرة  ملغرب.
 لسيد  صطفى عشيزير عنش نه) ()
)) ملغرب  لعربي) 30) لشقة)  لرقم)

بلشك س)24000) لقنيطرة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () سالم  لصغير   لسيد 
23)عرصة  لق5�سي) 273) لرقم) زنقة)

24000) لقنيطرة  ملغرب
 لسيد  صطفى عشيزير عنش نه) ()
)) ملغرب  لعربي) 30) لشقة)  لرقم)

بلشك س)24000) لقنيطرة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)26)أبريل)

))0))تحت رقم)-.
(72I

FOUZMEDIA

JEM LION HOLDING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
JEM LION HOLDING شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 30 ش5رع 
 إل 5م علي  كتب رقم ) - 24000 

 لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
62965

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(2 أكتشبر) ((7
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 JEM (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.LION HOLDING

:) لتصدير) غرض  لشركة بإيج5ز)

و إلستير د.

30)ش5رع) عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)

 24000 (- (( رقم)  إل 5م علي  كتب 

 لقنيطرة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () جش د  ملكريفي   لسيد 

--)--)--)فرنس5.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () جش د  ملكريفي   لسيد 

--)--)--)فرنس5

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (7 بت5ريخ) ب5لقنيطرة   البتد ئية 

أكتشبر)2)0))تحت رقم)-.

(7(I

ALTA COMPTA

مقاولة لعماري شرقاوي
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ALTA COMPTA

 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS

 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS،

90000، TANGER(MAROC

 ق5ولة لعم5ر2 شرق5و2 شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

ف5س زنقة  صر رقم 9  كرر طنجة - 

90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(7022

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 إلقتض5ء)بمختصر تسميته5):) ق5ولة)

لعم5ر2 شرق5و2.

تركيب) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لشبك5ت و أللي5ف  لضشئية.

ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

9) كرر طنجة) ف5س زنقة  صر رقم)

-)90000)طنجة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: لعم5ر2) عثم5ن   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

لعم5ر2 عنش نه) ()  لسيد عثم5ن 

حي بنكير ن  لزنقة))0)رقم)40)طنجة)

90000)طنجة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

لعم5ر2 عنش نه) ()  لسيد عثم5ن 

حي بنكير ن  لزنقة))0)رقم)40)طنجة)

90000)طنجة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (09 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)3993.

(73I

CABINET ELKHALFI

« KURTSERV»
إعالن  تعدد  لقر ر ت

CABINET ELKHALFI

 N 2 LOT(AMMAR(Sidi(bennour،

24350، Sidi(bennour(Maroc

«KURTSERV » «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: رقم 

23تجزئة حفيظ  كي  لعشن5ت 

سيد2 بنشر 4320) سيد2 بنشر 

 ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.(399

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

تم  تخ5ذ) ((0(( فبر ير) (03  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

تم  تخ5ذ) ((0(( فبر ير) (3 في)  ملؤرخ 

2:) لذ2) قر ر  رقم)  لقر ر ت  لت5لية:)

بمقت�سى  لجمع) يلي:) على  5  ينص 

ذ ت) لشركة   لع5م  الستثن5ئي 

 سؤولية  حدودة  ملؤرخ في)3)فبر ير)

))0))تقرر حل شركة ذ ت  سؤولية)

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 
رأسم5له5) («KURTSERV» تسميته5:)

وعنش ن  قره5) درهم  (20000
حفيظ) 23تجزئة  رقم) (:  الجتم5عي)

بنشر) سيد2  ((4320  كي  لعشن5ت)

عنش نه) عثم5ن  ملغ5ر2  وعين  لسيد 

هال4) بني  دو ر  والد  لح5ج  ش�سى 

سيد2 بنشر)4320)) ملغرب كمصفي)

تم  نعق5د  لجمعية) وقد  للشركة.)

 (0(( 2)) بريل) بت5ريخ)  لخت5 ية 

23تجزئة حفيظ  كي  لعشن5ت) برقم)

سيد2 بنشر4320) 

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

على) ينص  9):) لذ2  رقم) بند 

 5يلي:)حل وتصفية  لشركة.
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ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 06 بت5ريخ) بنشر  بسيد2   البتد ئية 

 25)))0))تحت رقم))8.

(74I

CABINET ELKHALFI

« AMJAD FADEL TRANS» 
إعالن  تعدد  لقر ر ت

CABINET ELKHALFI
 N 2 LOT(AMMAR(Sidi(bennour،

24350، Sidi(bennour(Maroc
 « AMJAD FADEL TRANS» 

«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
ذ ت  لشريك  لشحيد»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: رقم )0 
تجزئة عم5ر سيد2 بنشر 4320) 

سيد2 بنشر  ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.(847

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
تم  تخ5ذ) ((0(( أبريل) ((7  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت5لية:)
قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
تم  تخ5ذ) ((0(( 7)) بريل)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت5لية:)قر ر  رقم)2: 
بمقت�سى)  لذ2 ينص على  5 يلي:)
 لجمع  لع5م  الستثن5ئي لشركة ذ ت)
 (7 في)  سؤولية  حدودة  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  حل  تقرر  ((0((  بريل)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 
 AMJAD FADEL» تسميته5:)  لشحيد 
درهم،) (200000 رأسم5له5) («TRANS
رقم)0  وعنش ن  قره5  الجتم5عي:)
بنشر4320).  سيد2  عم5ر  تجزئة 
عبد للطيف) ف5ضل  وعين  لسيد 
عنش نه)316)تجزئة  لفتح سيد2 بنشر)
للشركة.) كمصفي  4320)) ملغرب 
وعين  قر  لتصفية في:)رقم)0)تجزئة)

عم5ر سيد2 بنشر)4320)
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
على) ينص  9):) لذ2  رقم) بند 

 5يلي:)حل  لشركة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 02 بت5ريخ) بنشر  بسيد2   البتد ئية 

 25)))0))تحت رقم)78.
(72I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE ULTRA MAC
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
رفع رأسم45  لشركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE ULTRA MAC شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 244 
 لشقة ) تجزئة  لنسيم 2  لشطر 

 لث5ني - 20000  كن5س  ملغرب.
رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.20842

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم) ((0(( أبريل) ((2 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
«300.000)درهم»)أ2  ن)«200.000 
عن) درهم») (400.000» إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2703.
276I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE YAACOUB
TRAVAUX

إعالن  تعدد  لقر ر ت

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE YAACOUB TRAVAUX
«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: زنقة 24 
رقم 36 حي  ألزهر لعشيجة - 20000 

 كن5س  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.42077
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)28)أبريل)))0)
تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
حصة  جتم5عية  ململشكة) ((20 بيع)
للسيد   ر بطي  حمد لف5ئدة  لسيد)
 لز و2  حمد وتغيير  لشكل  لق5نشني)
ذ ت  ملسؤولية) شركة  للشركة  ن 
 ملحدودة  لى شركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
 ستف5لة  لسيد   ر بطي  حمد)
وتعيين) للشركة  كمسير   ن  نصبه 

 لسيد لز و2  حمد بدال عنه
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
على) ينص  ):) لذ2  رقم) بند 
 SOCIETE تسمية  لشركة:)  5يلي:)
YAACOUB TRAVAUX)ش.م.م.ش.و
7:) لذ2 ينص على) (- (6 بند رقم)
 5يلي:)رأسم45  لشركة)200.000,00 
حصة) (2000 على) درهم  قسمة 
 جتم5عية  ن فئة)200)درهم  ملشكة)

للسيد  لز و2  حمد
على) ينص  43:) لذ2  رقم) بند 
 5يلي:) لسيد  لز و2  حمدهش  ملسير)

 لشحيد للشركة ملدة غير  حددة
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2704.
(77I

fiduciaire(al(jamiae

جنات لالسكان
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire(al(jamiae
 Av(achra(mai(n°1 tetouan، (2

93000، tetouan(maroc
جن5ت لالسك5ن شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

 شال2 عبد  لعزيز ق5 ة د ر  ال ل 

طبق 6 رقم 32 طنجة - 93040 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

126759

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 30) 5رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

جن5ت) (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

لالسك5ن.

:) نعش) بإيج5ز) غرض  لشركة 

عق5ر2.

ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

د ر  ال ل) عبد  لعزيز ق5 ة   شال2 
 93040 (- طنجة) (32 رقم) (6 طبق)

طنجة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

400)حصة) (:  لسيد  ين5ن  حمد)

بقيمة)200)درهم للحصة.

300)حصة) (:  لسيد ع5صم عمر)

بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد  حمد بن  بر هيم بن عبد)

300)حصة بقيمة) (:  لرحم5ن  لنمله)

200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) ()  لسيد  ين5ن  حمد 

 (4 تجزئة  م كلتشم ش5رع تش5درقم)
طبق)2)رقم)4 93040)تطش ن  ملغرب.

 لسيد ع5صم عمر عنش نه) ()243 
ش5رع  حمد  لخ5 س  ق5 ة  رزوق)

 لشقة)3 93040)قنيطرة  ملغرب.

بن) بن  بر هيم   لسيد  حمد 

عبد  لرحم5ن  لنمله عنش نه) () كة)

93040) كة  ململكة  لعربية)  ملكر ة)

 لسعشدية.
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و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) ()  لسيد  ين5ن  حمد 

 (4 تجزئة  م كلتشم ش5رع تش5درقم)

طبق)2)رقم)4 93040)تطش ن  ملغرب

 لسيد ع5صم عمر عنش نه) ()243 

ش5رع  حمد  لخ5 س  لشقة)3) ق5 ة)

 رزوق)93040)قنيطرة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((7 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)34)23).

(78I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE MEILLEUR AIT EL HAJ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE MEILLEUR AIT EL HAJ شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لحي 

 لشبه صن5عي عين  لع5طي2 

 لر شيدية - 000)2  لر شيدية 

 ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.24377

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(( 22) 5رس) في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

عد2  يت) )ة() تفشيت  لسيد)

حصة  جتم5عية  ن) (2.000  لح5ج)

أصل)2.000)حصة لف5ئدة  لسيد))ة()

22) 5رس) بت5ريخ) ط5رق  يت  لح5ج 

.(0((

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (09  البتد ئية ب5لرشيدية بت5ريخ)

))0))تحت رقم)))0)/27).

(79I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE SAMINERAL SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم45  لشركة

 FIDUCIAIRE SALHI
ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA( ،( 52000،

ERRACHIDIA MAROC
شركة ذ ت) (ste samineral sarl

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي)
 2(000 (- تيسكدلت  دغرة) قصر 

 لر شيدية  ملغرب.
رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2)
.2(443

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم) ((0(( أبريل) ((2 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
«800.000)درهم»)أ2  ن)«200.000 
عن) درهم») (900.000» إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09  البتد ئية ب5لرشيدية بت5ريخ)

))0))تحت رقم)80).
(80I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE BOUINCHA CAR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE BOUINCHA CAR شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد)في طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لر شيدية 
- 000)2  لر شيدية  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.220(2

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( أبريل) (26  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)
 STE BOUINCHA  لشريك  لشحيد)
200.000)درهم) CAR) بلغ رأسم5له5)
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لر شيدية)
-)000)2) لر شيدية  ملغرب نتيجة 4)

:) ز ة.
قصر) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
 2(000 (- تنجد د) ديخلت  لعب 

كلميمة  ملغرب.)
و عين:

بشينش5) عبد  لعزيز   لسيد)ة()
 2(000 عنش نه) () لر شيدية) و 
)ة() كمصفي)  لر شيدية  ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود) (
على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 
تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 
 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09  البتد ئية ب5لرشيدية بت5ريخ)

))0))تحت رقم)))0)/78).
(82I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE TITRITE MINERAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE TITRITE MINERAL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لر شيدية 

- 000)2  لر شيدية  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.2(397

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( 3)) 5رس)  ملؤرخ في)
 STE(شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
TITRITE MINERAL) بلغ رأسم5له5)
وعنش ن  قره5) درهم  (200.000

 2(000 (-  إلجتم5عي  لر شيدية)

 لر شيدية  ملغرب نتيجة 4):) ز ة.

قصر) ب  حدد  قر  لتصفية  و 

 2(000 (- ط5وس والد ن5عم بشدنيب)

بشدنيب  ملغرب.)

و عين:

كبشط) بش   لسيد)ة() بر هيم 

 2(000 عنش نه) () لر شيدية) و 

)ة() كمصفي)  لر شيدية  ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود) (

على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 

تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 

 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية)

-(:

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (09  البتد ئية ب5لرشيدية بت5ريخ)

))0))تحت رقم)79).

(8(I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE IKRAM EVENTS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE IKRAM EVENTS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ركز 

 لعب تنجد د  لر شيدية - 000)2 

 لر شيدية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

22942

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (((

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.IKRAM EVENTS

غرض  لشركة بإيج5ز):) طعم.

:) ركز) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 2(000 (-  لعب تنجد د  لر شيدية)

 لر شيدية  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيدة  كر م  سليم5ني عنش نه) ()
22) لشقة) رقم) بطشطة  زنقة  بن 

 2(000 6) لش د  الحمر  لر شيدية)

 لر شيدية  ملغرب.
 لسيد  نس  مل5حي عنش نه) ()رقم)

639) كرر تجزئة بشتال ين  لر شيدية)

000)2) لر شيدية  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيدة  كر م  سليم5ني عنش نه) ()
22) لشقة) رقم) بطشطة  زنقة  بن 

 2(000 6) لش د  الحمر  لر شيدية)

 لرشيدية  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (02  البتد ئية ب5لرشيدية بت5ريخ)

))0))تحت رقم)273.

(83I

 FLORES CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISES

NAS & KEN
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

 FLORES CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISES

 HAY MOULAY ABDELLAH

 RUE 320, N244, Casablanca ،

20780، CASABLANCA(MAROC

NAS & KEN شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

)في طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لقطب 

 لحضر2 حي  لري5ن  لرقم 380 

 لنش صر  لقطب  لحضر2 حي  لري5ن 

 لرقم 380  لنش صر 0400)  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.330773

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)08)أكتشبر)2)0))تقرر حل)

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)

 لشريك  لشحيد)NAS(&(KEN) بلغ)

رأسم5له5)200.000,00)درهم وعنش ن)

 قره5  إلجتم5عي  لقطب  لحضر2)

380) لنش صر) حي  لري5ن  لرقم)

حي  لري5ن  لرقم)  لقطب  لحضر2 

380) لنش صر)0400)) لد ر  لبيض5ء)

في) عدم  لتشفق  (: (4 نتيجة   ملغرب 

 لعمل)

غي5ب  الرب5ح.

و حدد  قر  لتصفية ب  نطقة)

 380 قطب  لنش صر  لحضر2 قطعة)

0400)) لد ر)  لد ر  لبيض5ء) ملغرب)

 لبيض5ء) ملغرب.)

و عين:

و) رديشس  ملصطفى   لسيد)ة()

حي) عنش نه) () لقطب  لحضر2 

 (0400 380) لنش صر)  لري5ن  لرقم)

)ة() كمصفي)  لد ر  لبيض5ء) ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 27 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

نشنبر)2)0))تحت رقم)7)8007.

(84I

FAIR VALUE

FIRN
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FAIR VALUE
34 ش5رع طر بلس  لط5بق  الو4 رقم 

) ، 000)،  لد ر  لبيض5ء  ملغرب
FIRN شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي )2 ش5رع 
 لقدس ، إق5 ة  لفتح 2 رقم 2 عين 
 لشق ،  لد ر  لبيض5ء  لد ر  لبيض5ء. 

000)  لد ر  لبيض5ء.  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
24((22

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (26
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

.FIRN(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 
تأجير) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 ملعد ت  لطبية.
)2)ش5رع) عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)
2)عين) 2)رقم) إق5 ة  لفتح) (،  لقدس)
 لشق)،) لد ر  لبيض5ء) لد ر  لبيض5ء.)

000)) لد ر  لبيض5ء.) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 200 (: بشعيب) نش5ط   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد نش5ط بشعيب عنش نه) ()
سيد2) (32 رقم) (( الكشلين) تجزئة 
000)) لد ر  لبيض5ء.)  عروف)

 ملغرب..

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد نش5ط بشعيب عنش نه) ()
سيد2) (32 رقم) (( الكشلين) تجزئة 

 عروف)000)) لد ر  لبيض5ء.) ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3098)8.

(82I

FICASUD

VILLA 55
شركة  ملس5همة
تفشيت حصص

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

VILLA 55 شركة  ملس5همة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي سيد2 

يشسف بن علي بلدية  لنخيل دو ر 

 ملكينة  ر كش - 40000  ر كش 

 ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.3(082

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) (2016 يشنيش) ((( في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

 FREDERIC )ة() تفشيت  لسيد)

حصة  جتم5عية) (BASCONTE (2

 ن أصل)2.000)حصة لف5ئدة  لسيد)

 ALEXANDRA OYOUKOU )ة()

بت5ريخ))))يشنيش)2016.

 CECILE )ة() تفشيت  لسيد)

حصة) (NICOLE LEGRAND (2

حصة) (2.000 أصل)  جتم5عية  ن 

 ALEXANDRA )ة() لف5ئدة  لسيد)

OYOUKOU)بت5ريخ))))يشنيش)2016.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

شتنبر) (06 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

2016)تحت رقم)309)8.

286I
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FICASUD

VILLA 55
شركة  ملس5همة

تحشيل  لشكل  لق5نشني للشركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
VILLA 55 شركة  ملس5همة

و عنش ن  قره5  الجتم5عي سيد2 
يشسف بن علي بلدية  لنخيل دو ر 
 ملكينة  ر كش - 40000  ر كش.
تحشيل  لشكل  لق5نشني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.3(082

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
)))يشنيش)2016)تم تحشيل)  ملؤرخ في)
 لشكل  لق5نشني للشركة  ن)«شركة)
 ملس5همة»)إلى)«شركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدودة».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
شتنبر) (06 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

2016)تحت رقم)309)8.
(87I

FICASUD

VILLA 55
إعالن  تعدد  لقر ر ت

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
VILLA 55 «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: سيد2 
يشسف بن علي بلدية  لنخيل دو ر 
 ملكينة  ر كش - 40000  ر كش 

 ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.3(082

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
تم  تخ5ذ) (2016 يشنيش) (((  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
 JEAN PAUL DEBOUT(تعيين  لسيد
بشكله5  لق5نشني) للشركة  كمسير 
 لجديد ملدة غير  حدودة و  ع ك5 ل)

 لصالحي5ت.
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
بند رقم)22:) لذ2 ينص على  5يلي:)
 JEAN PAUL DEBOUT عين  لسيد)
كمسير للشركة ملدة غير  حدودة و  ع)

ك5 ل  لصالحي5ت.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
شتنبر) (06 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

2016)تحت رقم)309)8.

(88I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

 VEGGIE TRADE
INTERNATIONAL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 VEGGIE TRADE

INTERNATIONAL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ق5 ة 

 لبسمة عم5رة ) رقم 8 عين  لسبع 
 لبيض5ء - 0000)  لد ر لبيض5ء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.4434(3

بمقت�سى  لجمع  لع5م)
 (0(( (25 (20  إلستثن5ئي  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية) شركة  حل  تقرر 
 VEGGIE TRADE  ملحدودة)
رأسم5له5) INTERNATIONAL) بلغ 
وعنش ن  قره5) درهم  (200.000
 ( عم5رة)  إلجتم5عي  ق5 ة  لبسمة 
رقم)8)عين  لسبع  لبيض5ء)-)0000) 
أز ة) (:  لد ر لبيض5ء) ملغرب نتيجة 4)

 5لية.

ب  ق5 ة) حدد  قر  لتصفية  و 
عين  لسبع) (8 رقم) ((  لبسمة عم5رة)

0000)) لد ر لبيض5ء) (-  لبيض5ء)

 ملغرب.)

و عين:

و)  لسيد)ة() هد2  لحسن5و2 

ك5ليفشرني5) حد ئق  تجزئة  عنش نه) ()

ك5ليفشرني5) (23 رقم) س  ب  عم5رة 

0000)) لد ر لبيض5ء) ملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود) (

على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 

تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 

 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية)

-(:

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 5رس)))0))تحت رقم)828479.

(89I

) ألست5ذة نجية تنليت  شثقة

نيو أوغيزون
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 ألست5ذة نجية تنليت  شثقة
زنقة 23, فيال رقم : 84. حي  لشلفة. 

 لد ر  لبيض5ء ، 0))0)،  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب

نيش أوغيزون شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 7) 

ش5رع عبد هللا  بن ي5سين،  لط5بق 

 لث5ني،  نتب رقم )) - 0000) 

 لد ر لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

242002

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (22

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

نيش) (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

أوغيزون.

:) النع5ش) غرض  لشركة بإيج5ز)

 لعق5ر2)

 لشر ء،) لبيع،) لبن5ء،) ستغال4)

 لعق5ر2)

عملية) بأية  ع5م،) لقي5م  وبشكل 

أو) صن5عية،) 5لية  نقشلة  تج5رية،)

عق5رية  لتي قد تتصل بصفة  ب5شرة)

أو  لتي) سبق  إلى  5  غير  ب5شرة  أو 

يمكن أن تشجع على تنمية  لشركة)

و تطشيره5..

7))ش5رع) عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)

عبد هللا  بن ي5سين،) لط5بق  لث5ني،)

 نتب رقم))))-)0000)) لد ر لبيض5ء)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 200 (: لد ر2)  لسيد  صطفى 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

لد ر2)  لسيد  صطفى 

عبد) زنقة  (2 عنش نه) () ملع5ريف،)

 (0000 ش5نتيم5ر)  لحق  لقد ير2 

 لد ر لبيض5ء) ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

لد ر2)  لسيد  صطفى 

عبد) زنقة  (2 عنش نه) () ملع5ريف،)

 (0000 ش5نتيم5ر)  لحق  لقد ير2 

 لد ر لبيض5ء) ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (2 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)816472.

(90I
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MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

 L’IMMOBILIER MODERNES
HM

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK(BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°4 TANGER(AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK(BLOC(B 2EME
 ETAGE(N°4 TANGER، 90000،

TANGER  ملغرب
 L’immobilier modernes HM

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 78 ش5رع 
أش عبد  لسالم ب بشحشت تجزئة 
 لنهضة رقم 292 طنجة - 90000 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
126331

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( )0) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.L’immobilier modernes HM
أعم45) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
بصفة) و لهندسة  ملعم5رية   لبن5ء)

ع5 ة.
78)ش5رع) عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)
تجزئة) بشحشت  عبد  لسالم ب  أش 
 90000 (- طنجة) (292 رقم)  لنهضة 

طنجة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

(: عبد لق5در  لحم5 ي)  لسيد 

درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000

للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عبد لق5در  لحم5 ي)  لسيد 

عنش نه) ()حي  لعش  ة  لغربية طنجة)

90000)طنجة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عبد لق5در  لحم5 ي)  لسيد 

عنش نه) ()حي  لعش  ة  لغربية طنجة)

90000)طنجة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (24 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)0)8)2).

(92I

le(partenaire(fiscal

ARAGANT
إعالن  تعدد  لقر ر ت

le(partenaire(fiscal

49 شلرع عمر  لخط5ب ط5بق 3 رقم 

6 عم5رة  لبركة، 90000، طنجة 

 ملغرب

ARAGANT «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: :  ملنطقة 

 لصن5عية 47 ش5رع  لحسن  لث5ني 

, لط5بق  لخ5 س , لشقة )) - 

90000 طنجة  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.22(0(9

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)04) 5رس)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تعديل  لغرض  ألس5�سي للشركة إلى:)

وتشزيع) وتصدير  و ستير د  تصنيع 

 ألجهزة  لطبية و ألجهزة غير  لطبية)

و ملش د  لش قية للصن5عة.

قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

إلى) للشركة  تحشيل  ملقر  الجتم5عي 

،) ملنطقة) 80) كرر)  لعنش ن  آلتي:)

 لصن5عية  غشغة)،) مر)3)،)طنجة

قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تعديل في  لتسيير و لتشقيع للشركة

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)3) لغرض  ألس5�سي):) لذ2)

و ستير د) تصنيع  على  5يلي:) ينص 

وتشزيع  ألجهزة  لطبية) وتصدير 

و ألجهزة غير  لطبية و ملش د  لش قية)

ع5 ة:) ملس5همة) بصفة  للصن5عة.)

أو  لغير  ملب5شرة،) ملب5شرة)  ملب5شرة 

للشركة في جميع  لعملي5ت  لتج5رية،)

 مل5لية،) لعق5رية أو  ملنقشلة و في جميع)

أو  لصن5عية)  ملؤسس5ت  لتج5رية 

 ملرتبطة ب5لنش5ط  الجتم5عي للشركة)

أو بأ2 نش5ط  ش5به أو  لحق يعطي)

أفضلية لتطشر  لشركة.

4) ملقر  الجتم5عي:) لذ2) بند رقم)

80) كرر)،) ملنطقة) ينص على  5يلي:)

 لصن5عية  غشغة)،) مر)3)،)طنجة

23) لتسيير:) لذ2 ينص) بند رقم)

عبد  لجليل) على  5يلي:) لسيد 

 ملرني�سي,) لسيد  5 شن  ملرني�سي)

و  لسيد) يشسف  ملرني�سي  , لسيد 

كمسييرين) عينش   عثم5ن  ملرني�سي 

للشركة ملدة غير  حدودة

16) لتشقيع:) لذ2 ينص) بند رقم)

بشكل) تلتزم  لشركة  على  5يلي:)

صحيح)،)لجميع  ألعم45  ملتعلقة به5)،)

ب5لتشقيع  ملنفصل للمسيرين)-) لسيد)

عبد  لجليل  ملرني�سي،) لسيد  5 شن)

، لسيد يشسف  ملرني�سي و)  ملرني�سي)

 لسيد عثم5ن  ملرني�سي.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((0 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)989)2).

(9(I

 FLORES CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISES

NICE PRICE CAR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

حل شركة

 FLORES CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISES

 HAY MOULAY ABDELLAH

 RUE 320, N244, Casablanca ،

20780، CASABLANCA(MAROC

NICE PRICE CAR شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد)في طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 38 زنقة 

77) حي  شال2 عبد هللا  لبيض5ء - 

0700)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.(907(3

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

2)0))تقرر حل) )2)فبر ير)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)

 NICE PRICE CAR  لشريك  لشحيد)

درهم) (200.000,00 رأسم5له5)  بلغ 

زنقة) (38 وعنش ن  قره5  إلجتم5عي)

(- حي  شال2 عبد هللا  لبيض5ء) ((77

0700)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب نتيجة)

4):)عدم  لتشفق في  لعمل

غي5ب  الرب5ح.

38)زنقة) و حدد  قر  لتصفية ب)

(- حي  شال2 عبد هللا  لبيض5ء) ((77

0400)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.)

و عين:

كشثر فرحي و عنش نه) ()  لسيد)ة()

حي  ملروة  ململكة  لعربية  لسعشدية)

0700)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-
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ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 22 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

يشنيش)2)0))تحت رقم)378)78.
(93I

CONVOY MOROCCO CONSULTING

UPTURN ADVISORY
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

أب تشرن  دفيزور2 شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: ش5رع اللة 
 لي5قشت زنقة  شح5  و حمش   ق5 ة 

 لج5سم  لط5بق  لر بع رقم 20  لد ر 
 لبيض5ء 

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
238292

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 28) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
أب) (: تسميته5) بمختصر   القتض5ء)

تشرن  دفيزور2)
في) نص5ئح  بإيج5ز  غرض  لشركة 

 لتسيير)
عنش ن  ملقر  الجتم5عي ش5رع اللة)
إق5 ة) أو حمش   زنقة  شح5   لي5قشت 
 20 رقم)  لج5سم  لط5بق  لر بع 

 لد ر لبيض5ء)
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة)
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي
 2.000  لسيد عبد  لعزيز  بلد2)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة)
 2000 عبد  لعزيز  بلد2)  لسيد 

بقيمة)200)درهم

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء)

 لسيد عبد  لعزيز  بلد2 عنش نه)
عين) طريق  (2 كلم) لشت  لجبر2  (7

 لشقف ف5س)
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة
 لسيد عبد  لعزيز  بلد2 عنش نه)
عين) طريق  (2 كلم) لشت  لجبر2  (7

 لشقف ف5س)
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 
رقم) تحت  ((0(( 32) 5رس)

 829728
(94I

CONVOY MOROCCO CONSULTING

INTERCOVER
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 نتركشفر شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: ش5رع اللة 
 لي5قشت زنقة  شح5 أو حمش  إق5 ة 

 لج5سم  لط5بق  لر بع رقم 20  لد ر 
 لبيض5ء 

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
238293

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 2)) 5رس)
 ألس5�سي لشركة ذ ت بمقت�سى عقد)
تم) ((0(( 28) 5رس)  شثق  ؤرخ في)
إعد د  لق5نشن  ألس5�سي لشركة ذ ت)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد ب5ملميز ت  لت5لية
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   القتض5ء)

 نتركشفر

أعم45) بإيج5ز  غرض  لشركة 
 لتسقيف و لبن5ء

عنش ن  ملقر  الجتم5عي ش5رع اللة)
إق5 ة) أو حمش   زنقة  شح5   لي5قشت 
 20 رقم)  لج5سم  لط5بق  لر بع 

 لد ر لبيض5ء)
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة)
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي
 2.000  لسيد حمد2 عبد  لغني)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة)
 2000  لسيد حمد2 عبد  لغني)

بقيمة)200)درهم
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء)
 لسيد حمد2 عبد  لغني عنش نه)

 لدروة دو ر  لشلشح ولد زي5ن)
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد حمد2 عبد  لغني عنش نه)

 لدروة دو ر  لشلشح ولد زي5ن
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 
رقم) تحت  ((0(( 32) 5رس)

 . 829727
(92I

 لعيشن  ستش5ر ت

DAILY PUB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم45  لشركة

 لعيشن  ستش5ر ت
رقم 32 ش5رع  ال ير  شال2 عبد هللا ، 

70000،  لعيشن  ملغرب
DAILY PUB شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي س5حة 
 ملق5و ة عم5رة رقم 20 رقم 02 - 

70000  لعيشن  ملغرب.
رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.25067

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم) ((0(2 أكتشبر) (23 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 

«900.000)درهم»)أ2  ن)«200.000 

عن) درهم») (2.000.000» إلى) درهم»)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (20 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)90)2.

296I

ZOUBIDA BENNANI SMIRES

WEKME
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

WEKME

 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 قره5  إلجتم5عي:20 زنقة  لحرية 

 لط5بق 3  لشقة 2  لد ر  لبيض5ء 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

224983

بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ في 3) 
شتنبر 2)0) تم إعد د  لق5نشن 

 ألس5�سي لشركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية

شكل  لشركة : شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

WEKME:تسمية  لشركة

 غرض  لشركة بإيج5ز:  إلنع5ش 
 لعق5ر2

) قره5  إلجتم5عي:20)زنقة  لحرية)

 لط5بق)3) لشقة)2) لد ر  لبيض5ء)

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي

 200 بشحفص)  لسيد  هد2 

حصة

 UNIK MEDIA 200) لشركة

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء

عنش نه) بشحفص   لسيد  هد2 

ش5رع) ((2 رقم) فيال  ب25   ق5 ة  نف5 

بشط5لب  لحي  لحسني) عبد  له5د2 

 لد ر  لبيض5ء
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زنقة) و  أم  لربيع  زنقة  عنش نه5 
لبن5ن  لط5بق  ألر�سي  لد ر  لبيض5ء)

UNIK MEDIA) لشركة
و لع5ئلية) : ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة
عنش نه) بشحفص   لسيد  هد2 
ش5رع) ((2 رقم) فيال  ب25   ق5 ة  نف5 
بشط5لب  لحي  لحسني) عبد  له5د2 

 لد ر  لبيض5ء
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 06 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

شتنبر)2)0))تحت رقم)791691
(97I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

KEL- ASSURANCES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

KEL- ASSURANCES شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي عم5رة 

أم  لقرى ,طريق أك5دير - شيش5وة - 
42000 شيش5وة  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.222
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)4))فبر ير)))0))تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 
(- أك5دير) ,طريق  أم  لقرى) «عم5رة 
42000)شيش5وة  ملغرب») (- شيش5وة)
إلى)« رآب رقم)02)عم5رة رقم)92)حي)
 لقدس)«طه»)جم5عة شيش5وة,) قليم)
شيش5وة.)-)42000)شيش5وة  ملغرب».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ب5 نت5نشت بت5ريخ)3)) 5رس)

))0))تحت رقم)))0)/29.
(98I

Soft(finances(sarl

CARRIERE CHRARDA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

Soft(finances(sarl

ش5رع بئر أنزر ن عم5رة زينب رقم 4 ، 

16000، سيد2 ق5سم  لغرب

CARRIERE CHRARDA شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 

وليلي رقم 3)8 سيد2 ق5سم - 

16000 سيد2 ق5سم  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

(9229

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (28

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.CARRIERE CHRARDA

غرض  لشركة بإيج5ز):)-) ستغال4)

 ق5لع

أو) -) ق5ولة  ألشغ45  ملختلفة 

 لبن5ء.

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

(- ق5سم) سيد2  (8(3 رقم) وليلي 

16000)سيد2 ق5سم  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: زريشيل) رضش ن   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد رضش ن زريشيل عنش نه) ()

طريق  لح5ج) (07 تجزئة  لك5رتي رقم)

 لعربي سيد2 ق5سم)16000)سيد2)

ق5سم  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد رضش ن زريشيل عنش نه) ()

طريق  لح5ج) (07 تجزئة  لك5رتي رقم)

 لعربي سيد2 ق5سم)16000)سيد2)

ق5سم  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 06  البتد ئية بسيد2 ق5سم بت5ريخ)

 25)))0))تحت رقم)222.

(99I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

LABO PRODIGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 LABO PRODIGE

 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 قره5  إلجتم5عي: شقة رقم 2 

 لط5بق  ألر�سي عم5رة رقم 29 زنقة 

عال4 بن عبد هللا  ملدينة  لجديدة 

-  كن5س 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

56095

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (2(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

 LABO (: تسمية  لشركة)

.PRODIGE

غرض  لشركة بإيج5ز):)

وتشزيع) و ستير د  تصنيع  (- (

و لنظ5فة)  ستحضر ت  لتجميل 

 لشخصية و ملبيد ت  لحيشية

وتشزيع  ملش د  لخ5م)  ستير د 

و  ستهلك5ت) في  ملختبر   لتف5علية 

طبية

 ستير د و تصدير-

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)شقة رقم)
2) لط5بق  ألر�سي عم5رة رقم)29)زنقة)

(- عال4 بن عبد هللا  ملدينة  لجديدة)

 كن5س

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

980)حصة) (:  لسيد خليل  لهشفي)

بقيمة)200)درهم للحصة.

0))حصة) (:  لسيد عثم5ن  لعرظ)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية) - ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) خليل  لهشفي   لسيد 
بن عبد هللا  ملدينة) زنقة عال4  (29

 لجديدة)-) كن5س)

عنش نه) عثم5ن  لعرظ   لسيد 
تجزئة) (3 2) لشقة) 8)) لط5بق) رقم)

 لعط5و2  لشطر ب)-) كن5س)

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) خليل  لهشفي   لسيد 
بن عبد هللا  ملدينة) زنقة عال4  (29

 لجديدة)-) كن5س)

 لسيد عبد  ملشلى  ال غ5ر2 عنش نه)
(- 29)قط5ع س  لبس5تين) 2322)زنقة)

 كن5س

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (02 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)1675

300I

FLASH ECONOMIE

SHONIN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 * SHONIN *

شركة  حدودة  ملسؤولية 
رأسم5له5: 30.000 درهم 

 ملقر  الجتم5عي: 26 ش5رع  رس 

سلط5ن ، شقة 3  لط5بق 2 

 لد ر  لبيض5ء ، 

 تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية
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في) عرفي  ؤرخ،) عقد  بمشجب  (

(،(2/04/(0((  لد ر  لبيض5ء)بت5ريخ)

تم تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية)

تحمل  لخص5ئص  لت5لية):

SHONIN(:(لتسمية (-(

-) ملقر  الجتم5عي:)26)ش5رع  رس)

2) لد ر) 3) لط5بق) شقة) (، سلط5ن)

 لبيض5ء))

-) لهدف  الجتم5عي:)تج5رة ع5 ة،)

و الشغ45)  ستير د وتصدير،) لتهيئة 

 ملختلفة)3

99)سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) -) ملدة:)

 لتسجيل في  لسجل  لتج5ر4.2

 -5) لرأسم45  الجتم5عي:)30.000 

درهم  قسم إلى)300حصة  جتم5عية)

درهم تم تحريره ك5 ال) (200  ن فئة)

و شزع على  لشرك5ء)كم5 يلي:

حصة) (BE737964( 150  

)22.000.00)درهم()للسيد  ملصطفى)

بك5ش  غربي  لجنسية  لح5 ل)

لبط5قة  لتعريف  لشطنية رقم)

02) لعم5رة)  لق5طن بإق5 ة  لقمر)

4)) جمشعة))3)شقة)08) والد  حمد)

د ر بشعزة  لنش صر  لد ر  لبيض5ء

 22.000.00( حصة) (220  –

للسيد خ5لد تكي5سين  غربي) درهم()

لبط5قة  لتعريف)  لجنسية  لح5 ل 

BE8(8094(لشطنية رقم 

درب  لط5لب5ن) زنقة  لبحر  (3

 لبيض5ء) لد ر  لبيض5ء) لق5طن ب

) لسنة  مل5لية:) ن ف5تح ين5ير إلى)

32)ديسمبر  ن كل ع5م.)-)6 

تعيين  لسيد) تم  -7) لتسيير:)

خ5لد) و  لسيد  بك5ش   ملصطفى 

كمسييرين  شتركين) تكي5سين 

للشركة و ذلك ملدة غير  حدودة)

تم  إلبد ع  لق5نشني ب5ملحكمة) (8-

تحت) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 لسجل  لتج5ر2 رقم)322)24)بت5ريخ)

 09/02/(0((
 قتطف و بي5ن

302I

FLASH ECONOMIE

JUST MEDIA 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 * JUST MEDIA * 

شركة  حدودة  ملسؤولية 

رأسم5له5: 200.000 درهم 

 ملقر  الجتم5عي: 26 ش5رع  رس 

سلط5ن ، شقة 3  لط5بق 2  لد ر 

 لبيض5ء ، 

تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية 

في) عرفي  ؤرخ،) عقد  بمشجب 

(،(2/04/(0((  لد ر  لبيض5ء)بت5ريخ)

تم تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية)

تحمل  لخص5ئص  لت5لية:

JUST MEDIA)-) لتسمية):)2

-) ملقر  الجتم5عي:)26)ش5رع  رس)

2) لد ر) 3) لط5بق) شقة) (، سلط5ن)

 لبيض5ء))

وك5لة) -) لهدف  الجتم5عي:)

 التص5الت و لتسشيق  لرقمي)3

99)سنة  بتد ء) ن ت5ريخ) -) ملدة:)

 لتسجيل في  لسجل  لتج5ر4.2

 -5 لرأسم45  الجتم5عي:)200.000 

2000حصة) إلى) درهم  قسم 

تم) درهم  (200 فئة)  جتم5عية  ن 

كم5) و شزع على  لشرك5ء) (2/4 تحرير)

يلي:

حصة) (BE909626( 500  

يشسف) للسيد  درهم() (20.000.00(

تزيت  غربي  لجنسية  لح5 ل)

لبط5قة  لتعريف  لشطنية رقم)

د ر) (2 زنقة) (28 برقم)  لق5طن 

 مليلشد2  ملدينة  لقديمة  لد ر)

 لبيض5ء

 20.000.00( حصة) (200  –  

للسيد  حمد  لعبقر2  غربي) درهم()

لبط5قة  لتعريف)  لجنسية  لح5 ل 

 BE909628(لشطنية رقم 

درب  لجبشجة) (( ب) ) لق5طن 

 ملدينة  لقديمة  لد ر  لبيض5ء

) لسنة  مل5لية:) ن ف5تح ين5ير إلى)

32)ديسمبر  ن كل ع5م.)-)6 

تعيين  لسيد) تم  -7) لتسيير:)

يشسف تزيت و  لسيد  حمد  لعبقر2)

ذلك) و  للشركة  كمسيرين  شتركين 

ملدة غير  حدودة)

ب5ملحكمة) -8تم  إلبد ع  لق5نشني 

تحت) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 لسجل  لتج5ر2 رقم)43))24)بت5ريخ)

 09-05-2022
 قتطف و بي5ن

30(I

FLASH ECONOMIE

CAFE EL OMARY 

إعالن  تعدد  لقر ر ت

CAFE EL OMARY

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد

رأسم5له5 :200.000 درهم

 قره5  الجتم5عي:حي  لخير رقم 249 

سيد2  عروف  لد ر  لبيض5ء

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

165425

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

قرر) ((0(( ))) بريل) بت5ريخ)  ملؤرخ 

 لشرك5ء) 5 يلي:

للشركة) جديد  -تعيين  سير 

 لسيد عزيز سرور  ك5ن  لسيد  حمد)

 لعمر2

-تفشيت  لسيد  حمد  لعمر2)

2000)حصة للسيد عزيز سرور

تفشيت  لحصص) على   ملش فقة 

و  لسيد) بين  لسيد  حمد  لعمر2 

عزيز سرور

 لتقسيم  لجديد للحصص:

 لسيد عزيز سرور)2000)حصة

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 04 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)22484.

303I

FLASH ECONOMIE

 BADREZZAMANE POUR
 L›INVESTISSEMENT ET
 LE DEVELOPPEMENT

IMMOBILIER
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم45  لشركة

 BADREZZAMANE POUR
 L’INVESTISSEMENT ET
 LE DEVELOPPEMENT

IMMOBILIER
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رأسم5له5 :200.000 درهم

 قره5  الجتم5عي:244 زنقة  حمد 
سميحة  ق5 ة جشهرة  حمد 

سميحة  لط5بق 6 رقم 32  لد ر 
 لبيض5ء

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
3(8279

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
قرر) ((0(2 فبر ير) (28 بت5ريخ)   ملؤرخ 

 5 يلي:
رفع رأسم45  لشركة  ن)200.000 

درهم  لى)3.000.000)درهم
7) ن  لنظ5م) و) (6 تعديل  لفصل)

 ألس5�سي للشركة
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 28 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

فبر ير)2)0))تحت رقم)768216

304I

FLASH ECONOMIE

ISISPHARMA MAROC
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

ISISPHARMA MAROC
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رأسم5له5 :2.090.000 درهم

 قره5  الجتم5عي: ركز ب5ب عبد 
 لعزيز رقم 62 ز وية ش5رع أنف5

  لد ر  لبيض5ء 
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RC:365405-I.F:20706947

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

قرر) ((0(( فبر ير) (22 بت5ريخ)  ملؤرخ 

 لشريك  لشحيد  5 يلي:

للشركة) تحشيل  ملقر  الجتم5عي 

 62 رقم) عبد  لعزيز  ب5ب   ن  ركز 

إلى) أنف5  لد ر  لبيض5ء) ش5رع  ز وية 

 لد ر  لبيض5ء))2)تجزئة سندب5د عين)

 لذئ5ب

4) ن  لنظ5م) تعديل  لفصل)

 ألس5�سي للشركة

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3432)8

302I

FLASH ECONOMIE

ALCHIMIE NOMADE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

ALCHIMIE NOMADE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رأسم5له5 :20.000 درهم

 قره5  الجتم5عي:32 زنقة ز يد 

 بن رف5ع  لشقة 2  ع5ريف  لد ر 

 لبيض5ء 

RC:363405 -I.F:20704028

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

قرر) ((0(( بت5ريخ28) بريل)  ملؤرخ 

 لشرك5ء) 5 يلي:

-قفل تصفية  لشركة

-شطب  لشركة  ن  لسجل)

 لتج5ر2

ب5لشث5ئق) - ك5ن  الحتف5ظ 

رف5ع) بن  ز يد  زنقة  (32  الجتم5عية:)

شقة)2)،) ع5ريف)،) لد ر  لبيض5ء.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم))343)8

306I

FLASH ECONOMIE

DAYSKI NETTOYAGE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DAYSKI NETTOYAGE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

 عركة  نش 4 رقم 16  لط5بق  لسفلي 

رقم 3 - 93000 تطش ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

31416

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (23

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.DAYSKI NETTOYAGE

:) لتنظيف) غرض  لشركة بإيج5ز)

و لشحد ت) للمب5ني   لروتيني 

أنش ع) وجميع  و آلالت   لصن5عية 

 ملركب5ت, لتطهير,إلغ5ء) الشتر كية)

وبصفة ع5 ة جميع أنشطة  لتنظيف)

و لتنظيف)  ألخرى,تنظيف  ملب5ني 

لآلب5ر)  لصن5عي, ملع5لجة  لصحية 

أنش ع) وجميع  وحم5 5ت  لسب5حة 

 ملي5ه..

ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 عركة  نش 4 رقم)16) لط5بق  لسفلي)

رقم)3)-)93000)تطش ن  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيدة نج5ة نشفل):)2.000)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () نشفل  نج5ة   لسيدة 

رقم) (2 ش5رع  مل5 شن زنقة زي5ن درب)

32 93000)تطش ن  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () نشفل  نج5ة   لسيدة 

رقم) (2 ش5رع  مل5 شن زنقة زي5ن درب)

32 93000)تطش ن  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (23 بت5ريخ) بتطش ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)2)20.

307I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE NASSIJ EL KHAYAL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تقليص هدف  لشركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

ش5رع  حمد  لخ5 س رقم 03 

 لط5بق  لث5ني خنيفرة ، 24000، 

خنيفرة  ملغرب

STE NASSIJ EL KHAYAL شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  الجتم5عي خنيفرة 

خنيفرة 24000 خنيفرة  ملغرب.

تقليص هدف  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

4232

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

))0))تم حذف) 20) 5رس)  ملؤرخ في)

 ألنشطة  لت5لية  ن نش5ط  لشركة)

 لح5لي):

 لتش5ور.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
24) 5رس)  البتد ئية بخنيفرة بت5ريخ)

))0))تحت رقم)34.

308I

SONKO ILIZ

BRAIN CONSILIUM
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

BRAIN CONSILIUM
2) س5حة  بش بكر  لصديق شقة رقم 

8 أكد 4 ، 20090،  لرب5ط  ملغرب
BRAIN CONSILIUM شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : 2) 

س5حة  بش بكر  لصديق شقة رقم 8 
أكد 4 - 20090  لرب5ط  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.242723
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
))0))تقرر حل) 3))فبر ير)  ملؤرخ في)
ذ ت) شركة  (BRAIN CONSILIUM
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 
 200.000 رأسم5له5)  لشحيد  بلغ 
 (2 درهم وعنش ن  قره5  إلجتم5عي)
رقم) شقة  بكر  لصديق  س5حة  بش 
20090) لرب5ط  ملغرب) (- أكد 4) (8
نتيجة لعدم  ز ولة  لشركة للنش5ط)

 لذ2 تأسست ألجله.
و عين:

و) أحمد  آيت  وسيم   لسيد)ة()
78280) شنتيجني) فرنس5) عنش نه) ()

فرنس5 كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)
بت5ريخ)3))فبر ير)))0))وفي)2))س5حة)
 بش بكر  لصديق شقة رقم)8)أكد 4)-)

20090) لرب5ط  ملغرب.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((7 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)4293)2.

309I
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SONKO ILIZ

SONARTI TRAVAUX

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد

قفل  لتصفية

SONARTI TRAVAUX

2) س5حة  بش بكر  لصديق شقة رقم 

8 أكد 4 ، 20090،  لرب5ط  ملغرب

SONARTI TRAVAUX شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : 2) 

س5حة  بش بكر  لصديق شقة رقم 8 

أكد 4 - 20090  لرب5ط  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.232987

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

))0))تقرر حل) 0))فبر ير)  ملؤرخ في)

ذ ت) شركة  (SONARTI TRAVAUX

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 200.000 رأسم5له5)  لشحيد  بلغ 

 (2 درهم وعنش ن  قره5  إلجتم5عي)

رقم) شقة  بكر  لصديق  س5حة  بش 

20090) لرب5ط  ملغرب) (- أكد 4) (8

نتيجة لعدم  ز ولة  لشركة للنش5ط)

 لذ2 تأسست ألجله.

و عين:

و) عبد  لغ5ني  لش رتي   لسيد)ة()

 60 رقم) زي5ن  أوالد  زنقة  عنش نه) ()

20000) لرب5ط)  لط5ئر ت  لرب5ط)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)

بت5ريخ)0))فبر ير)))0))وفي)2))س5حة)

 بش بكر  لصديق شقة رقم)8)أكد 4)-)

20090) لرب5ط  ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((7 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم))429)2.

320I

SONKO ILIZ

TIMING SPIRIT
إعالن  تعدد  لقر ر ت

TIMING SPIRIT

2) س5حة  بش بكر  لصديق شقة رقم 

8 أكد 4 ، 20090،  لرب5ط  ملغرب

TIMING SPIRIT «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: 2) س5حة 

 بش بكر  لصديق شقة رقم 8  كد 4 - 

20090  لرب5ط  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.232802

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)04) 5رس)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

حصص:) -1تفشيت  رقم) قر ر 

بمقت�سى) على  5يلي:) ينص   لذ2 

عقد تفشيت  لحصص  ملتخد بت5ريخ)

ق5م كل  ن  لسيد) (، (04-03-2022
جديع عبد  لع5لي و لسيد  لشرق5و2)

ينشب) وه5س  س5 ة  و لسيد  كم45 

و لسيد) وه5س  حمد  عنه  لسيد 

 800 بنقل) بشعزة  بر هيم   يت 

حصة يملكشنه5 في  لشركة  لى  لسيد)

بنمب5رك  حمد  نيس

-2تكييف  إلد رة:) لذ2) قر ر رقم)

قرر  لجمع  لع5م) على  5يلي:) ينص 

بعد  ستق5لة  لسيدة ف5ضل حسنة،)

بتعيين  لسيد بنمب5رك  حمد  نيس)

ب5لرب5ط،) (03-07-1976  ن  ش ليد)

للبط5قة) ح5 ل   غربي  لجنسية،)

(، (A710156 رقم) وطنية   لتعريف 

يقطن ب5ق5 ة جن5ن  لسشي�سي عم5رة)

ض5ية بلعربي  لسشي�سي) (7  وه شقة)

غير) ملدة  للشركة  ،) سير    لرب5ط)

 حدودة

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)-6 س5هم5ت:) لذ2 ينص)

بنمب5رك  حمد) على  5يلي:) لسيد 

 نيس)200000)درهم.

-7رأس  مل45  الجتم5عي:) بند رقم)

على  5يلي:) لسيد) ينص   لذ2 

حصة) (2000 بنمب5رك  حمد  نيس)

 ن فئة)200)درهم

بند رقم)22)- لتسيير:) لذ2 ينص)

بنمب5رك) تعيين  لسيد  على  5يلي:)

03-07-  حمد  نيس  ن  ش ليد)

ب5لرب5ط،) غربي  لجنسية،) (1976

ح5 ل للبط5قة  لتعريف وطنية رقم)

جن5ن) ب5ق5 ة  يقطن  (، (A710156

ض5ية) (7 شقة) عم5رة  وه   لسشي�سي 

،) سير ) بلعربي  لسشي�سي  لرب5ط)

للشركة ملدة غير  حدودة

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (04 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)124336.

322I

SONKO ILIZ

LA BLANCAISE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

LA BLANCAISE

2) س5حة  بش بكر  لصديق شقة رقم 

8 أكد 4 ، 20090،  لرب5ط  ملغرب

LA BLANCAISE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 2) , 

س5حة أو بكر  لصديق شقة رقم 8 , 

أكد 4 - 20090  لرب5ط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

229933

 (8 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0((  5رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 LA (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.BLANCAISE
-أشغ45) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 تنشعة أو  لبن5ء.)
-خد 5ت))) لتمشين  لجم5عي(

-ت5جر.
 ,  (2 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 ,  8 س5حة أو بكر  لصديق شقة رقم)

أكد 4)-)20090) لرب5ط  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (:  لسيدة  بتس5م  جي)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) ()  لسيدة  بتس5م  جي 
حي  بروكة زنقة تيز2  نت5ست  لرقم)
200)سط5ت)26000)سط5ت  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) ()  لسيدة  بتس5م  جي 
حي  بروكة زنقة تيز2  نت5ست  لرقم)
200)سط5ت)26000)سط5ت  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (04 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)4332)2.
32(I

STE HTCPRO SARL

RAYON-NET 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA(MAROC

 RAYON-NET شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي عم5رة 
) شقة ) زنقة ب5ندوغ  ملحيط - 
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20000  لرب5ط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
160031

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.RAYON-NET
-) ق5و4) (: غرض  لشركة بإيج5ز)

تنظيف
-)أعم45  لبستنة و لغرس.

-)تدبير  مللكية  ملشتركة.
 ( عم5رة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
شقة)))زنقة ب5ندوغ  ملحيط)-)20000 

 لرب5ط  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: فليس)  لسيدة  ن45 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () فليس   لسيدة  ن45 
ش5رع  ملغرب  لعربي عم5رة ه شقة)
جشهرة  ملدينة  ملحيط) إق5 ة  (22

20000) لرب5ط  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () فليس   لسيدة  ن45 
ش5رع  ملغرب  لعربي عم5رة ه شقة)
جشهرة  ملدينة  ملحيط) إق5 ة  (22

20000) لرب5ط  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)4422)2.

323I

STE HTCPRO SARL

TN TOP CLEANING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA(MAROC
TN TOP CLEANING شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي بس5تين 
) رقم )2  لعي5يدة - 22000 سال 

 ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.34561

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تم تحشيل) ((0(( ين5ير) (2(  ملؤرخ في)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 
«بس5تين)))رقم))2) لعي5يدة)-)22000 
سال  ملغرب»)إلى)« حل رقم)6)تجزئة)
34)عم5رة ب إق5 ة رو 5ن5 ج5ردن سال)

 لجديدة)-)22200)سال  ملغرب».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((8 بت5ريخ) بسال   البتد ئية 

))0))تحت رقم)38802.
324I

malartci

 STE WAWMID TRAVAUX
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفشيت حصص

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
 STE WAWMID TRAVAUX SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  لهدى 

بلشك 22  لرقم )2 بني  ال4 - 
3000) بني  ال4  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.20222

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(( أبريل) ((2 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

)ة() ع5ششر  ق5ش) تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  (330

2.000)حصة لف5ئدة  لسيد))ة() شحى)

عمر ني بت5ريخ)2))أبريل)))0).

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (04  البتد ئية ببني  ال4 بت5ريخ)

))0))تحت رقم)432.

322I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE TRAVAUX CARISKAM

SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

FUDICAIRE ISMAILI

حي  لتقدم بلشك ) رقم 07  لسم5رة 

ES-SMARA(MAROC ،7(000 ،

 STE TRAVAUX CARISKAM SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 HAY وعنش ن  قره5  إلجتم5عي

ELJADID(BLOC 02 N°60 ES-

SEMARA - 72000  لسم5رة  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.643

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(( أبريل) ((9 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

تفشيت  لسيد))ة()حمشد2 بشكرين)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  (3.2(2

)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  (3.2(2

 (9 بت5ريخ) خطر2  رزوك  سيد2 

أبريل)))0).

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (06 بت5ريخ) ب5لسم5رة   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))0)/98.

316I

FIDUCIAIRE AMER FISC

NAMY TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC

 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE(ETAGE(ZAIO، 62000،

NADOR MAROC

NAMY TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي 

بشيزيز رن  حد د  بني بشيفرور 

62000  لن5ظشر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

(3727

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( فبر ير) (20

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 NAMY(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.TRANS

نقل) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لبض5ئع لف5ئدة  لغير  لشطني و  لدولي.

حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

بشيفرور) بني  بشيزيز رن  حد د  

62000) لن5ظشر  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 200 (:  لسيد  ملس5و2  حمد)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد بنبر هيم عبد  لكريم):)200 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  ملس5و2  حمد عنش نه) ()
62000) لن5ظشر) بشيز رز رن) حي 

 ملغرب.
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عبد  لكريم) بنبر هيم   لسيد 
دو ر  والد  ع5رف سلش ن) عنش نه) ()

62000) لن5ظشر  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  ملس5و2  حمد عنش نه) ()
62000) لن5ظشر) بشيز رز رن) حي 

 ملغرب
عبد  لكريم) بنبر هيم   لسيد 
دو ر  والد  ع5رف سلش ن) عنش نه) ()

62000) لن5ظشر  ملغرب
 لسيد  ملس5و2 ي5سين عنش نه) ()
62000) لن5ظشر) بشيز رز رن) حي 

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ب5لن5ضشر بت5ريخ)02) 5رس)

))0))تحت رقم)7)3.
327I

CAF MANAGEMENT

LIGHT TOUCH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CAF MANAGEMENT
 لزنقة 37  لرقم 27 حي  لهن5ء ، 
20)0)،  لد ر  لبيض5ء  ملغرب
LIGHT TOUCH شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 37 زنقة 

ج5بر بن حي5ن  لط5بق  لت5ني رقم 7 - 
20)0)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
409472

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((028 يشليشز) (27
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 LIGHT(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.TOUCH
بيع  ش د) (: غرض  لشركة بإيج5ز)

إعالنية.

زنقة) (37 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
ج5بر بن حي5ن  لط5بق  لت5ني رقم)7)-)

20)0)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 30.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () بنيس  هش5م   لسيد 
20)0)) لد ر) 8) مر د2 سير نك5س)

 لبيض5ء) ملغرب.
عنش نه) () بنيس   لسيد  هد2 
ي5سمينة) فيال  سر نك5س  8) مر 
20)0)) لد ر  لبيض5ء) عين  لذئ5ب)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () بنيس  هش5م   لسيد 
20)0)) لد ر) 8) مر د2 سير نك5س)

 لبيض5ء) ملغرب
عنش نه) () بنيس   لسيد  هد2 
8) مر سر نك5س فيال ي5سمينة عين)
 لذئ5ب)20)0)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 32 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

يشليشز)028))تحت رقم)-.
328I

STE FIDMEK

ADMICALL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

ADMICALL شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي شقة ) 
 لط5بق  لث5ني عم5رة 22  رج5ن ) 
 كن5س - 20000  كن5س  ململكة 

 ملغربية
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

56131

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.ADMICALL

- ركز) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لند ء ت.

 ( شقة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 ( 22) رج5ن) عم5رة)  لط5بق  لث5ني 

20000) كن5س  ململكة) (-  كن5س)

 ملغربية.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):) ململكة  ملغربية سنة.

99)درهم،)  بلغ رأسم45  لشركة:)

 قسم ك5لت5لي:

 لسيد يشنس  بن  بي ديبة):)2.000 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

ديبة) يشنس  بن  بي   لسيد 

ش5رع  ملشحدين) (65 رقم) عنش نه) ()

 20000 ج  كن5س) م  (2(  لشقة)

 كن5س  ململكة  ملغربية.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

ديبة) يشنس  بن  بي   لسيد 

ش5رع  ملشحدين) (65 رقم) عنش نه) ()

 20000 ج  كن5س) م  (2(  لشقة)

 كن5س  ململكة  ملغربية

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (20 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2738.

329I

fiding(sarl

STE COMING شركة كومين
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fiding(sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER(MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

شركة كش ين STE COMING شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لط5بق 
 لسفلي, رقم 29 جن5ح 04 تجزئة 
قرطبة - 20000  كن5س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

56077
 06 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(2 دجنبر)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
شركة) (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.STE COMING(كش ين
:) لنش5ط) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لهند�سي)
) كتب  لدر س5ت.

:) لط5بق) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
تجزئة) (04 جن5ح) (29 رقم)  لسفلي,)

قرطبة)-)20000) كن5س  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد  لط5هير2 عبد  الله):)800 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
 (00 (: وف5ء)  لسيدة  لط5هير2 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عبد  الله)  لسيد  لط5هير2 
تجزئة) (04 جن5ح) (29 رقم) عنش نه) ()

قرطبة)20000) كن5س  ملغرب.
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 لسيدة  لط5هير2 وف5ء)عنش نه) ()
قرطبة) تجزئة  (04 جن5ح) (29 رقم)

20000) كن5س  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عبد  الله)  لسيد  لط5هير2 
تجزئة) (04 جن5ح) (29 رقم) عنش نه) ()

قرطبة)20000) كن5س  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((8 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)1655.

3(0I

 ئتم5نية  لخبرة

MRIZIG TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتم5نية  لخبرة
49 زنقة  ملدينة ، 26100، برشيد 

 ملغرب
MRIZIG TRAVAUX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 
 ليسر23 ش5رع  حمد  لخ5 س 
 لط5بق  لث5لث يس5ر  - 26100 

برشيد  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

16561
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( ))) 5رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.MRIZIG TRAVAUX
:) ق5و4) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 الشغ45  لعمش ية.
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
ش5رع  حمد  لخ5 س)  ليسر23)
 لط5بق  لث5لث يس5ر )-)26100)برشيد)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: سعيد) ج5بر2   لسيد 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () سعيد  ج5بر2   لسيد 
47)زنقة  لخنس5ء)حي  لشحدة)26100 

برشيد  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () سعيد  ج5بر2   لسيد 
47)زنقة  لخنس5ء)حي  لشحدة)26100 

برشيد  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((8 بت5ريخ) ببرشيد   البتد ئية 

))0))تحت رقم)8)4.
3(2I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

Estudio 93
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

ش5رع  لجيش  مللكي  ق5 ة  يم5ن 
 لط5بق 2 رقم 9 تطش ن ، 93000، 

تطش ن  ملغرب
Estudio 93 شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد)في 

طشر  لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع دبي 

زنقة 2 رقم 0) تطش ن - 93000 
تطش ن  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.26593
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تقرر حل) ((0(( أبريل) (((  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)
Estudio 93) بلغ)  لشريك  لشحيد)
وعنش ن) درهم  (200.000 رأسم5له5)
زنقة) دبي  ش5رع   قره5  إلجتم5عي 

تطش ن) (93000 (- تطش ن) ((0 رقم) (2
أ2) إبر م  عدم  (- (: (4 نتيجة   ملغرب 

صفقة تج5رية؛
-)أز ة  لقط5ع..

ش5رع) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
دبي زنقة)2)رقم)0))تطش ن)-)93000 

تطش ن  ملغرب.)
و عين:

و)  لسيد)ة() حمد  لصمد2 
عنش نه) ()ش5رع بشرسعيد رقم))8)ط)
3 93000)تطش ن  ملغرب كمصفي))ة()

للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود) (
على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 
تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 
 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)

ش5رع دبي زنقة)2)رقم)0))تطش ن
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (02 بت5ريخ) بتطش ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم))224.
3((I

COMPTAFFAIRES

INDU CLEAN
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم45  لشركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
INDU CLEAN شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي إق5 ة أنس 
رقم 4  لط5بق 2  لش ف5  ملحمدية - 

0800)  ملحمدية  ملغرب.
رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.24(97

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تم) ((0(( أبريل) (06 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
«900.000)درهم»)أ2  ن)«200.000 

درهم») (2.000.000» إلى) درهم»)

إجر ء) ق5صة  ع ديشن) (: عن طريق)

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية ب5ملحمدية بت5ريخ)2))أبريل)

))0))تحت رقم)777.

3(3I

EURODEFI

ILY EMBALLAGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 229

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

ILY EMBALLAGE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 229 ش5رع 

عبد  ملش ن  لط5بق  لت5ني رقم 22 - 

20360  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

24((77

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (20

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 ILY (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.EMBALLAGE

تصنيع) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

بالستيكي) ,غالف   لعبش ت  ملعدنية)

,شر ء)وبيع  لتغليف.

 229 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

ش5رع عبد  ملش ن  لط5بق  لت5ني رقم)

22)-)20360) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
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 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 CL  لسيد فؤ د  ع5وية عنش نه) ()
بشنت5 أو بريPBJ A 2(5)أي5 شنتي هشيلف5)
إسب5ني5)2546) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

 لسيد حي  ندرن5 زنقة)40)رقم)27 
عين شق عنش نه) () رقم2) (3  لط5بق)
حي  ندرن5 زنقة)40)رقم)27) لط5بق)3 
000)) لد ر  لبيض5ء) رقم2)عين شق)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد حي  ندرن5 زنقة)40)رقم)27 
عين شق عنش نه) () رقم2) (3  لط5بق)
حي  ندرن5 زنقة)40)رقم)27) لط5بق)3 
000)) لد ر  لبيض5ء) رقم2)عين شق)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3299)8.
3(4I

ABENN(AUDIT(&(CONSEIL

 CENTRE DE RADIOLOGIE
EL OULFA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 الء ة  لنظ5م  ألس5�سي للشركة

ABENN(AUDIT & CONSEIL
 جمع بسمة 2 ج ه2ب5لدور  ألر�سي 
شقة 3 ، 0000)،  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب
 CENTRE DE RADIOLOGIE EL
OULFA «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: ش5رع  م 
 لربيع زنقة 20  أللفة رقم )  لد ر 
 لبيض5ء - 0000)  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب.
« الء ة  لنظ5م  ألس5�سي للشركة»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.512069
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
تقرر) ((0(( أبريل) ((2 في)  ملؤرخ 
للشركة)  الء ة  لنظ5م  ألس5�سي 

 ع  قتضي5ت  لق5نشن:) عتم5د نص)
للشركة)  لنظ5م  ألس5�سي  ملحدث 
13- ملالئمته  ع أحك5م  لق5نشن رقم)

232) ملتعلق بمم5رسة  لطب.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 20 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)16167.
3(2I

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM 

MERZOUGA CAMPING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM
 APPT(N° 1 RDC(IMM(G58

 RES AL IHSSANE RTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 400000،

MARRAKECH MAROC
MERZOUGA CAMPING شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ملحل 
 لك5ئن بقصر  رزوكة  لغربية 

جم5عة وقي5دة  لط5وس - 000)2 
 لر شيدية  ململكة  ملغربية

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
15761

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(2 أكتشبر) (((
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.MERZOUGA CAMPING
تنظيم) (- (: غرض  لشركة بإيج5ز)

 ملخيم5ت في  لعر ء
تقديم  لخد 5ت  لسي5حية) (-
،) لرحالت) ،) لرحالت) )ركشب  لهجن)

 لرب5عية..(...
:) ملحل) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 لك5ئن بقصر  رزوكة  لغربية جم5عة)
وقي5دة  لط5وس)-)000)2) لر شيدية)

 ململكة  ملغربية.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد  ب5رك برحيل):)200)حصة)
بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد  شحى  سعيد بشغ5ز2):)20) 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

عبد  لشه5ب)  لسيد  حمد 
 200 بقيمة) حصة  ((20 (: خدير2)

درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () برحيل   لسيد  ب5رك 
حي  لنهضة أرفشد)000)2) لر شيدية)

 ململكة  ملغربية.
بشغ5ز2)  لسيد  شحى  سعيد 
ش5رع) ((4 رقم) (32 ش5رع) عنش نه) ()
خنيفرة) (24000   5لش  غريبين)

 ململكة  ملغربية.
 لسيد  حمد عبد  لشه5ب خدير2)
إق5 ة أبش ب كليز) (36 رقم) عنش نه) ()
40000) ر كش) 2) بروكة) شقة) (2

 ململكة  ملغربية.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () برحيل   لسيد  ب5رك 
حي  لنهضة أرفشد)000)2) لر شيدية)

 ململكة  ملغربية
بشغ5ز2)  لسيد  شحى  سعيد 
ش5رع) ((4 رقم) (32 ش5رع) عنش نه) ()
خنيفرة) (24000   5لش  غريبين)

 ململكة  ملغربية
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 24 بت5ريخ) ب5لرشيدية   البتد ئية 

 5رس)))0))تحت رقم)209.
326I

FADIFISC

STE BENULUX TRANS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تعيين  سير جديد للشركة

FADIFISC
ش5رع  ملق5و ة رقم )  لط5بق  الو4 

عم5رة   زيل و  لزركد2  ك5دير 

 AVENUE(AL(MOUQ(N°02 1ER

 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000،  ك5دير  ملغرب

STE BENULUX TRANS شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

 لريح5ن رقم 23 ري5ض  لسالم 

 ك5دير - 80000  ك5دير  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 -.

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تم تعيين) ((0(( فبر ير)  ملؤرخ في)16)

عزة) للشركة  لسيد)ة()  سير جديد 

 حمد كمسير وحيد

تبع5 إلق5لة  سير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

16) 5رس) بت5ريخ) ب5ك5دير   لتج5رية 

))0))تحت رقم)208924.

3(7I

SONKO ILIZ

SONKO ILIZ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SONKO ILIZ

2) س5حة  بش بكر  لصديق شقة رقم 

8 أكد 4 ، 20090،  لرب5ط  ملغرب

SONKO ILIZ شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 2) ، 

س5حة أبش بكر  لصديق ، شقة رقم 8 

، أكد 4 - 20090  لرب5ط  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

160105

 07 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0))الجريدة الرسمية   9126

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.SONKO ILIZ

-أعم45) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 تنشعة أو  لبن5ء)

-)ت5جر  ش د  لبن5ء..

(، ((2 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

س5حة أبش بكر  لصديق)،)شقة رقم)8 

،)أكد 4)-)20090) لرب5ط  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد لحسن  لبغ5ر):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

 200 (:  لسيد  لحسين  لبغ5ر)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () لحسن  لبغ5ر   لسيد 
)2)حي  لصف5ء) زنقة و د  سشن رقم)

 لقرية سال)22230)سال  ملغرب.

عنش نه) ()  لسيد  لحسين  لبغ5ر 
)2)حي  لصف5ء) زنقة و د  سشن رقم)

 لقرية سال)22230)سال  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () لحسن  لبغ5ر   لسيد 
)2)حي  لصف5ء) زنقة و د  سشن رقم)

 لقرية سال)22230)سال  ملغرب)

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (20 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)4498)2.

3(8I

CAF MANAGEMENT

LIGHT TOUCH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

CAF MANAGEMENT

 لزنقة 37  لرقم 27 حي  لهن5ء ، 

20)0)،  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

LIGHT TOUCH شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 37 زنقة 
ج5بر بن حي5ن  لط5بق  لت5ني رقم 7 - 

20)0)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب.
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.409472

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
))0))تم تعيين) 2))دجنبر)  ملؤرخ في)
 سير جديد للشركة  لسيد)ة()بنيس)

هش5م كمسير وحيد
تبع5 إلق5لة  سير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (2 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

ين5ير)2)0))تحت رقم)762125.

3(9I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

 STE MAROCAINE D’EAU ET
TRAVAUX

إعالن  تعدد  لقر ر ت

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي  لفتح زنقة ينبع رقم )3  لعيشن ، 
70000،  لعيشن  ملغرب

 STE MAROCAINE D’EAU ET
TRAVAUX «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: زنقة 

 بش حنبل رقم 3 حي  لشحدة 2 - - 
 لعيشن  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.35613
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)2))أبريل)))0)
تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)02:) لذ2 ينص على  5يلي:)
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
يلي) تقرر  5  ((2/04/(0(( بت5ريخ)
 200( تفشيت  جمشع  لحصص) (:
حصة)() ن طرف  لسيد يشنس خ5وة)
 لى  لسيد بال4 خ5وة قبش4  ستق5لة)

 لسيد يشنس خ5وة)
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

على) ينص  02:) لذ2  رقم) بند 
 5يلي:) الحتف5ظ ب5لسيد  لي5س خ5وة)

كمسيير وحيد للشركة)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))0)/89)2.
330I

سو سنيتور
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 marrakech(marrakech، 40000،
marrakech maroc

سش سنيتشر شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 603 

ش5رع 03))029 إق5 ة أنشر شقة 
3  لط5بق  ألو4  بروكة - 40000 

 ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(2(29

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(2 (25 (09
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
سش) (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

سنيتشر.
:) ستير د) بإيج5ز) غرض  لشركة 
و نتج5ت) وتصدير  ملنسشج5ت 

 لتجميل و ملكي5ج و ألو ني  ملنزلية.
 603 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
شقة) أنشر  إق5 ة  (029((03 ش5رع)
 40000 (- 3) لط5بق  ألو4  بروكة)

 ر كش  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:

حصة) (20 (:  لشركة سش سنيتشر)
بقيمة)2.000)درهم للحصة.)

 لشركة سش سنيتشر):)200)بقيمة)
200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيدة  شروبي نج5ة عنش نه) ()
 6 رقم) (3 زنقة  لسؤدد) حي  لربيع 

وجدة)40020)وجدة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيدة  شروبي نج5ة عنش نه) ()
 6 رقم) (3 زنقة  لسؤدد) حي  لربيع 

وجدة)40020)وجدة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232209.
332I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

AUTO RENT DEL.SUD
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي  لفتح زنقة ينبع رقم )3  لعيشن ، 
70000،  لعيشن  ملغرب

AUTO RENT DEL.SUD «شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي:  دينة 
 لشف5ق بلشك   رقم 844  كرر - - 

 لعيشن  ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.42499

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
تم  تخ5ذ) ((0(( (25 (06 في)  ملؤرخ 

 لقر ر ت  لت5لية:)
على) ينص  02:) لذ2  رقم) قر ر 
عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�سى   5يلي:)
و ملسجل) ((0(( (25 (06 بت5ريخ)
تم) ب5لعيشن  ((0(( (25 (09 بت5ريخ)
وضع  لق5نشن  ألس5�سي لشركة ذ ت)
* لشكل:شركة)  ملميز ت  لت5لية:)
ذ ت  لشريك)  حدودة  ملسؤولية 
 AUTO RENT * لتسمية:)  لشحيد)
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: لغرض  ن) * ملشضشع) (DEL.SUD
 لشركة هش  لقي5م ب5لعملي5ت  لت5لية)
ني5بة عنه5 وب5لني5بة عن أطر ف ت5لية)
:)كر ء) لسي5ر ت) في  ملغرب أو  لخ5رج)
 ن دون س5ئق  ملقر  لرئي�سي للشركة:)
 دينة  لشف5ق بلشك   رقم)844) كرر)

 لعيشن
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
على) ينص  02:) لذ2  رقم) بند 
 99  5يلي:) ملدة  ملحددة للشركة:هي)
رأس) سنة(.) وتسعشن  )تسعة  سنة)
في  بلغ) رأسم45  لشركة   مل45:حدد 
200 000.00درهم،) جزأ على)2000 
للحصة) درهم  (200 فئة) حصة  ن 
:) لسيد رشيد)  لش حدة.) قسم على)
جبر ن):2000)حصة)-)إد رة  لشركة:)
غير  حددة  ن) ملدة  تسيير  لشركة 
-) لسنة) طرف  لسيد رشيد جبر ن.)
 32 إلى) ين5ير  ف5تح   الجتم5عية:) ن 

دجنبر.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))0)/79)2.

33(I

ESCA ECOLE DE MANAGEMENT

 ESCA ECOLE DE
MANAGEMENT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رفع رأسم45  لشركة

 ESCA ECOLE DE
MANAGEMENT

 Rue Abou Youssef El Kindy
 ،n°7 – CASABLANCA ، 20370

 لد ر لبيض5ء  ملغرب
 ESCA ECOLE DE

MANAGEMENT شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي زنقة  بش 
يشسف  لكند2 رقم 7 - 0370) 

 لد ر  لبيض5ء  ملغرب.
رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.64465

بمقت�سى  لجمع  لع5م)

2)) 5رس) في)  إلستثن5ئي  ملؤرخ 

رأسم45  لشركة) رفع  تم  ((0((

درهم») (220.000» قدره) بمبلغ 

إلى) درهم») (9.890.000» أ2  ن)

(: طريق) عن  درهم») (20.000.000»

أرب5ح أو عالو ت) أو  إد 5ج  حتي5طي 

إصد ر في رأس  مل45.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (2 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)083))8.
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SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

 COSMETIC&ELEGANT

WORLD SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 SOFIMED CONSULTING AND

NEGOCE SARL

تجزئة عبد  ملش ن 69  رض  لصغير، 

 لط5بق  لث5ني ، 8800)،  ملحمدية 

 ملغرب

 COSMETIC&ELEGANT(WORLD

SARL AU شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 

 ملسيرة ف ب 9)  لط5بق  لث5لث 

 لشقة  لرقم 29 - 8800)  ملحمدية 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

30209

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((7

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)
 COSMETIC&ELEGANT( WORLD

.SARL AU
غرض  لشركة بإيج5ز):)- لتج5رة

- ستير د وتصدير
وتصدير) و  ستير د  بيع  -شر ء)
أو) ) ملنسشج5ت   لبض5ئع)

 إلكسسش ر ت(.
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
9)) لط5بق  لث5لث) ب) ف   ملسيرة 
8800)) ملحمدية) (-(29  لشقة  لرقم)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيدة  ن45  بن  لس5يح):)2.000 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيدة  ن45  بن  لس5يح)
درب  لشب5ب س رقم204  عنش نه) ()

8800)) ملحمدية  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيدة  ن45  بن  لس5يح)
درب  لشب5ب س رقم204  عنش نه) ()

8800)) ملحمدية  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20  البتد ئية ب5ملحمدية بت5ريخ)

))0))تحت رقم)870.
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AUDINORD SARL

MBTEL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

AUDINORD SARL
رقم 28،  لط5بق  لس5دس، إق5 ة 
لين5، ز وية ش5رع  حمد  لخ5 س، 

ش5رع ط5ن ط5ن وحي لبن5ن ، 
TANGER MAROC ،90000

MBTEL شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  ملجد 

 ق5 ة  حس5ن بلشك 7)  لط5بق 

 لث5 ن  لشقة 23 - 90000 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

126893

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 2)) 5رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.MBTEL

تقديم) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لخد 5ت  له5تفية.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)حي  ملجد)

7)) لط5بق) بلشك)  ق5 ة  حس5ن 

طنجة) (90000 (- (23  لث5 ن  لشقة)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:

حصة) (200 (: دني5)  لسيدة عبيد 

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () دني5  عبيد   لسيدة 

 22 09) ق5 ة)  ق5 ة  الخالص بلشك)
تطش ن) طريق  ((( رقم) (04  لط5بق)

90000)طنجة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () دني5  عبيد   لسيدة 

 22 09) ق5 ة)  ق5 ة  الخالص بلشك)
تطش ن) طريق  ((( رقم) (04  لط5بق)

90000)طنجة  ملغرب.
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ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((9 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)23373).
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FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

شمس سوس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL HACHEMY
TIZNIT

 LOT AINE ZERKA TIZNIT 22(7
، 85000، TIZNIT(MAROC

شمس سشس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 20 
تجزئة  لخير - 82000 تيزنيت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2292

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (02
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
:)شمس)  إلقتض5ء)بمختصر تسميته5)

سشس.
:) نعش) بإيج5ز) غرض  لشركة 

عق5ر2 و  عم45  ختلفة وبن5ء.
 20 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
تجزئة  لخير)-)82000)تيزنيت  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 بلغ رأسم45  لشركة:)2.000.000 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 7.200 (: الركش) هللا  عبد   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
20).2)حصة) (:  لسيد عمر بكريم)

بقيمة)200)درهم للحصة.
 لسيد عبد  لرحيم  لب5ز):)20).2 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () الركش  هللا  عبد   لسيد 
 82000 تجزئة  لسعيدية) (32 فيال)

تيزنيت  ملغرب.
رقم)  لسيد عمر بكريم عنش نه) ()
تيزنيت) (82000 تجزئة  لنخيل) (323

 ملغرب.
 لسيد عبد  لرحيم  لب5ز عنش نه) ()
تجزئة تع5ونية  أل ل أفر ك) (37 رقم)

82000)تيزنيت  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () الركش  هللا  عبد   لسيد 
 82000 تجزئة  لسعيدية) (32 فيال)

تيزنيت  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20 بت5ريخ) بتيزنيت   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))0)/)22.
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فيدو  لفتح

ELBATTAHI TRADIV البطاحي 
طراديف

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

فيدو  لفتح
9) زنقة 16 نشنبر س5حة و د  ملخ5زن 

م.ج ، 30000، ف5س  ملغرب
ELBATTAHI TRADIV  لبط5حي 
طر ديف شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لط5بق 
 لث5ني رقم 44 تجزئة  لسالو2 
رف5يف 32000 صفرو  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
3691

 2( في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)
ELBATTAHI TRADIV) لبط5حي)

طر ديف.
2() كتب) (: غرض  لشركة بإيج5ز)

للدر س5ت  لتقنية
)() ق5و4 في  الشغ45  ملختلفة  و)

 لبن5ء.
:) لط5بق) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 لث5ني رقم)44)تجزئة  لسالو2 رف5يف)

32000)صفرو  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
حصة) (200 (:  لسيد رشيد صفى)

بقيمة)200)درهم للحصة.
 200 (: قسمي)  لسيد  لحسين 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () صفى  رشيد   لسيد 
 32320 حي ن5س  زي5ن رب5ط  لخير)

صفرو  ملغرب.
 لسيد  لحسين قسمي عنش نه) ()
4)) لبالليع) رقم) زنقة  ملعصرة 

83000)ت5رود نت  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () صفى  رشيد   لسيد 
 32320 حي ن5س  زي5ن رب5ط  لخير)

صفرو  ملغرب
 لسيد  لحسين قسمي عنش نه) ()
4)) لبالليع) رقم) زنقة  ملعصرة 

83000)ت5رود نت  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((( بت5ريخ) بصفرو   البتد ئية 

))0))تحت رقم)222.
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TECH AND MEDIA FACTORY

GOLD GARRELAGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

GOLD CARRELAGE
242 ش5رع  حمد  لخ5 س  لط5بق 
 Tanger ،90000 ، (8 لر بع شقة 

Maroc
GOLD GARRELAGE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  جمع 

ص5برين قطعة 40 حي ط5رق  بن زي5د 
رقم 278 طنجة - 90000 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(7029

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 GOLD(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.GARRELAGE

:) ستير د) بإيج5ز) غرض  لشركة 

و ملنتج5ت) وبيع  لبالط  وتصدير 

 لصحية و لبن5ء.

:) جمع) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

ط5رق  بن) حي  (40 قطعة) ص5برين 
زي5د رقم)278)طنجة)-)90000)طنجة)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد رشيد  لصقلي):)340)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

 330 (:  لسيد  حمد  لصقلي)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 330 (:  لسيد  ملهد2  لصقلي)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  ملهد2  لصقلي عنش نه) ()
 26 رقم) (04 حي  لخط5بي  لزنقة)

 لن5ظشر)62000) لن5ظشر  ملغرب.

عنش نه) () رشيد   لسيد  لصقلي 

ي5سمينة) ش5رع  دريس  الو4  ق5 ة 

 90000 طنجة) (47 شقة) (4 ط5بق)

طنجة  ملغرب.
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 لسيد  لصقلي  حمد عنش نه) ()
زنقة  لر شد2  ق5 ة سليم5ن)3)ط5بق)
طنجة) (90000 طنجة) (96 شقة) ((

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () رشيد   لسيد  لصقلي 
ي5سمينة) ش5رع  دريس  الو4  ق5 ة 
 90000 طنجة) (47 شقة) (4 ط5بق)

طنجة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)23493).

338I

COMPT NET

بريبطا
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

COMPT NET
 27RUE(CASABLANCA 2 EME
 ETAGE(APPARTEMENT(NR 3 ،

60000، OUJDA(MAROC
بريبط5 شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد)في 
طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 36 زنقة 
 لد ر لبيض5ء  لط5بق  لث5ني  لشقة 
رقم 2 وجدة - 60000 وجدة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.32027
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تقرر) ((0(( أبريل) (22 في)  ملؤرخ 
ذ ت  سؤولية  حدودة) حل شركة 
بريبط5) ذ ت  لشريك  لشحيد 
درهم) (40.000 رأسم5له5)  بلغ 
زنقة) (36 وعنش ن  قره5  إلجتم5عي)
 لد ر لبيض5ء) لط5بق  لث5ني  لشقة)
2)وجدة)-)60000)وجدة  ملغرب) رقم)

نتيجة 4):) ألز ة  القتص5دية.
زنقة) و حدد  قر  لتصفية ب)36)
 لد ر لبيض5ء) لط5بق  لث5ني  لشقة)
رقم)2)وجدة)-)60000)وجدة  ملغرب.)

و عين:

و) بريدعة  عبد لحق   لسيد)ة()

 (7 عنش نه) ()زنقة رح5لة  بدر2 رقم)

)ة() كمصفي) وجدة  ملغرب  (60000

للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود) (

على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 

تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 

 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية)

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (29 بت5ريخ) بشجدة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)8)2.
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AFRICARE

AFRICARE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم45  لشركة

AFRICARE

 BD(ZERKTOUNI 6 ETG ، ,(2

20500، CASABLNACA(MAROC

AFRICARE شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 22 ش5رع 

 لزرقطشني  لط5بق 4 شقة 22 

 لد ربيض5ء - 0420)  لد ربيض5ء 

 ملغرب.

رفع رأسم45  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.328(93

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تم) ((0(( أبريل) ((9 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 

«200.000)درهم»)أ2  ن)«700.000 

عن) درهم») (800.000» إلى) درهم»)

ديشن) إجر ء) ق5صة  ع  (: طريق)

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)823226.

340I

ECOZOOM T.E.N

 )ECOZZOM )T.E.N
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

ECOZOOM T.E.N
28 زنقة  بن رشد  ك5تب  إليم5ن 
 لط5بق  لث5لث  لرقم 27  ملدينة 
 لجديدة، 30000، ف5س  ملغرب

 ECOZZOM )T.E.N( SARL(AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 28 زنقة 
 بن رشد فض5ء  اليم5ن  لط5بق 
 لث5لث  لرقم 27 - 30000 ف5س 

 ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.43427

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في))2)يشليشز)2)0))تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 
فض5ء) اليم5ن) رشد  زنقة  بن  (28»
 30000 (- (27  لط5بق  لث5لث  لرقم)
ف5س  ملغرب»)إلى)«عم5رة فض5ء) 5رين5)
32)ز وية زنقة ط5رق  بن زي5د)  ملكتب)
 30000 و زنقة عبد  لكريم بنجلشن)

 كد 4 ف5س  ملغرب».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((9 بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)7)3).
342I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

MEETOCTO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI
 av. Abou(Bakr(Arrazi(n°8 ،

90000، Tanger(MAROC
MEETOCTO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي نجيبة 
ش5رع 88  ق5 ة رقم 22 - 90000 

طنجة  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.223942

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(( أبريل) ((2 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

تفشيت  لسيد))ة()رض5  ليمني)20) 

 2.000 أصل) حصة  جتم5عية  ن 
حصة لف5ئدة  لسيد))ة()س5رة طب5ر2)

بت5ريخ)2))أبريل)))0).

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((2 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2322).

34(I

TRAVELSHIP

H.S.WALLS INVEST
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

TRAVELSHIP

 4RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE

 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA Maroc

H.S.WALLS INVEST شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 20 زنقة 

ليبيرتي ط5بق 3 رقم 2  لبيض5ء - 

2)02)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.542067

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (28

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
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عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.H.S.WALLS INVEST
:) النع5ش) غرض  لشركة بإيج5ز)

 لعق5ر2،
ت5جر جميع  ملمتلك5ت  ملنقشلة) (•

وغير  ملنقشلة.
•) طشر،

على) و الستحش ذ  •) لبحث 
أر �سي  ملب5ني ودر سة وإنش5ء) ملب5ني)
و ألجنحة و لفيالت و ملب5ني و ملنشآت.
لجميع  إلنش5ء ت) •) لشركة 
لالستخد م) أو  لالستخد م  لسكني 
ب5ألص5لة عن) (،  لصن5عي أو  لتج5ر2)

نفسه5 أو ني5بة عن أطر ف ث5لثة.
بك5فة  ألعم45) تقشم  لشركة  (•
 لع5 ة و لخ5صة وتشصيل  ملنتج5ت)
بم5 في)  لج5هزة وجميع أعم45  لبن5ء)

ذلك  ألعم45  لكبرى.
تحسين جميع  ألر �سي و ملب5ني) (•
أعم45  لص5لحية) جميع  خال4   ن 

وغيره5.
لتصنيع) ورش  •) ستحد ث 
وغيره5) و لكهرب5ء) و لنج5رة   لجبس 

و لتدخل في قط5ع  لبن5ء.
زنقة) (20 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
(- 2) لبيض5ء) رقم) (3 ط5بق) ليبيرتي 

2)02)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: هند  لسطي)  لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () هند  لسطي   لسيدة 
47)) ملدينة) فيال) ت5ون  جرين  ك5ز  
بشسكشرة  لد ر  لبيض5ء)  لخضر ء)

0300)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () بلح5ج  له5م   لسيدة 
تجزئة فير شن زنقة)7)رقم)8)كليفشرني5)

0220)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3077)8.
343I

CAB ADVICE

BCHR TRANS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

CAB ADVICE
ش5رع  حمد  لخ5 س عم5رة رقم 
248  لط5بق  ألو4 شقة رقم ) ، 

16000، سيد2 ق5سم  ملغرب
BCHR TRANS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تشطين 
 كتب رقم 3  ق5 ة  لي5سمين 2) 
بشلف5ر يعقشب  ملنصشر - 24000 

 لقنيطرة  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.28809

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تمت) ((0(( أبريل) (02 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
عبد لحفيظ) )ة() تفشيت  لسيد)
 لعمر ني)2.000)حصة  جتم5عية  ن)
أصل)2.000)حصة لف5ئدة  لسيد))ة()
أبريل) (02 بت5ريخ) عبد لعزيز  ملليحي 

.(0((
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20  البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)

))0))تحت رقم)2880.
344I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE SAYO AMI CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KARIMI RACHIDA
ش5رع  حمد  لخ5 س رقم 03 

 لط5بق  لث5ني خنيفرة ، 24000، 
خنيفرة  ملغرب

STE SAYO AMI CAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 

 لب5ون5صر  ركز بش ية  يدلت - 

24320  يدلت  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

3272

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 27) 5رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.SAYO AMI CAR

كر ء) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لسي5ر ت بدون س5ئق.

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

(- بش ية  يدلت)  لب5ون5صر  ركز 

24320) يدلت  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 200 (: سميرة  لز هر2)  لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

200)حصة) (:  لسيد  لفقير يشنس)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيدة  لز هر2 سميرة عنش نه) ()

خنيفرة) (24000 خنيفرة) تيغس5لين 

 ملغرب.

عنش نه) () يشنس   لسيد  لفقير 

خنيفرة) (24000 خنيفرة) تيغس5لين 

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيدة  لز هر2 سميرة عنش نه) ()

خنيفرة) (24000 خنيفرة) تيغس5لين 

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) بميدلت   البتد ئية 

))0))تحت رقم)222.
342I

CAF MANAGEMENT

LIGHT TOUCH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

CAF MANAGEMENT
 لزنقة 37  لرقم 27 حي  لهن5ء ، 
20)0)،  لد ر  لبيض5ء  ملغرب
LIGHT TOUCH شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 37 زنقة 

ج5بر بن حي5ن  لط5بق  لت5ني رقم 7 - 
20)0)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.409472
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(0 دجنبر) ((2 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
بنيس) هش5م  )ة() تفشيت  لسيد)
220)حصة  جتم5عية  ن أصل)220 
كنزة بنيس) )ة() حصة لف5ئدة  لسيد)

بت5ريخ)2))دجنبر)0)0).
بنيس) )ة() هد2  تفشيت  لسيد)
220)حصة  جتم5عية  ن أصل)220 
حصة لف5ئدة  لسيد))ة()ك5 ل بنيس)

بت5ريخ)2))دجنبر)0)0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (2 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

ين5ير)2)0))تحت رقم)762125.
346I

LOGARITHME

LAPURADIVA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

LOGARITHME
 Rés hivernage entree B

 app 9 1ere(étage(AVENUE
 MOHAMED 6، 40000،
MARRAKECH MAROC
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LAPURADIVA شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 82)  ملس5ر 

)  كتب A2 طريق أسفي - 40000 

 ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(2(82

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (07

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.LAPURADIVA

:) قتن5ء) بإيج5ز) غرض  لشركة 

وبيعه5) و لعق5ر ت  جميع  ملب5ني 

وتشغيله5 وإد رته5 عن طريق  لتأجير)

أو غير ذلك.

 (82 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

(- أسفي) طريق  (A2 )) كتب)  ملس5ر)

40000) ر كش  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 IDEVELOP : 2.000  لشركة)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () (IDEVELOP  لشركة)

فرنس5)59262)ليل فرنس5.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () ديسبر2  فليب   لسيد 

فرنس5)59262)ليل فرنس5.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (09 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232223.

347I

 ح5سبكم

)AMSAAF )SARL
تأسيس شركة  ملس5همة

 ح5سبكم

 AB ركز  العم45  5ليزي5 عم5رة 

 لط5بق  الو4  ملكتب 9 ش5رع عال4 

 لف5�سي  ر كش ، 40000،  ر كش 

 ملغرب

AMSAAF )SARL( «شركة 

 ملس5همة» 

وعنش ن  قره5  الجتم5عي:  ركز 

 العم45  5ليزي5 عم5رة AB  لط5بق 

 الر�سي  ملتجر 40 ش5رع عال4 

 لف5�سي وزنقة سلم5ن  لف5ر�سي 

 ر كش، 40000  ر كش  ملغرب

إعالن عن تأسيس « شركة 

 ملس5همة»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.2(2223

 2( في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل)

 ألس5�سي لشركة  ملس5همة ب5ملميز ت)

 لت5لية:

شكل  لشركة):)شركة  ملس5همة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.(AMSAAF (SARL

غرض  لشركة بإيج5ز):)بيع وشر ء)

جميع  الثش ب  و  5 ش5به ب5لجملة أو)

 لتقسيط...

:) ركز) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

AB) لط5بق) عم5رة)  العم45  5ليزي5 

عال4) ش5رع  (40  الر�سي  ملتجر)

سلم5ن  لف5ر�سي) وزنقة   لف5�سي 

 ر كش)40000) ر كش  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة:)99)سنة.

 200.000 ويبلغ رأسم45  لشركة)

درهم،

 قسم ك5لت5لي:
 لسيد  شال2  حمد  لعلش2)
 200 حصة بقيمة) (200 (:  لصش�سي)

درهم للحصة.
: ملغ5ر2) ف5طمة  لزهر ء)   لسيدة 
200)حصة بقيمة)200)درهم للحصة.)
أعض5ء) جلس) أو  - ملتصرفشن 

 لرق5بة:)
 لسيد  شال2  حمد  لعلش2)
 لصش�سي بصفته) () سير عنش نه) ()
40000) ر كش)  (2 أ رقم) (3  ملسيرة)

 ملغرب
ملغ5ر2) ف5طمة  لزهر ء)  لسيدة 
بصفته) () سيرة عنش نه) () ملسيرة)3 

أ رقم)2) 40000) ر كش  ملغرب
 ر قب أو  ر قبي  لحس5ب5ت):

عبد  لرحيم)  لشركة  ملشج5هيد 
 516 عنش نه) () ) (بصفته  ح5سب 
تجزئة ري5ض  لسالم طريق  لبيض5ء)

40000) ر كش  ملغرب
 قتضي5ت  لنظ5م  ألس5�سي)
تشزيع) و  بتكشين  الحتي5طي   ملتعلقة 

 ألرب5ح):
2)%)في حدود)%20) ن  لرأسم45.
 إل تي5ز ت  لخ5صة  ملنصشص)

عليه5 لكل شخص):
20)%)لكل شخص.

بقبش4)  قتضي5ت  تعلقة 
تفشيت) لهم   ألشخ5ص  ملخش4 
 ألسهم وتعيين جه5ز  لشركة  ملخش4)

له  لبث في طلب5ت  لقبش4):
 شال2  حمد  لعلش2  لصش�سي

ف5طمة  لزهر ء)ملغ5ر2.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (04 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)4769.
348I

SONKO ILIZ

GODEL RABAT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

GODEL RABAT
2) س5حة  بش بكر  لصديق شقة رقم 

8 أكد 4 ، 20090،  لرب5ط  ملغرب

GODEL RABAT شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 2) س5حة 

 بش بكر  لصديق شقة رقم 8  كد 4 - 

20090  لرب5ط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

229922

 23 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.GODEL RABAT

-إد رة) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 ستش5ر ت  لتعليم  ملستمر

-إد رة تطبيق  لتسليم

-خد 5ت  ملعلش ي5ت

- الستر د و  لتصدير.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)2))س5حة)

 بش بكر  لصديق شقة رقم)8) كد 4)-)

20090) لرب5ط  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

بنمب5رك  حمد  نيس)  لسيد 

درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000  :

للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

بنمب5رك  حمد  نيس)  لسيد 

جن5ن  لسشي�سي) عنش نه) () ق5 ة 

بلعربي) ض5ية  (7 شقة) عم5رة  وه 

20090) لرب5ط)  لسشي�سي  لرب5ط)

 ملغرب.
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و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
و ش طن  سير2  لشركة:

بنمب5رك  حمد  نيس)  لسيد 
جن5ن  لسشي�سي) عنش نه) () ق5 ة 
بلعربي) ض5ية  (7 شقة) عم5رة  وه 
20090) لرب5ط)  لسشي�سي  لرب5ط)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (02 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم))432)2.
349I

SONKO ILIZ

GENERAL SERVICES COM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

GENERAL SERVICES COM
2) س5حة  بش بكر  لصديق شقة رقم 

8 أكد 4 ، 20090،  لرب5ط  ملغرب
GENERAL SERVICES COM شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : 2) 

س5حة  بش بكر  لصديق شقة رقم 8 
 طد 4 - 20090  لرب5ط  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.145163
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تقرر) ((0(( فبر ير) (08 في)  ملؤرخ 
 GENERAL SERVICES COM حل)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
درهم) (200.000 رأسم5له5)  بلغ 
2))س5حة) وعنش ن  قره5  إلجتم5عي)
8) طد 4)  بش بكر  لصديق شقة رقم)
نتيجة) 20090) لرب5ط  ملغرب  (-
لعدم  ز ولة  لشركة للنش5ط  لذ2)

تأسست ألجله.
و عين:

و) غربي  يشسف   لسيد)ة()
حي) (64 بلشك   و ص رقم) عنش نه) ()
بشهال4 ح 2 م)20000) لرب5ط  ملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)
بت5ريخ)08)فبر ير)))0))وفي)2))س5حة)
 بش بكر  لصديق شقة رقم)8) طد 4)-)

20090) لرب5ط  ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (02 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)4324)2.
320I

TY CONSULTING

 GLOBAL TRUCKS LEASE -
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تشسيع نش5ط  لشركة)

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،
20140، CASABLANCA(MAROC

 GLOBAL(TRUCKS(LEASE - SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  الجتم5عي إق5 ة 

ريش، عين  لدي5ب، ش5رع سيد2 عبد 
 لرحم5ن،  لد ر لبيض5ء - 0280) 

 لد ر لبيض5ء  ملغرب.
تشسيع نش5ط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.322329

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(( أبريل) (22 في)  ملؤرخ 
نش5ط) إلى  إض5فة  ألنشطة  لت5لية 

 لشركة  لح5لي):
نقل  لبض5ئع) سي5ر ت  تأجير  (-

بدون س5ئق
تأجير  ركب5ت  لنقل  ملدر�سي) (-

بدون س5ئق
-)تأجير  ركب5ت  لنقل  لشخصية)

بدون س5ئق.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3428)8.
322I

DDAD INGÉNIERIE ET ETUDE

 DDAD INGÉNIERIE ET
ETUDE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

DDAD INGÉNIERIE ET ETUDE
ش5رع  ال ير سيد2  حمد زنقة 

سشك5رنش 3 رقم 3  لن5ضشر ، 62000، 
 لن5ضشر  ملغرب

 DDAD INGÉNIERIE ET ETUDE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع  ال ير 
سيد2  حمد زنقة سشك5رنش 3 رقم 3 

 لن5ضشر - 62000  لن5ظشر  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
(40(3

في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (04
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 DDAD(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.INGÉNIERIE ET ETUDE
در سة،) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
تصميم،) ستش5ر ت و تتبع  الور ش)
بمج45  لهندسية) يتعلق  كل  5 

 ملدنية.
ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
سشك5رنش) زنقة  سيد2  حمد   ال ير 
-)62000) لن5ظشر) 3) لن5ضشر) رقم) (3

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
(-

 2000 (: عبد لبر  لحد د)  لسيد 
بقيمة)200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد عبد لبر  لحد د عنش نه) ()
ش5رع  ال ير سيد2  حمد زنقة)3)رقم)

3) لن5ظشر)62000) لن5ظشر  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد عبد لبر  لحد د عنش نه) ()
ش5رع  ال ير سيد2  حمد زنقة)3)رقم)

3) لن5ظشر)62000) لن5ظشر  ملغرب)

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (02 بت5ريخ) ب5لن5ضشر   البتد ئية 

))0))تحت رقم)1608.

32(I

STE BIKAF INDUSTRI

VERATYPE V.R.T.C
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI

 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،

GOURRAMA MAROC

VERATYPE V.R.T.C شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي قصر 

سيد2 بشعبد هللا  دغرة  لر شيدية 

- 000)2  لر شيدية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

(0((/22943

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (22

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.VERATYPE V.R.T.C

:) ألشغ45) غرض  لشركة بإيج5ز)

خطشط) بن5ء) أو  لبن5ء-)  ملختلفة 

 ألن5بيب  لزر عية ضخ  ملي5ه-) لتج5رة.

قصر) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

سيد2 بشعبد هللا  دغرة  لر شيدية)

-)000)2) لر شيدية  ملغرب.
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أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد  ملصطفى  لعسر2):)2.000 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  ملصطفى  لعسر2)
هللا) بشعبد  سيد2  زنقة  عنش نه) ()
 2(000 0)) كرر  لر شيدية) رقم)

 لر شيدية  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  ملصطفى  لعسر2)
هللا) بشعبد  سيد2  زنقة  عنش نه) ()
 2(000 0)) كرر  لر شيدية) رقم)

 لر شيدية  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (02  البتد ئية ب5لرشيدية بت5ريخ)

))0))تحت رقم)274.

323I

SONKO ILIZ

POEYA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

POEYA
2) س5حة  بش بكر  لصديق شقة رقم 

8 أكد 4 ، 20090،  لرب5ط  ملغرب
POEYA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 2) س5حة 
 بش بكر  لصديق شقة رقم 8  كد 4 - 

20090  لرب5ط  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.145673

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
))0))تم تحشيل) 22)أبريل)  ملؤرخ في)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 
«2))س5حة  بش بكر  لصديق شقة رقم)
8) كد 4)-)20090) لرب5ط  ملغرب»)إلى)
«22)ش5رع ف45 ولد عش ير شقة رقم)
28) كد 4)-)20000) لرب5ط  ملغرب».

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (20 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)124496.

324I

FIDUCIAIRE RAFYA

«DAMOUNOR»
إعالن  تعدد  لقر ر ت

FIDUCIAIRE RAFYA

ش5رع عبد  لرحم5ن  لدك5لي، تجزئة 

 لنخل، عم5رة 9،  لشقة )،  لجديدة 

، 4000)،  لجديدة  ملغرب

«DAMOUNOR» «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: تجزئة 

رض5، رقم )24، أشتشكة، - 4200) 

أز شر  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.(7792

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)02) 25)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

وتصفية) حل  على  تمت  ملص5دقة 

شركة) («DAMOUNOR»  لشركة:)

شريك) ذ ت   حدودة  ملسؤولية 

وحيد وعين  لسيد نشر  لدين بند ش)

كمصفي للشركة وحدد  قر  لتصفية)

رقم) رض5،) تجزئة  ب5لعنش ن  لت5لي:)

)24،)أشتشكة،)أز شر.

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

على) ينص  32:) لذ2  رقم) بند 

وتصفية) بحل   5يلي:) لبند  لخ5ص 

 لشركة

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (02  البتد ئية ب5لجديدة بت5ريخ)

))0))تحت رقم)3499.

322I

GESTION ALJANOUB

OSMACH GROUPE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

GESTION ALJANOUB
زنقة تطش ن حي  لسع5دة عم5رة رقم 
)  لط5بق  لث5لث  لعيشن ، 70000، 

 لعيشن  ملغرب
OSMACH GROUPE «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي:  دينة 
 HC( لشحدة  لشطر  لث5ني بلشك 
رقم 603  لعيشن - 70000  لعيشن 

 ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.40242

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
تم  تخ5ذ) ((0(( (25 (02 في)  ملؤرخ 

 لقر ر ت  لت5لية:)
قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
200حصة  جتم5عية  ن) تفشيت)
عي5ش لص5لح) طرف  لسيدة شيم5ء)

 لسيد عمر زف5تي
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
تحشيل  لشكل  لق5نشني لشركة  ن)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
ذ ت) شركة  وحيد  لى  بشريك 

 ملسؤولية  ملحدودة)
قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)
عي5ش بصفته5)  بق5ء) لسيدة شيم5ء)
عمر) وتعيين  لسيد  لشركة   سيرة 
زف5تي  سير لشركة ملدة غير  حدودة)

 ع  ال ض5ء) ملنفصل
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
على) ينص  7-6:) لذ2  رقم) بند 
200حصة  جتم5عية) تفشيت)  5يلي:)
عي5ش) شيم5ء) طرف  لسيدة   ن 

لص5لح  لسيد عمر زف5تي
بند رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
تحشيل  لشكل  لق5نشني لشركة  ن)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
ذ ت) شركة  وحيد  لى  بشريك 

 ملسؤولية  ملحدودة)

على) ينص  7-6:) لذ2  رقم) بند 
عي5ش) شيم5ء)  5يلي:) بق5ء) لسيدة 
بصفته5  سيرة لشركة وتعيين  لسيد)
غير) ملدة  لشركة  زف5تي  سير  عمر 

 حدودة  ع  ال ض5ء) ملنفصل
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))0)/82)2.

356I

GESTION ALJANOUB

SO-FRESH
إعالن  تعدد  لقر ر ت

GESTION ALJANOUB
زنقة تطش ن حي  لسع5دة عم5رة رقم 
)  لط5بق  لث5لث  لعيشن ، 70000، 

 لعيشن  ملغرب
SO-FRESH «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي:  ملنطقة 
 لصن5عية  ملر�سى  لعيشن - 70040 

 لعيشن  ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.22387

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ في)22)أبريل)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)
قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
حصة  جتم5عية  ن) (490 تفشيت)
 M.ALAIN DANIEL طرف  لسيد)
لص5لح  لسيد) (RENE DAGUSE

 KAMAL YAHYAOUI
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
تحشيل  لشكل  لق5نشني لشركة  ن)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لى)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

بشريك وحيد
قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)
 M.ALAIN DANIEL  ستق5لة  لسيد)
RENE DAGUSE) ن  لتسيير وإبق5ء)
KAMAL YAHYAOUI) سير)  لسيد)
لشركة ملدة غير  حدودة  ع  ال ض5ء

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)
 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
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على) ينص  7-6:) لذ2  رقم) بند 

490)حصة  جتم5عية) تفشيت)  5يلي:)

 M.ALAIN DANIEL(ن طرف  لسيد 

لص5لح  لسيد) (RENE DAGUSE

 KAMAL YAHYAOUI

بند رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تحشيل  لشكل  لق5نشني لشركة  ن)

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لى)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

بشريك وحيد

بند رقم)36:) لذ2 ينص على  5يلي:)

 M.ALAIN DANIEL  ستق5لة  لسيد)

RENE DAGUSE) ن  لتسيير و إبق5ء)

KAMAL YAHYAOUI) سير)  لسيد)

لشركة ملدة غير  حدودة  ع  ال ض5ء

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (09 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)78)2.

327I

FOUZMEDIA

SAZEMARN SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SAZEMARN SARL AU شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 29  ق5 ة 

 شال2 عبد لعزيز ش5رع  شال2 

عبد لعزيز  لرقم 4 - 24000 

 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

65209

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (02

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.SAZEMARN SARL AU
نقل) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لبض5ئع
في  الشغ45  ملختلفة)  ق5و4 

و شغ45  لبن5ء.
 29 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
ش5رع) عبد لعزيز   ق5 ة  شال2 
 24000 (- (4  شال2 عبد لعزيز  لرقم)

 لقنيطرة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد سعيد  لز 5رنة عنش نه) ()
دو ر  والد  نصر  لشرقية  5لشط)
24000) لقنيطرة) سيد2  لطيبي)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد سعيد  لز 5رنة عنش نه) ()
دو ر  والد  نصر  لشرقية  5لشط)
24000) لقنيطرة) سيد2  لطيبي)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09  البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)

))0))تحت رقم)-.
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FOUZMEDIA

SOCIETE HAMED DRIVE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE HAMED DRIVE «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: دو ر 
 لبح5رة  والد عي5د سشق  لثالث5ء 

 لبح5رة  والد عي5د - - سشق  الربع5ء 
 لغرب  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: -.

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
تم  تخ5ذ) ((0(( أبريل) ((0  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت5لية:)
قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
حصة  جتم5عية  ن) (200 تفشيت)
حصة في  لكية  لسيد) (2000  صل)
لف5ئدة  لسيد رح45) ح5 د  لحسين 
 لق5سيمي و200)حصة  خرى لف5ئدة)

 لسيد  يس5ت عبد لجب5ر
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
قبش4  ستق5لة  ملسير ح5 د  لحسين)
وتعيين  لسيد رح45  لق5سيمي  سير )
جميع) له  وتحش4  للشركة  جديد  

 لصالحي5ت)
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
بند رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
حصة  جتم5عية  ن) (200 تفشيت)
حصة في  لكية  لسيد) (2000  صل)
لف5ئدة  لسيد رح45) ح5 د  لحسين 
 لق5سيمي و200)حصة  خرى لف5ئدة)

 لسيد  يس5ت عبد لجب5ر
بند رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
قبش4  ستق5لة  ملسير ح5 د  لحسين)
وتعيين  لسيد رح45  لق5سيمي  سير )
جميع) له  وتحش4  للشركة  جديد  

 لصالحي5ت)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بسشق  الربع5ء) لغرب)  البتد ئية 
رقم) تحت  ((0(( (25 (20 بت5ريخ)

.56/2022
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A(CONSEILS

 GRANDE PHARMACIE AL
JAMAE GPJ

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

A(CONSEILS
 Rue(Al(Farabi, Résidence(Al

 Farabi,4° Etage, N° 14 Tanger،

90000، TANGER(MAROC

 GRANDE PHARMACIE AL

JAMAE GPJ شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي 

 لقش دس  لطريق  لرىيسية بىر 

 لشف5ء رقم 7)2 - 90000 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

126653

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(2 نشنبر) (22

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

 GRANDE PHARMACIE AL

.JAMAE GPJ

غرض  لشركة بإيج5ز):) لصيدلة.

حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

بىر)  لقش دس  لطريق  لرىيسية 
طنجة) (90000 (- (2(7 رقم)  لشف5ء)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد ع5د4 حسش ن):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.)

 4900 (: حسش ن) ع5د4   لسيد 

بقيمة)200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () حسش ن  ع5د4   لسيد 

طنجة) (90000 بشب5نة  لرهر ه) حي 

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:



9135 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

عنش نه) () حسش ن  ع5د4   لسيد 

طنجة) (90000 بشب5نة  لرهر ه) حي 

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((2 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)23228).
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)كشنكتهشم

CONNECTHOME
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
حل شركة

كشنكتهشم

7 زنقة سبة إق5 ة ر  ي  كتب 8 ، 

0800)،  لد ر لبيض5ء  ملغرب

Connecthome شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد)في طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 7 زنقة 

سبتة إق5 ة ر  ي  لط5بق  لث5ني 

 كتب 8 - 0800)  لد ر لبيض5ء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.3378873

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

))0))تقرر حل) 8))فبر ير)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)

 Connecthome  لشريك  لشحيد)

 بلغ رأسم5له5)20.000)درهم وعنش ن)
 قره5  إلجتم5عي)7)زنقة سبتة إق5 ة)
ر  ي  لط5بق  لث5ني  كتب)8)-)0800) 

 لد ر لبيض5ء) ملغرب نتيجة 4):)عدم)

 إلشتغ45.
زنقة) (7 و حدد  قر  لتصفية ب)

ر  ي  لط5بق  لث5ني) إق5 ة  (، سبتة)

0800)) لد ر لبيض5ء) (- (8  ملكتب)

 ملغرب.)

و عين:

 لسيد)ة()هش5م ق5ف و عنش نه) ()
 (0800 علي) بش رد  زنقة  (28

)ة() كمصفي)  لد ر لبيض5ء) ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 

تبليغ  لعقشد) و  حل    ملخ5برة 

و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

بت5ريخ ب5لد ر  لبيض5ء)   لتج5رية 

 04) 25)))0))تحت رقم)3224)8.
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LE PREMIER CONSEIL

AL WADOUD INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

AL WADOUD INVEST شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ملكتب 

رقم 24  ق5 ة فجشة ش5رع  لحسن 

 لث5ني طريق  لصشيرة كليز  ر كش - 

40000  ر كش  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.2((232

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(( أبريل) (22 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

بشسعيد) نش ر  )ة() تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  (400

)ة() ريم) حصة لف5ئدة  لسيد) (400

 لحس5ني بت5ريخ)22)أبريل)))0).

ز كشر) أحمد  )ة() تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  (300

)ة() ريم) حصة لف5ئدة  لسيد) (300

 لحس5ني بت5ريخ)22)أبريل)))0).

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (06 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232474.
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NOTAIRE

SARYAD IMMOBILIER
إعالن  تعدد  لقر ر ت

NOTAIRE
 N° 37, AVENUE(DU 02 MARS,
 RESIDENCE(SAYA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
SARYAD IMMOBILIER «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: ش5رع لال 
 لي5قشت،  لط5بق ) - 20)0)  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.4(2222

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
029))تم  تخ5ذ)  ملؤرخ في)26)غشت)

 لقر ر ت  لت5لية:)
قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
حصة) (272 تفشيت) على   ملص5دقة 
200)درهم للحصة)  جتم5عية بقيمة)

 لش حدة
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
كل  ن  لسيد  ر د دحييمي) تعيين 
كمسيرين) بشحدود  و  لسيد  حمد 

 شتركين للشركة ملدة غير  حدودة
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
:) لذ2 ينص على) و7) (6 بند رقم)
و7) ن) (6 تعديل  لفصلين)  5يلي:)
للتفشيت) نتيجة   لق5نشن  ألس5�سي 
 200 بقيمة) حصة  جتم5عية  (272

درهم للحصة  لش حدة
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ ب5لد ر  لبيض5ء)   لتج5رية 
 02)شتنبر)029))تحت رقم)788)72.
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LE PREMIER CONSEIL

AL WADOUD INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

AL WADOUD INVEST شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ملكتب 
رقم 24  ق5 ة فجشة ش5رع  لحسن 

 لث5ني ) طريق  لصشيرة كليز  ر كش 

- 40000  ر كش  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.2((232

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تم تعيين) ((0(( أبريل) (22  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة() جديد   سير 

 لحس5ني  ريم كمسير وحيد

تبع5 لقبش4  ستق5لة  ملسير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (06 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232474.
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LE PREMIER CONSEIL

 MOROCCAN

 INTERNATIONAL DIRECT

EXPORT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 MOROCCAN INTERNATIONAL

DIRECT EXPORT شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي أسكجشر 

تجزئة  لحسنى ) رقم 661 - 40000 

 ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(2(42
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في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (24

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

 MOROCCAN INTERNATIONAL

.DIRECT EXPORT

غرض  لشركة بإيج5ز):)* الستير د)

و لتصدير))ت5جر أو وسيط(

* لتج5رة  إللكترونية عبر  إلنترنت)

للمنتج5ت  لحرفية

للمنتج5ت) عبر  إلنترنت  *ت5جر 

 لحرفية.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)أسكجشر)

تجزئة  لحسنى)))رقم)661)-)40000 

 ر كش  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: جاللي)  لسيد  لي5س 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () جاللي   لسيد  لي5س 

))رقم)661   سكجشر تجزئة  لحسنى)

40000) ر كش  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () جاللي   لسيد  لي5س 

))رقم)661   سكجشر تجزئة  لحسنى)

40000) ر كش  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (09 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232499.

365I

 لشركة  لق5بضة لتدبير  ألسهم

 PRIVATE SECURITY

ATLANTA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

 لشركة  لق5بضة لتدبير  ألسهم

فيال 9K4 زنقة  لنجد حي  لري5ض ، 

20200،  لرب5ط  ملغرب

 PRIVATE SECURITY ATLANTA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 82 تجزئة 

 لشحدة حي  ملسيرة  لعيشن - 70000 

 لعيشن  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.16897

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تم تعيين) ((0(( أبريل) (04  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة() جديد   سير 

 لزك5ني كلثشم كمسير وحيد

تبع5 لقبش4  ستق5لة  ملسير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((2 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))0)/2202.
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 ئتم5نية بشعرفة

 STE TIKA HASSAS

TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتم5نية بشعرفة

رقم49 زنقة  لد ر  لبيض5ء بشعرفة 

بشعرفة، 61200، بشعرفة  ملغرب

 STE TIKA HASSAS TRAVAUX

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 56 

حي  لرج5ء في هللا - 61102 تندر رة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

1061

 0( في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( فبر ير)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.TIKA HASSAS TRAVAUX

:) شغ45) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لتشجير و صي5نة  لحد ئق-) شغ45)

جميع  الشغ45  ملختلفة-) و   لبن5ء)

جميع  الشغ45  لفالحية-)حفر و تجهيز)

و  لط5ق5ت)  الب5ر- شغ45  لكهرب5ء)

بيع لش زم و  لي5ت  ملك5تب)  ملتجددة-)

و  ملعلش ي5ت.
 56 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

تندر رة) (61102 (- في هللا) حي  لرج5ء)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 60.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:

: عبد  لرحم5ن) حس5س    لسيد 

300)حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

:   لسيدة عمر و2 ف5طمة  لزهر ء)

300)حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عبد  لرحم5ن) حس5س   لسيد 

هللا) في  حي  لرج5ء) (56 عنش نه) ()

61102)تندر رة  ملغرب.

ف5طمة  لزهر ء) عمر و2   لسيدة 

 26 رقم) حي  لسع5دة  عنش نه) ()

61500)وجدة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عبد  لرحم5ن) حس5س   لسيد 

هللا) في  حي  لرج5ء) (56 عنش نه) ()

61102)تندر رة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((2 بت5ريخ) بفجيج   البتد ئية 

))0))تحت رقم))2.
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GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 AUTOMOTIV CENTER
CASABLANCA

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,20

20800، CASABLANCA(MAROC

 AUTOMOTIV CENTER

CASABLANCA شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ) ش5رع 

بشركشن زنقة جعفر  بن حبيب  ق5 ة 

 ملشرق )  لط5بق  الو4 شقة 3 - 

000)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2422(3

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (07

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

 AUTOMOTIV CENTER  :

.CASABLANCA

تشييد) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 العم45  النش5ئية  ملعدة للت5جير.

ش5رع) (( (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

بشركشن زنقة جعفر  بن حبيب  ق5 ة)

(- (3 شقة) )) لط5بق  الو4   ملشرق)

000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 بلغ رأسم45  لشركة:)000.000.) 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
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(: هشلدينغ)  لشركة  وريليس 

درهم) (200 بقيمة) حصة  ((0.000

للحصة.)

(: هشلدينغ)  لشركة  وريليس 

0.000))بقيمة)200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

هشلدينغ)  لشركة  وريليس 
ز وية زنقة  بش شعيب) (38 عنش نه) ()
 لدك5لي و ش5رع ب5ستشر  لط5بق  الو4)

000)) لرب5ط  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد  حمد  ر د غن5م عنش نه) ()

بشنفيالر) تجزئة  لال  ريم  ش5رع  (22

سشي�سي)000)) لرب5ط  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (7 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)302))8.

368I

إئتم5نية  لشف5ء

 CENTRE D›APPRENTISSAGE
INDUSTRIEL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

إئتم5نية  لشف5ء

ش5رع عال4  لف5�سي  لرقم 79 

سط5ت ، 26000، سط5ت  ملغرب

 CENTRE D’APPRENTISSAGE

INDUSTRIEL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لط5بق 

 ألر�سي ،  لرقم 04 ، زنقة جدة حي 

 لقسم سط5ت - 26000 سط5ت 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

7029

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (24

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

 CENTRE D’APPRENTISSAGE

.INDUSTRIEL

 1- (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

إستش5ر ت في  لتسيير

-2) لدعم و لتكشين  ملنهي و لتكشين)

 لتأهيلي.

:) لط5بق) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

زنقة جدة حي) (، (04 ،) لرقم)  ألر�سي)

سط5ت) (26000 (- سط5ت)  لقسم 

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

200)حصة) (:  لسيد ف5يد2 عال4)

بقيمة)200)درهم للحصة.

حصة) (200 (:  لسيد شهيد عمر)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () عال4  ف5يد2   لسيد 

))بلشك د 4 رقم)1586  تجزئة كم45)

سط5ت)26000)سط5ت  ملغرب.

عنش نه) () عمر  شهيد   لسيد 

ليديجشن) نشيلي  (9((00 فرنس5)

فرنس5.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () عال4  ف5يد2   لسيد 

))بلشك د 4 رقم)1586  تجزئة كم45)

سط5ت)26000)سط5ت  ملغرب

عنش نه) () عمر  شهيد   لسيد 

فرنس5)00))9)نشيلي ليديجشن فرنس5

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((7 بت5ريخ)  البتد ئية بسط5ت 

))0))تحت رقم)))0)/230.
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International Juris Consulting

 IMORA HOLDING
OFFSHORE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
ذ ت  لشريك  لشحيد

تفشيت حصص

International Juris Consulting
 Ave(Mohamed(V 45 Apt(N° 10،

90000، TANGER(Tanger
Imora(Holding(Offshore شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع ولي 
 لعهد 283  حل رقم 65 - 90000 

طنجة  ململكة  ملغربة.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.82922

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تمت) ((0(( أبريل) (06 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
زمل5ط) أشرف  )ة() تفشيت  لسيد)
 2.000 2)حصة  جتم5عية  ن أصل)
 Claude )ة() لف5ئدة  لسيد) حصة 
أبريل) (06 بت5ريخ) (Alain Schmidt

.(0((
زمل5ط) أشرف  )ة() تفشيت  لسيد)
أصل) حصة  جتم5عية  ن  (999
)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  (2.000
 Caishen Company Holding
أبريل) (06 بت5ريخ) (Offshore( sarl(AU

.(0((
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)3972.
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International Juris Consulting

 IMORA HOLDING
OFFSHORE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
ذ ت  لشريك  لشحيد

تعيين  سير جديد للشركة

International Juris Consulting
 Ave(Mohamed(V 45 Apt(N° 10،

90000، TANGER(Tanger

Imora(Holding(Offshore شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع ولي 
 لعهد283  حل رقم 65 - 90000 

طنجة  ململكة  ملغربة.
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.82922

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تم تعيين) ((0(( أبريل) (06  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة() جديد   سير 
Schmidt Claude Alain)كمسير آخر

تبع5 إلق5لة  سير.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)3972.
372I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 UNI CONFORT MAROC
DOLIDOL - UCM

تعيين أعض5ء) جلس  إلد رة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,20
20800، CASABLANCA(MAROC

 UNI CONFORT MAROC
DOLIDOL - UCM «شركة 

 ملس5همة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: طريق 

 شال2 ته5 ي  ملنطقة  لصن5عية د ر 
بشعزة - 000)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب.

«تعيين أعض5ء  جلس  إلد رة»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.31765
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في))0)فبر ير)))0)
تقرر تعيين أعض5ء) جلس  إلد رة)

خال4  لسنش ت  مل5لية  لت5لية:)
2022-2026(-

 ألشخ5ص  لطبيعيشن:)
 لسيد)ة() شرفي ر يمشن بصفته) ()
عضش جديد في  جلس  الد رة و لك5ئن)
الغشس) ((000 نيجيري5) ب:) عنش نه) ()

نجيري5
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 ألشخ5ص  ملعنشيشن:)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني  (-
 (8 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم))87))8.
37(I

إئتم5نية  لشف5ء

AUTO ECOLE NASSIMI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

إئتم5نية  لشف5ء
ش5رع عال4  لف5�سي  لرقم 79 

سط5ت ، 26000، سط5ت  ملغرب
AUTO ECOLE NASSIMI شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة 
ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لط5بق 
 ألر�سي تع5ونية  ملن5ر  لشطر  لث5ني 
 لرقم 77 سط5ت - 26000 سط5ت 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
70(7

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (26
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 AUTO(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.ECOLE NASSIMI
غرض  لشركة بإيج5ز):)-1) درسة)

لتعليم  لسي5قة.
:) لط5بق) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
تع5ونية  ملن5ر  لشطر  لث5ني)  ألر�سي 
سط5ت) (26000 (- سط5ت) (77  لرقم)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (00.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد نسيمي عبد  لق5در):)000.) 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عبد  لق5در) نسيمي   لسيد 
عنش نه) ()حي  لهرية  ركز والد   ر ح)
 بن  حمد)26050) بن  حمد  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
و ش طن  سير2  لشركة:

عبد  لق5در) نسيمي   لسيد 
عنش نه) ()حي  لهرية  ركز والد   ر ح)
 بن  حمد)26050) بن  حمد  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (02 بت5ريخ) بسط5ت   البتد ئية 

))0))تحت رقم)136/2022.
373I

STE ARSALAN CHAOUIA

PLAISIRINO.S
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA
ش5رع  لجيش  مللكي حي  ملعطي رقم 
 SETTAT ،26000 ، 843 163 ص.ب

MAROC
PLAISIRINO.S شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي عم5رة 

نسيم 7 ش5رع حسن  لث5ني  لط5بق 
 لسفلي رقم 2 و ) - 26000 سط5ت 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

70(2
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 28) 5رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.PLAISIRINO.S
غرض  لشركة بإيج5ز):) قهى

 جشهر ت  خصصة.

عم5رة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

ش5رع حسن  لث5ني  لط5بق) (7 نسيم)

))-)26000)سط5ت) 2)و)  لسفلي رقم)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 600.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 3.600 (:  لسيد  للطيفي يشسف)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 2.(00 (: رج5ء)  لسيدة  للطيفي 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 2.(00 (:  لسيدة  للطيفي شيم5ء)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  للطيفي يشسف عنش نه) ()
 4 زنقة  بش تم5م  لرقم) (2 حي  لفرح)

26000)سط5ت  ملغرب.

عنش نه) ()  لسيدة  للطيفي رج5ء)
 4 زنقة  بش تم5م  لرقم) (2 حي  لفرح)

26000)سط5ت  ملغرب.

 لسيدة  للطيفي شيم5ء)عنش نه) ()
 4 زنقة  بش تم5م  لرقم) (2 حي  لفرح)

26000)سط5ت  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد  للطيفي يشسف عنش نه) ()
 4 زنقة  بش تم5م  لرقم) (2 حي  لفرح)

26000)سط5ت  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (04 بت5ريخ) بسط5ت   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))/)23.

374I

A&T(AUDITEURS(CONSULTANTS

VEC BUILDING TWO SARL
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 A&T(AUDITEURS

CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN

 RUE(AL(YAMAN(LES 4 TEMPS

 BLOC(C(N 57 ، 90000، TANGER

MAROC

 VEC BUILDING TWO SARL

«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: ) ش5رع 

عبد هللا  لهبطي، إق5 ة ب5ر د يز 

ب  لط5بق  ألو4 - 90000 طنجة 

 ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.((242

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)2))أبريل)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

على) ينص  2:) لذ2  رقم) قر ر 

بمبلغ) رأسم45  لشركة  رفع   5يلي:)

ليرتفع  ن) درهم،) ((400000 قدره)

200000)درهم إلى)200000))درهم،)

قيمته5) حصة  ((4000 إنش5ء) عبر 

علم5 أنه سيتم) درهم للحصة.) (200

دفع  بلغ  لرفع ك5 ال عند  الكتت5ب)

ديشن) إجر ء) ق5صة  ع  خال4   ن 

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و ملستحقة،)

 لتي تبلغ)400000))درهم.

قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

 FASAL HOLDING(تن5ز4  لشريكين

عن) (VIRGIN ASSETS LIMITED و)

حقهم في أفضلية  كتت5ب  لحصص)

 لجديدة

قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تعديل  لنظ5م  ألس5�سي

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)7:) لذ2 ينص على  5يلي:)

 (200000 رأسم45  لشركة) يبلغ 

حصة،) ((2000 إلى) درهم  قسمة 

شركة) إلى  20)4)) نه5  تعشد)

HOLDING FARIS،)و)200)حصة إلى)

VIRGIN ASSETS LIMITED،)و20) 

FASAL HOLDING(حصة تعشد إلى

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (26 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)3665.

372I
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CABINET LAAFOU CONSEIL

CLEAN INVEST
إعالن  تعدد  لقر ر ت

CLEAN INVEST
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ذ ت  لشريك  لشحيد
برأس  45 700.000,00 درهم

وعنش ن  قره5  الجتم5عي 20 ش5رع 
 لحرية  لط5بق 3 رقم 2 0200)، 

 لد ر  لبيض5ء  ملغرب.
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.433742
بمقت�سى  حضر  لجمع  لع5م) (.I
 لع5د2)0)) بريل)))0)،)تقرر  5 يلي:

-) ملص5دقة على بيع  ألسهم؛
تعديل  لشكل  لق5نشني  ن) (-
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)
ذ ت) شركة  إلى   لشريك  لشحيد 

 سؤولية  حدودة؛
-) عتم5د  لنظ5م  ألس5�سي في شكل)

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة؛
-) لتعيين كمدير  ش5رك،) لسيد)
حكيم غالب  غربي  لجنسية،) ش ليد)
ح5 ل  لبط5قة) (،04/07/1976
 لشطنية رقم)BE(683083،) قيم في)
 لد ر  لبيض5ء،) ق5 ة حد ئق  ملحيط)

2)رقم)299)د ر بشعزة؛
-) لتعيين كمدير  ش5رك،) لسيد)
حميد غالب  غربي  لجنسية،) ش ليد)
ح5 ل  لبط5قة) (،08/04/1968
BE 4(((94،) قيم في)  لشطنية رقم)
غ5ند2) ش5رع  (208  لد ر  لبيض5ء،)
7) ق5 ة غ5ند2) رقم) (9 درج) (4 ط5بق)

 لحي  لسالم؛
أنه) يؤكد  ملس5هم  لشحيد  (-
ستتم) أعاله،) بعد  لتعيين  ملذكشر 
إد رة  لشركة  ن قبل ثالثة  ديرين)
غالب،)  ش5ركين:) لسيد  حسن 
حميد) و لسيد  غالب  حكيم   لسيد 

غالب؛
-)صالحي5ت  إلجر ء ت  لق5نشنية؛

ب5ملحكمة) II.تم  إليد ع  لق5نشني 
 06 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 5يش)))0))تحت رقم)))33)8.
عن  ملستخلص و لبي5ن5ت)

376I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

NaCL COM
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ذ ت  لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

NaCL COM شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  شال2 

رشيد، بلشك ف، رقم 84 - 70000 

 لعيشن  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

 42((2

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 32) 5رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 NaCL (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.COM

:) ستير د) بإيج5ز) غرض  لشركة 

وتصدير وتسشيق  ملنتج5ت  لغذ ئية)

و لخضرو ت) و ملعلب5ت   لبق5لة 

و لفش كه  لط5زجة و ملجففة و للحشم)

و لدج5ج و لبيض  ألسم5ك  لط5زجة)

و ملجمدة.)

وكــذلـك كــل  لـعـمـلـيـ5ت  لـتجــ5ريـة)

 و  لـصـنـ5عـيـة،) ملـنـقــشالت  لـعـقـ5ريـة

)و  ملـ5لـيـة  لـتـي تـرتـبـط بـصـفـة  ـب5شــرة)

أو غيـر  ـبـ5شـرة ب5ألنـشـطـــة  ملـذكــــشرة)

أعـــــاله.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)حي  شال2)
 70000 (- (84 رقم) بلشك ف،) رشيد،)

 لعيشن  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: يشسف) حد د   لسيد 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () يشسف  حد د   لسيد 
بن يخلف) ((89 رقم)  لحي  ملحمد2،)

20650) ملحمدية  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () يشسف  حد د   لسيد 
بن يخلف) ((89 رقم)  لحي  ملحمد2،)

20650) ملحمدية  ملغرب)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (28 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)1066.
377I

FIDAROC GRANT THORNTON

ERICSSON MAROC
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم45  لشركة

FIDAROC GRANT THORNTON
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH 47

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ERICSSON MAROC شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  حج 

ري5ض س5نتر،  حج  ألرز، بن5ية 7 
و 8، حي  لري5ض - 20200  لرب5ط 

 ملغرب.
رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.47322

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تم) ((0(2 دجنبر) (22 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
أ2  ن) درهم») (67.018.000»
«600.000)درهم»)إلى)«67.618.000 
تحشيل سند ت) (: عن طريق) درهم»)

 لقرض.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (26 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)124126.

378I

MED EXPERTISE

MEDALLION TRADING LTD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MED EXPERTISE

 N°65 E1 IMM(TIFAOUINE(AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR

، 80000، AGADIR(MAROC

 MEDALLION TRADING LTD

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم )) 

عم5رة A8  لط5بق  لث5ني,  ق5 ة  يكن 

ب5رك , ش5رع 0) غشت, حي فشنتي 

 ك5دير - 80000  ك5دير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

51261

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (28

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.MEDALLION TRADING LTD

غرض  لشركة بإيج5ز):) ستخر ج)

و ستغال4 و تصدير  ملع5دن.
 (( رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

عم5رة)A8) لط5بق  لث5ني,) ق5 ة  يكن)

فشنتي) حي  غشت,) ((0 ش5رع) (, ب5رك)

 ك5دير)-)80000) ك5دير  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

حصة) (800 (: و ي�سي علي)  لسيد 

بقيمة)200)درهم للحصة.
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 (00 (: حم5د2) و ي�سي   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد و ي�سي علي عنش نه) ()ش5رع)

د2  شنت فرنس5)00) شنت فرنس5.

عنش نه) () حم5د2  و ي�سي   لسيد 

ز ك) 82020) س5  حي  لجرف  س5)

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد و ي�سي علي عنش نه) ()ش5رع)

د2  شنت فرنس5)00) شنت فرنس5

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((7 بت5ريخ) ب5ك5دير   لتج5رية 

))0))تحت رقم))20922.

379I

FIDUCIAIRE AKIF

MAJESTY NEGOCE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AKIF

 BD CHEFCHAOUNI N°29

 RESIDENCE(GARDEN(ETAGE 1

 BUREAU 4 AIN(SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC

MAJESTY NEGOCE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  جمشعة 

 لتقدم ج ه ) رقم 27  لط5بق ) 

 لبرنش�سي - 20610  لد ر لبيض5ء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

240792

 06 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.MAJESTY NEGOCE
بيع شر ء) (: غرض  لشركة بإيج5ز)
و تشزيع  ملش د و  ملنتشج5ت  لغذ ئية)

و لغير لغذ ئية)-)تصدير وإستير د.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):) جمشعة)
 ( 27) لط5بق) رقم) (( ه) ج   لتقدم 
20610) لد ر لبيض5ء) (-  لبرنش�سي)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 30.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
عبد الو2) عبد لحميد   لسيد 
درهم) (200 بقيمة) حصة  (300  :

للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عبد الو2) عبد لحميد   لسيد 
رقم) ((8 زنقة) ط5رق  حي  عنش نه) ()
20610) لد ر لبيض5ء) 16) لبرنش�سي)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عبد الو2) عبد لحميد   لسيد 
رقم) ((8 زنقة) ط5رق  حي  عنش نه) ()
20610) لد ر لبيض5ء) 16) لبرنش�سي)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (2 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)2)29)8.
380I

omnium management

F
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 8(

30100، fes(maroc
F شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ق5 ة رقم 

3  لشقة 27  لط5بق  لث5لث ش5رع 
بير أنزر ن  ملدينة  لجديدة - 30000 

ف5س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

72989
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 08) 5رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

.F(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 
(: بإيج5ز) غرض  لشركة 
في  لتسيير-) حرر)  الستش5ر ت 
صح5في)-) ق5و4 في  الشه5ر)-) لتد و4.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):) ق5 ة رقم)
ش5رع) 27) لط5بق  لث5لث  3) لشقة)
 30000 بير أنزر ن  ملدينة  لجديدة)-)

ف5س  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 600 (: سليم5ني)  لسيد  حمد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
 400 (: فدوى  بششر)  لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد  حمد سليم5ني عنش نه) ()
16)زنقة)7))بنسليم5ن ظهر  لخميس)

30000)ف5س  ملغرب.
 لسيدة فدوى  بششر عنش نه) ()
 22 30) لشقة)  ق5 ة  ملج5هدين رقم)
ش5رع يشسف  بن ت5شفين و د ف5س)

30000)ف5س  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيدة فدوى  بششر عنش نه) ()
 22 30) لشقة)  ق5 ة  ملج5هدين رقم)
ش5رع يشسف  بن ت5شفين و د ف5س)

30000)ف5س  ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

3)) 5رس) بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2274.

382I

omnium management

MBR WOOD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 8(

30100، fes(maroc

MBR WOOD شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  تجر4 

 ق5 ة ب أ 20 تجزئة  رز قة عين 

 لسمن ف5س - 30000 ف5س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

72323

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( ين5ير) ((2

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 MBR (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.WOOD

غرض  لشركة بإيج5ز):)- ق5و4 في)

أعم45  لنج5رة.

- نعش عق5ر2.

- الشغ45  ملختلفة  و  لبن5ء..

:) تجر4  عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

عين) تجزئة  رز قة  (20 أ) ب   ق5 ة 

 لسمن ف5س)-)30000)ف5س  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد  حمد قرقشر):)340)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
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 لسيد رض5  لعسر2):)330)حصة)
بقيمة)200)درهم للحصة.

 330 (: حميد2) بششتى   لسيد 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () قرقشر   لسيد  حمد 
ف5س) تجزئة  ملستقبل  ملسيرة  ((4

30000)ف5س  ملغرب.
عنش نه) () رض5  لعسر2   لسيد 
24)زنقة  لبس5تين حي  لسع5دة برك5ن)

63300)برك5ن  ملغرب.
 لسيد بششتى حميد2 عنش نه) ()
 ( حي  لسع5دة) زنقة  لبس5تين  (24

برك5ن)63300)برك5ن  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () قرقشر   لسيد  حمد 
ف5س) تجزئة  ملستقبل  ملسيرة  ((4

30000)ف5س  ملغرب
عنش نه) () رض5  لعسر2   لسيد 
24)زنقة  لبس5تين حي  لسع5دة برك5ن)

63300)برك5ن  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
فبر ير) (16 بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)799.
38(I

NCG EXPERTISE

 JASMINE ECOLE
 MODERNE DES ARTS DE

 COIFFURE ET D’ESHETIQUE
SARL AU Sigle :JEMACE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
 JASMINE ECOLE MODERNE
 DES ARTS DE COIFFURE ET
 D’ESHETIQUE SARL AU Sigle

 :JEMACE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي جش د 9 ، 

 لط5بق  ألو4 ،  لشقة رقم 9 ، ش5رع 

عبد  لكريم  لخط5بي كيليز  ر كش - 

40000  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(2222

في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( ين5ير) (02

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

 JASMINE ECOLE MODERNE

 DES ARTS DE COIFFURE ET

 D’ESHETIQUE SARL AU Sigle

.:JEMACE

:) ؤسسة) غرض  لشركة بإيج5ز)

وجميع)  لتدريب  ملنهي  لخ5ص 

 ألنشطة ذ ت  لصلة.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)جش د)9)،)

 لط5بق  ألو4)،) لشقة رقم)9)،)ش5رع)

(- عبد  لكريم  لخط5بي كيليز  ر كش)

40000) ر كش  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 200 (: ش5د2) وف5ء) بش   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيدة وف5ء) بش ش5د2 عنش نه) ()

ت5ركة) (2048 رقم) (( تجزئة  لنخيل)

 ر كش)40000) ر كش  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيدة وف5ء) بش ش5د2 عنش نه) ()
ت5ركة) (2048 رقم) (( تجزئة  لنخيل)

 ر كش)40000) ر كش  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (04 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232329.

383I

STE SAHARA OXBHM SARL AU

 STE SAHARA OXBHM
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

STE SAHARA OXBHM SARL AU
 دينة 2)  5رس بلشك W  لرقم 48 

 لعيشن ، 70000،  لعيشن  ملغرب
 STE SAHARA OXBHM SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  دينة 2) 
 5رس بلشك W  لرقم 48  لعيشن - 

70000  لعيشن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
42397

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (26
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.SAHARA OXBHM SARL AU
:) شغ45) بإيج5ز) غرض  لشركة 

عمش ية.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):) دينة)2) 
(- 48) لعيشن) W) لرقم)  5رس بلشك)

70000) لعيشن  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  بر هيم  لك5سمي)

عنش نه) ()حي  لسالم)2)بلشك)A) لرقم)

39 000)7) لسم5رة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد  بر هيم  لك5سمي)

عنش نه) ()حي  لسالم)2)بلشك)A) لرقم)

39 000)7) لسم5رة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((7 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))0)/2298.

384I

AZ CONSULTING

AMEXPRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

AZ CONSULTING

 DERB CHABAB C (73

 MOHAMMEDIA، 20880،

MOHAMMEDIA MAROC

AMEXPRO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : 222 حي 

 لحرية  ملحمدية  ملحمدية 0800) 

 ملحمدية  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.27329

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تقرر) ((0(( أبريل) (28 في)  ملؤرخ 

ذ ت) شركة  (AMEXPRO حل)

رأسم5له5)  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 

وعنش ن  قره5) درهم  (20.000.000

222)حي  لحرية  ملحمدية)  إلجتم5عي)

0800)) ملحمدية  ملغرب)  ملحمدية)

نتيجة لشف5ة  ملسير.
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و عين:
 لسيد)ة() حمد حليم و عنش نه) ()
حي) (22 رقم) بلقصير2  زنقة  شرع 
سال  ملغرب) (22000 سال)  لكف5ح 

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)
زنقة) وفي  ((0(( أبريل) (28 بت5ريخ)
22)حي  لكف5ح)  شرع بلقصير2 رقم)

سال سال)22000)سال  ملغرب.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ب5ملحمدية بت5ريخ)26)أبريل)

))0))تحت رقم)802.

382I

CABINET(BEN-YAHIA

M.F DESIGN
إعالن  تعدد  لقر ر ت

CABINET(BEN-YAHIA
0)2، ش5رع  حمد  لخ5 سـ  إق5 ة 
 لسالم  للط5بق  لث5لث رقم 4)ـ  
طنجة ، 90000، طنجة  ملغرب
M.F DESIGN «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: ش5رع 
 شال2 إسم5عيل ، 24 ، إق5 ة  شال2 
إسم5عيل ،  لط5بق  لث5لث ، رقم 9 - 

90000 طنجة  ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.114607

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ في)28)أبريل)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)
على) ينص  2:) لذ2  رقم) قر ر 
نقل  ملكتب  ملسجل للشركة)  5يلي:)
 ملذكشرة  ن  لعنش ن  لس5بق):)ش5رع)
 شال2 إسم5عيل)،)24)،)إق5 ة  شال2)
9ـ) رقم) (، ،) لط5بق  لث5لث) إسم5عيل)
ش5رع) (،(3 طنجة إلى  لعنش ن  لت5لي:)

ك5رنش  لدور  لخ5 س رقم)2)طنجة
على) ينص  ):) لذ2  رقم) قر ر 
تغيير  السم  لتج5ر2)  5يلي:)
و السم  لجديد:) (، للشركة  ملذكشرة)

.Eventcom Maroc

قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تمديد  لغرض  ملؤس�سي للشركة)

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

 Eventcom تأخذ  لشركة  السم:)

Maroc

بند رقم)4:) لذ2 ينص على  5يلي:)

(،(3 يقع  ملكتب  ملسجل للشركة في)

 2 رقم) ك5رنش  لدور  لخ5 س  ش5رع 

طنجة

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (02 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2)234).

386I

حس5م  لدين

شهبون كاش
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

HOUSSAM EDDINE

 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN(IMM2 1

 ERE(ETAGE(N 1 PRET(DE

 PHARMACIE(BAB(TOUT ،

93000، TETOUAN(MAROC

شهبشن ك5ش شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

 ملصلى رقم 230 ب5ب  لسشق - 

92000 شفش5ون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2729

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((9

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 إلقتض5ء)بمختصر تسميته5):)شهبشن)

ك5ش.

تحشيل) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 ال ش 4.

ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

(- ب5ب  لسشق) (230 رقم)  ملصلى 

92000)شفش5ون  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: شهبشن  يمن)  لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () شهبشن  يمن   لسيد 

ش5رع عال4 بن عبد هللا زنقة سيد2)

بشجمعة)92000)شفش5ون  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () شهبشن  يمن   لسيد 

ش5رع عال4 بن عبد هللا زنقة سيد2)

بشجمعة)92000)شفش5ون  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (09  البتد ئية بشفش5ون بت5ريخ)

))0))تحت رقم)))0)/232.

387I

CHALLENGE ACADEMY PRIVÉ 

 CHALLENGE ACADEMY
PRIVÉ

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

CHALLENGE ACADEMY PRIVÉ

حي فدوى بلشك 2 رقم 32 بنسشدة 

ف5س ، 30030، ف5س  ملغرب

 CHALLENGE ACADEMY PRIVÉ

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي :  لشقة 2 

 لط5بق  ألو4 إق5 ة رقم 28ش5رع 2 

بنسشدة - 30030 ف5س  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

72465

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (((

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.CHALLENGE ACADEMY PRIVÉ

:) ركز) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لدعم و  لتقشية و  لتكشين في  للغ5ت)

و  ملعلش ي5ت.

:) لشقة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

2) لط5بق  ألو4 إق5 ة رقم)28ش5رع)2 

بنسشدة)-)30030)ف5س  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: حمزة  لهالو2)  لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () حمزة  لهالو2   لسيد 

رقم س))) کرر بلشك ب زو غة  لعلي5)

0)300)ف5س  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () حمزة  لهالو2   لسيد 

رقم س))) کرر بلشك ب زو غة  لعلي5)

0)300)ف5س  ملغرب)

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((8 بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)339).

388I
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 كتب ب5زوك للمح5سبة

STE HAJ KHALIDI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 كتب ب5زوك للمح5سبة
زنقة   ال4 رقم224 سيد2 بشمل5ن 

كرد يت تنجد د  لرشيدية ، 
52600، تنجد د  ملغرب

STE HAJ KHALIDI شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي قصر 

 لدويرة  وفشس  لرشيدية - 000)2 
 لرشيدية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
22872

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (04
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.HAJ KHALIDI
:) الشغ45) غرض  لشركة بإيج5ز)

 ملختلفة)
)تهيئة  ملن5طق  لخضر ء

 لشس5طة.
قصر) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 2(000 (-  لدويرة  وفشس  لرشيدية)

 لرشيدية  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد  يشبي خ5لد):)2.000)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  يشبي خ5لد عنش نه) ()قصر)
 2(00  لدويرة  وفشس  لرشيدية)

 لرشيدية  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  يشبي خ5لد عنش نه) ()قصر)
 52600  لدويرة  وفشس  لرشيدية)

 لرشيدية  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ب5لرشيدية بت5ريخ)23)أبريل)

))0))تحت رقم)472.
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EL ADARISSA COSEILS SARL

AGRI BELKHAYAT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

EL ADARISSA COSEILS SARL
 BD(HASSAN 2 IMM(SALWA

 N4 2EME(ETAGE(BENI(MELLAL
 BENI(MELLAL، 23000، BENI

MELLAL MAROC
AGRI BELKHAYAT شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  قيم لدى 

ردتم5  ق5 ة رقم 06 ش5رع  حمد 
 لخ5 س  لط5بق  لر بع  لشقة 24 
بني  ال4 - 3000) بني  ال4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
12653

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 2)) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 AGRI (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.BELKHAYAT

:) ق5و4 في) غرض  لشركة بإيج5ز)

أو) ت5جر  عد ت   ختلف  الشغ45,)

ط5قة) أو  للط5قة  لشمسية  لشح5ت 

 لري5ح, لت5جر أو  لشسيط  لذ2 يقشم)

ب5الستير د و لتصدير.

:) قيم) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

لدى ردتم5  ق5 ة رقم)06)ش5رع  حمد)

 لخ5 س  لط5بق  لر بع  لشقة)24)بني)

 ال4)-)3000))بني  ال4  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد  لخي5ط عز  لدين):)2.000 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عز  لدين)  لسيد  لخي5ط 

عنش نه) ()حي  لهدى  لزنقة)16) لرقم)

08)سشق  لسبت  والد  لنمة)3220) 

سشق  لسبت  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عز  لدين)  لسيد  لخي5ط 

عنش نه) ()حي  لهدى  لزنقة)16) لرقم)

08)سشق  لسبت  والد  لنمة)3220) 

سشق  لسبت  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية ببني  ال4 بت5ريخ)22)أبريل)

))0))تحت رقم)376.
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financial(coach

 STE D'INGENIERIE POUR

 L›AMÉNAGEMENT URBAIN

ET RURAL SIAUR SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

financial(coach

 IMM(BUSINESS(CENTER 2 RUE

 BADR(ALKOBRA(N° 13 4EME

 ETAGE - VILLE(NOUVELLE،

20000،  كن5س  ملغرب

 ste d’ingenierie pour

 l’aménagement urbain et rural

siaur sarl شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 

3 عم5رة 3 زنقة  سفي  كن5س - 

20000  كن5س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

22782

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( فبر ير) ((4

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

 ste d’ingenierie pour  :

 l’aménagement urbain et rural

.siaur sarl

در سة) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

(- في  لهندسة  ملدنية)  ستش5رية 

 س5عدة تقنية.
 3 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
عم5رة)3)زنقة  سفي  كن5س)-)20000 

 كن5س  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

حصة) (300 (:  لسيد  يشب  لز ير)

بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد  لزويت  شال2 سعيد):)320 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد  حسين خشيي):)320)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 7(  لسيد  يشب  لز ير عنش نه) ()

20000) كن5س) حي  لسالم  حد ف)

 ملغرب.



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0))الجريدة الرسمية   9144

سعيد)  لسيد  لزويت  شال2 
عنش نه) () ق5 ة  بشع5م بلشك   رقم)
 20000 22)ش5رع  لجيش  مللكي م ج)

 كن5س  ملغرب.
عنش نه) () خشيي   لسيد  حسين 
)) كن5س) تجزئة ري5ض تشال4) (261

20000) كن5س  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 7(  لسيد  يشب  لز ير عنش نه) ()
20000) كن5س) حي  لسالم  حد ف)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 
رقم) تحت  ((0(( ))) 5رس)

.40141122003643

392I

فيدك5ت

AVICOLE CHLIHATE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

فيدك5ت
3  كرر زنقة ب5ستشر  ملدينة 

 لجديدة  كن5س ، 20000،  كن5س 
 ملغرب

AVICOLE CHLIHATE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  كتب 
بز وية ش5رع  حمد  لخ5 س و 

طريق 206 عم5رة HB 3 حي عرصة 
 لق5�سي - 24070  لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

65195
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (22
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.AVICOLE CHLIHATE

تربية) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
 لدو جن.

:) كتب) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
بز وية ش5رع  حمد  لخ5 س و طريق)
206)عم5رة)HB 3)حي عرصة  لق5�سي)

-)24070) لقنيطرة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 (.220 (:  لسيد  حمد  ملقر و2)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
 2.920 (: كريم  ملقر و2)  لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
200)حصة) (:  لسيد عمر ملقر و2)

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد  حمد  ملقر و2 عنش نه) ()
))سيد2 سعيد) حي  لسالم) (7( رقم)

20020) كن5س  ملغرب.
عنش نه) () كريم  ملقر و2   لسيد 
))سيد2 سعيد) حي  لسالم) (7( رقم)

20020) كن5س  ملغرب.
 لسيد عمر ملقر و2 عنش نه) ()رقم)
سيد2) (( حي  لسالم) (23 )7 لزنقة)

سعيد)20020) كن5س  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () كريم  ملقر و2   لسيد 
))سيد2 سعيد) حي  لسالم) (7( رقم)

20020) كن5س  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09  البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)

))0))تحت رقم)2849.
39(I

CAM

L›AMPHI B
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ذ ت  لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE (72

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC
L’AMPHI B شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 72) 
 لزنقة 27  لحسنية 2 - 8820) 

 ملحمدية  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
(8227

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(2 يشليشز) (07
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.L’AMPHI B
MILK- (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

.BAR
 (72 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 (8820 (- (2 27) لحسنية)  لزنقة)

 ملحمدية  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (:  لسيد  حمد  لعي5�سي)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد  حمد  لعي5�سي عنش نه) ()
 (8820 بشلش) (65 فيال) حي  لشرطة 

 لبيض5ء) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
حي) عنش نه) () عبده  بدر   لسيد 
 29 رقم) ((0 زنقة) (04 م)  لسدر2 

8820)) لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 2( بت5ريخ) ب5ملحمدية   البتد ئية 

يشليشز)2)0))تحت رقم))278.
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ATLAS AUDICOFISC SARL AU

SOFAHUILE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة  لعربية  لسعشدية – رقم 

 لعم5رة -20  لط5بق  ألو4 رقم 2 ، 
30000، ف5س  غرب

SOFAHUILE شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 32 ش5رع 
خريبكة  لحي  لصن5عي  لدك5ر ت 

ف5س - 30000 ف5س  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.2((32

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(( 3)) 5رس) في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
تفشيت  لسيد))ة()سعيدة)-)عيشة)
حصة) (2.800 حنشن) ملي5ء) (- عزيزة) (-
حصة) (2.800 أصل)  جتم5عية  ن 
ط5رق- حمد- )ة() لف5ئدة  لسيد)
بت5ريخ) حنشن  نعيمة-خديجة- ريم 

3)) 5رس)))0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (22 بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم))293.
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ATLAS AUDICOFISC SARL AU

DIGI-LINE SERVICES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة  لعربية  لسعشدية – رقم 

 لعم5رة -20  لط5بق  ألو4 رقم 2 ، 
30000، ف5س  غرب

DIGI-LINE(SERVICES شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 6 ش5رع 

ض5ية عش   لط5بق 4 شقة 16 أكد 4 
 لرب5ط - 20090  لرب5ط  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

160017

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((8

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

DIGI- (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.LINE SERVICES

- جلس) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

إد رة  لتسيير

تسيير  الستغال4) في  - ق5و4 

أو  لزر عي) أو  لصن5عي   لتج5ر2 

للخد 5ت  ملدنية أو  لعسكرية

- ق5و4 لنقل  لبض5ئع ب5لسي5ر ت)

(- (
ً
طن5 (22 تقل حمشلته5  ملعتمدة عن)

 لنقل بين  ملدن.

ش5رع) (6 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

ض5ية عش   لط5بق)4)شقة)16)أكد 4)

 لرب5ط)-)20090) لرب5ط  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: عم5ر) بن  كم45   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () عم5ر  بن  كم45   لسيد 

أ) عم5رة  إق5 ة  لصنشبر  (24 قط5ع)

حي  لري5ض) ش5رع  لدلب  (2  لشقة)

 لرب5ط)20200) لرب5ط  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () عم5ر  بن  كم45   لسيد 

أ) عم5رة  إق5 ة  لصنشبر  (24 قط5ع)

حي  لري5ض) ش5رع  لدلب  (2  لشقة)

20200) لرب5ط  ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)4402)2.
392I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 GROUPE SCOLAIRE»
HEFIRI PRIVE «GSH PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,20
20800، CASABLANCA(MAROC
 GROUPE SCOLAIRE HEFIRI»
PRIVE «GSH(PRIVE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 87 ش5رع ) 
 5رس  لط5بق  لخ5 س - 000)  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.(93997

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(( 32) 5رس) في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
 GDGSR )ة() تفشيت  لسيد)
حصة  جتم5عية  ن) (GDGSR 2
)ة() حصة لف5ئدة  لسيد) (200 أصل)
بت5ريخ) ((NK IMMO (NK IMMO

02)دجنبر)2)0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)78)3)8.
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GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

AZOUZA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,20
20800، CASABLANCA(MAROC
AZOUZA شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 24 ش5رع 

 دريس  لسالو2 - 000)  لد ر 
 لبيض5ء  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.((2992

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(( 32) 5رس) في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
 GDGSR )ة() تفشيت  لسيد)
حصة  جتم5عية  ن) (GDGSR 2
)ة() حصة لف5ئدة  لسيد) (200 أصل)
بت5ريخ) ((NK IMMO (NK IMMO

02)دجنبر)2)0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)79)3)8.
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ATLAS AUDICOFISC SARL AU

ATLAS INVENTION
إعالن  تعدد  لقر ر ت

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة  لعربية  لسعشدية – رقم 

 لعم5رة -20  لط5بق  ألو4 رقم 2 ، 
30000، ف5س  غرب

ATLAS INVENTION «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: رقم 
32 تجزئة  لنم5ء بن سشدة  لحي 
 لصن5عي ف5س - 30000 ف5س 

 ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.224(2

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ في)7))ين5ير)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)
قر ر رقم)2):) لذ2 ينص على  5يلي:)

تقليص هدف  لشركة
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

تشسيع نش5ط  لشركة
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

على) ينص  ):) لذ2  رقم) بند 
 5يلي:)تم حذف  ألنشطة  لت5لية  ن)
نش5ط  لشركة  لح5لي):)ت5جر  ستير د)

وتصدير
بند رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
إلى) إض5فة  ألنشطة  لت5لية  تمت 
تصنيع) (- (: نش5ط  لشركة  لح5لي)
ملختلف  ملؤسس5ت) آالت  لتطهير 
-) ملر قبة) صن5عي() ) يك5نيكي 
ب5الجهزة) يتعلق  فيم5  و لتدريب 

 ملسلمة)) جلس إد رة  لتسيير(
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
فبر ير) (22 بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)722.
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KHM CONSULTING

 ATELIER DES«
COUTURIERES «ADC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

KHM CONSULTING
2 زنقة  يت ب5عمر ن  ملمر ب  لط5بق 
 الو4  لرقم 106 تق5طع ش5رع  حمد 
 لخ5 س و  ملق5و ة ، 0020)،  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب
 ATELIER DES COUTURIERES«

ADC» شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

)في طشر  لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 

 لد ر لبيض5ء63- زنقة  بن ف5رس 
 ملع5ريف - 0370)  لد ر لبيض5ء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.220032

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( 22) 5رس)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
 ATELIER DES COUTURIERES«
 200.000 رأسم5له5) ADC») بلغ 
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي) درهم 
ف5رس) زنقة  بن   لد ر لبيض5ء63-)
0370)) لد ر لبيض5ء) (-  ملع5ريف)

 ملغرب نتيجة 4):) نعد م  لنش5ط.
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ب) حدد  قر  لتصفية  و 
ف5رس) زنقة  بن   لد ر لبيض5ء63-)
0370)) لد ر لبيض5ء) (-  ملع5ريف)

 ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة()أ ينة غ5ز2 و عنش نه) ()
زنقة سقر ط  ق5 ة ليفينك درج ب)
2)) ملع5ريف  لد ر  لبيض5ء) 2)ش) ط)
0370)) لد ر لبيض5ء) ملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)24)3)8.
399I

floralia

  5لف5  يمش 

MALVA IMMO 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

floralia
 STEPHANE(MALLARME(RUE 5
 VAL FLEURI RES ATLAS IMMEU
 A(APPARTEMENT(N° 2 casa ،
20000، CASABLANCA(MAROC

 MALVA IMMO  5لف5  يمش  
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 

 دينة  لرحمة 77 د ر بشعزة  لد ر 
 لبيض5ء - 0000)  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.223361

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
0)0))تم تحشيل) )0)يشنيش)  ملؤرخ في)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 
77)د ر بشعزة) «تجزئة  دينة  لرحمة)
 لد ر  لبيض5ء)-)0000)) لد ر  لبيض5ء)
«ستيف5ن  5الر ي ش5رع) إلى)  ملغرب»)

أطلس  ملبنى) إق5 ة  فليشر2  ف45  (2
آلط5بق  لسفلي  لد ر) (( شقة) أ 
0000)) لد ر  لبيض5ء) (-  لبيض5ء.)

 ملغرب».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 06 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

غشت)0)0))تحت رقم)742186.
400I

International Juris Consulting

 IMORA HOLDING
OFFSHORE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تعيين  سير جديد للشركة

International Juris Consulting
 Ave(Mohamed(V 45 Apt(N° 10،

90000، TANGER(Tanger
Imora(Holding(Offshore شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 283 ش5رع 
ولي  لعهد  حل رقم 65 - 90000 

طنجة  ململكة  ملغربة.
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.82922

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تم تعيين) ((0(( أبريل) (06  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة() جديد   سير 
كمسير) (Schmidt Korry Bouchra

آخر
تبع5 لقبش4  ستق5لة  ملسير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)3972.
402I

NSCAE COMPANY

WEECLEVER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

NSCAE COMPANY
 IMMEUBLE(ALWAFA 4eme

 ETAGE(APP(N°08 RUE(AL(BARID
 BIOUGRA(MAROC، 87200،

BIOUGRA MAROC
WEECLEVER شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ركز 

خميس  يت عميرة بج5نب س5حة 
أسير2 شتشكة  يت به5  ملغرب 

)8702  كدير  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

(2899
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 20) 5رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.WEECLEVER
غرض  لشركة بإيج5ز):) ملش كبة في)

 لتش صل و  لتسشيق.
:) ركز) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
س5حة) بج5نب  عميرة  خميس  يت 
به5  ملغرب) شتشكة  يت  أسير2 

)8702) كدير  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
200)حصة) (:  لسيد عص5م ت5كال)

بقيمة)200)درهم للحصة.
 200 (: بيمندى) سعيد   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد عص5م ت5كال عنش نه) () يت)
عميرة شتشكة  يت به5))8702) كدير)

 ملغرب.
عنش نه) () بيمندى   لسيد سعيد 
دو ر تشدلي  يت عميرة شتشكة  يت به5)

)8702) كدير  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد عص5م ت5كال عنش نه) () يت)
عميرة شتشكة  يت به5))8702) كدير)

 ملغرب.

عنش نه) () بيمندى   لسيد سعيد 
دو ر تشدلي  يت عميرة شتشكة  يت به5)

)8702) كدير  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (24 بت5ريخ) ب5نزك5ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)720.
40(I

FIDICOM

STE MIMOUNA MOBILE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDICOM
 AV(ORAN(N° 10 RUE(BERLIN
 ZOHOUR 1 FES(FES، 30000،

FES MAROC
STE MIMOUNA MOBILE شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 238 

 ق5 ة  يشب ش5رع  السم5عيلية 
 لزهشر 2  ملغرب 30000 ف5س 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.29722

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( أبريل) (02  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
STE MIMOUNA MOBILE) بلغ)
وعنش ن) درهم  (200.000 رأسم5له5)
238) ق5 ة) رقم)  قره5  إلجتم5عي 
 2 ش5رع  السم5عيلية  لزهشر)  يشب 
نتيجة) ف5س  ملغرب  (30000  ملغرب)
:) الز ة  القتص5دية  لتي يعيشه5) (4

 ملغرب.
تجزئة) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
 4  مل5 شنية  ق5 ة  لزهر ء) لشقة)
صفرو  ملغرب) طريق  ((  لط5بق)

30000)ف5س  ملغرب.)
و عين:

علش2  سم5عيلي) علي   لسيد)ة()
تجزئة  مل5 شنية  ق5 ة) عنش نه) () و 
طريق) (( 4) لط5بق)  لزهر ء) لشقة)
صفرو)30000)ف5س  ملغرب كمصفي)

)ة()للشركة.
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وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية بف5س بت5ريخ)02) 25)))0) 

تحت رقم)049).

403I

Audifisc(Maroc

SNOWBALL BRAIN
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ذ ت  لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

« SNOWBALL BRAIN « ش.ذ.م.م 

 ن شريك وحيد 

إعالن عن تأسيس شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة  ن شريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي  برم ب5لد ر)

(، (28-03-2202 بت5ريخ)  لبيض5ء)

ذ ت  سؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 حدودة  ن شريك وحيد و لتي تتشفر)

على  لخص5ئص  لت5لية):

 SNOWBALL (»  سم  لشركة:)

BRAIN)«)ش.ذ.م.م  ن شريك وحيد

أسست)  لهدف:) الغر ض  لتي 

 ن  جله5  لشركة هي  لقي5م بشكل)

 ب5شر أو غير  ب5شر)

ب5ملغرب أو ب5لخ5رج بم5 يلي):)

•) لدر سة,) لتحليل,)

و لتشخيص و كذ   الستش5رة  إلد رية)

أو) بجميع  مله5م  •) لقي5م 

بعملي5ت) تتعلق   لدر س5ت  لتي 

 الستش5رة  إلد رية

بشأن) و  ملششرة  •) ملش كبة 

لف5ئدة  لف5علين)  لدعم  الستثم5ر2 

جميع) في   القتص5ديين  لع5 لين 

 لقط5ع5ت  القتص5دية

ك5فة) إنج5ز  و  و  عد د  در سة  (•

 ملش5ريع  لصن5عية،) لتج5رية،)

و  لبحرية) ،) لعق5رية،)  لسي5حية)

ك5فة  لتدخالت  مل5لية) عن  ن5هيك 

 لتي قد تلحق به5.)

و ملش كبة للدعم  نش5ط  أ2  (• 

)و  لخد 5ت و  الستش5ر ت السيم5 في)

صي5غة وتشفير جميع  لشت5ئق  الد رية.

•) لبحث و  ملششرة و  لدعم أل2)
أو  عنش2 للحصش4) شخص طبيعي 

جميع) عن  فضال  على  لتمشيالت،)

 ملس5عد ت)

•) ملقد ة  ن طرف  لدولة.

تطشير) في  و  لدعم  •) ملس5عدة 

السيم5  ملتعلقة) وتعديل أ2 نش5ط،)

(، ،) لتسشيقية) ب5ملج5الت  لتج5رية)

و  ملش رد  لبشرية   مل5لية،) إلد رية،)

وكل  5) و لضر ئب  و  الجتم5عية  (

يتعلق))ب5لجشدة)،) لصحة)،) لسال ة)

و كذلك كيفية  لتشسع في) () و  لبيئة)

 ألسش ق أو  ملنتج5ت  لجديدة.

جميع  لعملي5ت) ع5 ة  بصفة  و 

و  مل5لية و  لصن5عية    لتج5رية 

غيره5،) و لعق5رية  و  و  ملنقشلة  (

و ملتعلقة بشكل  ب5شر أو غير  ب5شر)

أعاله،  بهدف  لشركة،) ملذكشر 

و ذ ت) و بجميع  ألهد ف  ملش5بهة  (

تسهيل) تمكن  ن  و  لتي    لصلة،)

ونش5طه5، تنمية  لشركة  تعزيز   و 

و كذلك  ملس5همة بشكل  ب5شر  و) (

غير  ب5شر في  لشرك5ت  لتي تسعى  لى)

 هد ف  م5ثلة  و ذ ت  لصلة.

يشم) سنة  بتد ء) ن  (99 (:  ملدة)

تقييده5 ب5لسجل  لتج5ر2.

(، ) قر  لشركة:) لد ر  لبيض5ء)

ش5رع  حمد  لزرقطشني،) (،265

 لط5بق)9،)شقة))9. 
رأسم45) يبلغ  (: رأسم45  لشركة)

درهم  قسم) (200.000  لشركة)

درهم) (200 بقيمة) حصة  (2000 إلى)

للش حدة  ملدفشعة و  ملسددة ب5لك5 ل)

طرف  لشريك  لشحيد  لسيد)  ن 

كريستشف بيير أنطش ن د2 فيغيريدو

تسير لشركة) (:  د رة  لشركة)

طرف  لشريك  لشحيد  لسيد)  ن 

كريستشف بيير أنطش ن د2 فيغيريدو)

ملدة غير  حدودة

 لسنة  مل5لية للشركة):)تبتدئ  ن)

ف5تح ين5ير و تنتهي في)32)دجنبر.)

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

رقم) تحت  ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

22)242) ن  لسجل  لتج5ر2 بت5ريخ)

 .04/(2/(0((

 لخص قصد  لنشر

404I

SERVICES BASE D’AMITIE

FRIGJUS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
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

FRIGJUS شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي الكشلين 

2) زنقة  لحديقة سيد2  عروف - 

70)0)  لد ر لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

24(047

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (26

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.FRIGJUS

:) ستشدع) غرض  لشركة بإيج5ز)

 برد.

الكشلين) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
(- زنقة  لحديقة سيد2  عروف) ((2

70)0)) لد ر لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

(: نشر  لدين  لبغد د2)  لسيد 

2.000)حصة بقيمة)200.000)درهم)

للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

نشر  لدين  لبغد د2)  لسيد 
عب5بش) تجزئة  (2 رقم) عنش نه) ()

022)9) لد ر لبيض5ء) ك5ليفشرني5)

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

نشر  لدين  لبغد د2)  لسيد 
عب5بش) تجزئة  (2 رقم) عنش نه) ()

022)9) لد ر لبيض5ء) ك5ليفشرني5)

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)823068.

402I

MOORE CASABLANCA

س.2.م.ب
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78

 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA MAROC

س.).م.ب شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي زنقة 

سمية عم5رة )8  لط5بق  لث5ني رقم 4 

 لنخيل  لد ر  لبيض5ء 0340)  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

242799
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 (0 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

س.).م.ب.

-) ختر) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 ملش د  لالز ة للبن5ء.

لكل) كمية  ملش د  لالز ة  تحديد 

 حطة بن5ء)

خال4  رحلة) ضبط  مليز نية  (-

 لبن5ء

-)وضع جدو4 ز ني للبن5ء.

جميع  لعملي5ت) (، وبشكل أعم) (-

 لتي قد تكشن  رتبطة بشكل  ب5شر)

أو غير  ب5شر بغرض  لشركة أو أ2)

غرض  ش5به أو ذ2 صلة)،) ن  ملرجح)

أن تعزز تطشيره5 أو تشسيعه5.
زنقة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

)8) لط5بق  لث5ني رقم) سمية عم5رة)

4) لنخيل  لد ر  لبيض5ء)0340)) لد ر)

 لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:

بشال) كز فيي   لسيد  ليكس5ندر 

درهم) (200 بقيمة) حصة  (200  :

للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

بشال) كز فيي   لسيد  ليكس5ندر 
زنقة عين حرودة  ق5 ة) (4 عنش نه) ()

24) لد ر) شقة) ط5بق7)  5نيتشب5ٍ)

0340)) لد ر  لبيض5ء)  لبيض5ء)

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

بشال) كز فيي   لسيد  ليكس5ندر 
زنقة عين حرودة  ق5 ة) (4 عنش نه) ()
24) لد ر) شقة) ط5بق7)  5نيتشب5ٍ)
0340)) لد ر  لبيض5ء)  لبيض5ء)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (8 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)2)8))8.

406I

SERVICES BASE D’AMITIE

LUBRIFASS POWER
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
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
LUBRIFASS POWER شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي الكشلين 
2) زنقة  لحديقة سيد2  عروف - 

70)0)  لد ر لبيض5ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
24(227

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((3
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.LUBRIFASS POWER
:) حطة) بإيج5ز) غرض  لشركة 

بنزين.

الكشلين) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

(- زنقة  لحديقة سيد2  عروف) ((2

70)0)) لد ر لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

(: نشر  لدين)  لسيد  لبغد د2 

2.000)حصة بقيمة)200.000)درهم)

للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

نشر  لدين)  لسيد  لبغد د2 

عب5بش) تجزئة  (2 رقم) عنش نه) ()

022)9) لد ر لبيض5ء) ك5ليفشرني5)

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

نشر  لدين)  لسيد  لبغد د2 

عب5بش) تجزئة  (2 رقم) عنش نه) ()

022)9) لد ر لبيض5ء) ك5ليفشرني5)

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 06 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم))334)8.

407I

MITAK CONSEIL

فضيل للتسويق والتوزيع
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

فضيل للتسشيق و لتشزيع شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 64 ، ش5رع 

عبد هللا  ملديشني ،  لط5بق 2 ، شقة 

) - 0)02)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

242237

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (22

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 إلقتض5ء)بمختصر تسميته5):)فضيل)

للتسشيق و لتشزيع.

-) ستير د) (: غرض  لشركة بإيج5ز)

وتصدير

-)ت5جر.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)64)،)ش5رع)

عبد هللا  ملديشني)،) لط5بق)2)،)شقة)) 

-)0)02)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: أحمد) فضيل   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 2000 (: أحمد) فضيل   لسيد 

بقيمة)200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () أحمد  فضيل   لسيد 

27340)سشيسر  سشيسر . سشيسر ))

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () أحمد  فضيل   لسيد 

سشيسر )27340)سشيسر  سشيسر 

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (7 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)3)3))8.

408I
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Société somicoc

شركة غزالن كار
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

Société somicoc
 Rue(Abbas(mssadi(appt 2 VN

Fes، 30000، Fes(Maroc
شركة غزالن ك5ر شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم )2 
ش5رع عمر  ملخت5ر قيس5رية تلمس5ني 

م.ج - 30000 ف5س  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.(7077

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(( أبريل) ((8 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
)ة() لسرغيني) تفشيت  لسيد)
9.300)حصة  جتم5عية  ن)  رششقي)
أصل)9.300)حصة لف5ئدة  لسيد))ة()

كم45  وب5ر2 بت5ريخ)8))أبريل)))0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية بف5س بت5ريخ)02) 25)))0) 

تحت رقم)2036/2022.
409I

Société somicoc

شركة غزالن كار
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تعيين  سير جديد للشركة

Société somicoc
 Rue(Abbas(mssadi(appt 2 VN

Fes، 30000، Fes(Maroc
شركة غزالن ك5ر شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم )2 
ش5رع عمر  ملخت5ر قيس5رية تلمس5ني 

م.ج - 30000 ف5س  ملغرب.
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.(7077

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم تعيين) ((0(( أبريل) ((8  ملؤرخ في)
 سير جديد للشركة  لسيد)ة() وب5ر2)

كم45 كمسير وحيد
تبع5 لقبش4  ستق5لة  ملسير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية بف5س بت5ريخ)02) 25)))0) 

تحت رقم)2036/2022.
420I

MOORE CASABLANCA

فراتريس إنفست
إعالن  تعدد  لقر ر ت

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

فر تريس إنفست «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: تجزئة 
 يس5ن قطعة 702  نطقة صن5عية 
والد ص5لح بشسكشرة - )728)  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.409865

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ في)8))أبريل)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)
على) ينص  2:) لذ2  رقم) قر ر 
 5يلي:)قرر  لجمع  لع5م تعديل غرض)
وتصدير؛) ليصبح:) ستير د   لشركة 
أنش ع) جميع  و لتشزيع.)  لتج5رة 
 ملع5 الت.) لتمثيل و لدعم و ملششرة.)
تصنيع)  لتج5رة  إللكترونية و لشيب.)
وصي5نة) وتشزيع  وتصدير  و ستير د 
و ستير د) تصنيع  ؛)  ألجهزة  لطبية)
وتشزيع  ستحضر ت  لتجميل.)
 ستير د  ش د أولية لتصنيع  ألجهزة)
 لطبية.) ستير د  ملش د  لخ5م)
لصن5عة  ستحضر ت)  ملخصصة 
أجهزة) وتشزيع   لتجميل.) ستير د 
 لتشخيص  لطبية إن فترو)؛) ستير د)
وبشكل) وتشزيع  ملنتج5ت  لبحثية.)
جميع  ملع5 الت  لصن5عية) (، ع5م)

أو  ملدنية أو  مل5لية   أو  لتج5رية 

)أو  ملنقشلة أو  لعق5رية  لتي قد تكشن)

 رتبطة بشكل  ب5شر أو غير  ب5شر)

بأحد  ألشي5ء) ملش5ر إليه5 أعاله أو بأ2)

أشي5ء) م5ثلة أو  رتبطة أو  كملة.

قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

قرر  لجمع  لع5م  ر جعة  لنظ5م)

في) بم5  (،  ألس5�سي للشركة وتحديثه)

على  لنظ5م) جميع  لتغيير ت  ذلك 

(، حتى  آلن) حدثت   ألس5�سي  لتي 

خال4  عتم5د  لنظ5م  ألس5�سي)  ن 

 لجديد في  جمله حيث يتم إلح5قه)

بهذ   ملحض

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)

غرض  لشركة هش:) ستير د وتصدير؛)

أنش ع) جميع  و لتشزيع.)  لتج5رة 

 ملع5 الت.) لتمثيل و لدعم و ملششرة.)

تصنيع)  لتج5رة  إللكترونية و لشيب.)

وصي5نة) وتشزيع  وتصدير  و ستير د 

و ستير د) تصنيع  ؛)  ألجهزة  لطبية)

وتشزيع  ستحضر ت  لتجميل.)

 ستير د  ش د أولية لتصنيع  ألجهزة)

 لطبية.) ستير د  ملش د  لخ5م)

لصن5عة  ستحضر ت)  ملخصصة 

أجهزة) وتشزيع   لتجميل.) ستير د 

 لتشخيص  لطبية إن فترو)؛) ستير د)

وبشكل) وتشزيع  ملنتج5ت  لبحثية.)

جميع  ملع5 الت  لصن5عية) (، ع5م)

أو) أو  ملدنية  أو  مل5لية  أو  لتج5رية 

تكشن) قد  أو  لعق5رية  لتي   ملنقشلة 

 رتبطة بشكل  ب5شر أو غير  ب5شر)

بأحد  ألشي5ء) ملش5ر إليه5 أعاله أو بأ2)

أشي5ء) م5ثلة أو  رتبطة أو  كملة

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (8 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)872))8.

422I

CONSEIL(&(BUSINESS(MARRAKECH

 Sté « MECANOTECHNICA»

SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم 02  ملسيرة 2, «س» رقم 

)3 ، 40000،  ر كش  ملغرب

 Sté « MECANOTECHNICA»

SARL AU شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 337 

 كرر دو ر  زيكي درب عب5د - 40000 

 ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

124627

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (22

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 Sté( « (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.MECANOTECHNICA»(SARL(AU

غرض  لشركة بإيج5ز):)-) يك5نيكي

ت5جر أكسسش ر ت و قطع غي5ر) (-

 لسي5ر ت.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)رقم)337 

 40000  كرر دو ر  زيكي درب عب5د)-)

 ر كش  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: أيشب  عق5ق)  لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0))الجريدة الرسمية   9150

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () أيشب  عق5ق   لسيد 

 39 رقم) س  أ  بلشك  ري5ض  لسالم 

20650) ملحمدية  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () أيشب  عق5ق   لسيد 

 39 رقم) س  أ  بلشك  ري5ض  لسالم 

20650) ملحمدية  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (22 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم))23484.

42(I

CONSEILS EVERNAGE

AQUA RH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°27

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

AQUA RH شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 42) 

حش ة تخربين تمصلشحت  ر كش 

 ملغرب 40000  ر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.96469

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

2)0))تقرر حل) 0))دجنبر)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

 90.000 AQUA RH) بلغ رأسم5له5)

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي) درهم 

حش ة تخربين تمصلشحت) ((42 رقم)

40000) ر كش)  ر كش  ملغرب)

 ملغرب نتيجة 4):)تشقف  لشركة.

و حدد  قر  لتصفية ب رقم)42) 

تمصلشحت  ر كش) تخربين  حش ة 

 ملغرب)40000) ر كش  ملغرب.)

و عين:
و) تسشكيال  لحسن   لسيد)ة()
عنش نه) ()حش ة تخربين تمصلشحت)
40000) ر كش) تحن5وت  لحشز)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود) (
على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 
تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 
 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية)

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
فبر ير) (08 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)132699.
423I

CONSEIL(&(BUSINESS(MARRAKECH

«Sté « FAMILY CRAFT
SARL AU 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة رقم 02  ملسيرة 2, «س» رقم 
)3 ، 40000،  ر كش  ملغرب

 Sté « FAMILY(CRAFT» SARL(AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 88 
 لحي  لصن5عي سيد2 غ5نم شقة 
رقم 09  لط5بق  ألو4 - 40000 

 ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(4779

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (24
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 Sté( « (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.FAMILY(CRAFT»(SARL(AU

صنع) (- (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

و ليدوية) وبيع  ملنتشج5ت  لجلدية 

ب5لتقسيط..

 88 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 لحي  لصن5عي سيد2 غ5نم شقة رقم)

40000) ر كش) (- 09) لط5بق  ألو4)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد  صطفى  لعشرف):)2.000 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  صطفى  لعشرف)

 48 3)رقم) عنش نه) ()حي  الن5رة بلشك)

40000) ر كش  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

  لسيد  صطفى  لعشرف عنش نه) (

 40000  48 رقم) (3 حي  الن5رة بلشك)

 ر كش  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((0 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)234993.

424I

دمليطر ف

دامطراف
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

دمليطر ف

 لد ر لبيض5ء ، 3000)، 

 لد ر لبيض5ء  ملغرب

د  طر ف شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 20 

زنقة  لحرية  لط5بق 3  لشقة 2 

 لد ر لبيض5ء 0000)  لد ر لبيض5ء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

23(072

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( ين5ير) (2(

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

د  طر ف.

:) نعش) بإيج5ز) غرض  لشركة 

عق5ر2.

 20 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 2 3) لشقة) زنقة  لحرية  لط5بق)

0000)) لد ر لبيض5ء)  لد ر لبيض5ء)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (:  لسيد  ملصطفى  لدهبي)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  ملصطفى  لدهبي)

 (3000 عنش نه) () لد ر لبيض5ء)

 لد ر لبيض5ء) ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد  ملصطفى  لدهبي)

 (3000 عنش نه) () لد ر لبيض5ء)

 لد ر لبيض5ء) ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 20 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

فبر ير)))0))تحت رقم)84))82.

422I



9151 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

 كتب  ملح5سبة  لص5لحي

SOCIETE TSK TRAVAUX
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 كتب  ملح5سبة  لص5لحي

زنقة  ملدينة  ملنشرة عم5رة  ليعقشبي 

 لط5بق  لث5لث  لشقة رقم 6 وجدة ، 

60000، وجدة   ملغرب

SOCIETE TSK TRAVAUX شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي 

 لشحدة رقم 72 - 61200 بشعرفة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

1065

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 20) 5رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.SOCIETE TSK TRAVAUX

غرض  لشركة بإيج5ز):)2/أشغ45)

 لبن5ء)و ألشغ45  ملختلفة.

و صالح  لعم5ر ت) )/ لتر يم 

و لبن5ي5ت.

3/ شغ45  لترصيص و لكهرب5ء.

وتجهيز) 4/أشغ45  لتهيئة 

 لتجزئ5ت..

حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

بشعرفة) (61200 (- (72 رقم)  لشحدة 

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة.

رأسم45  لشركة:)  بلغ 
000.000,00.))درهم،) قسم ك5لت5لي:
جميع) (: خف5ن) -) لسيد  ملبروك 
 ألصل  لتج5ر2  ململشك للسيد خف5ن)
 ملبروك بقيمة)000.000,00.))درهم.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () خف5ن   لسيد  ملبروك 
زنقة أ73)رقم44)تجزئة ح5 د2 ضهر)

ملحلة)60000)وجدة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () خف5ن   لسيد  ملبروك 
زنقة أ73)رقم44)تجزئة ح5 د2 ضهر)

ملحلة)60000)وجدة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (02 بت5ريخ) بفجيج   البتد ئية 

))0))تحت رقم)24.
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MOORE CASABLANCA

أموديف
إعالن  تعدد  لقر ر ت

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

أ شديف «شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي:  لط5بق 2 
رقم 29 عم5رة جشهر ت عبد  ملش ن 

232 ش5رع عبد  ملش ن - 20)0) 
 لد ر  لبيض5ء  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.334433
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
تم  تخ5ذ) ((0(( أبريل) (23  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت5لية:)
قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
رأس) زي5دة  يقرر  لشريك  لشحيد 
وتسعين) بمبلغ  5ئة   45  لشركة 
درهم بتضمين) ()290.000.00( ألف)
لزي5دة) للشريك   لحس5ب  لج5ر2 
آالف) عشرة  بمقد ر  رأس  مل45 

ألف) بمئتي  درهم  ()10،000.00(

خال4) ،) ن  درهم) ()(00.000.00(

 (2900( وتسعم5ئة) ألف  إنش5ء)

حصص جديد بقيمة  5ئة))200.00) 

يتم دفعه5 ب5لك5 ل) (، درهم لكل  نه5)

نقًد 

على) ينص  ):) لذ2  رقم) قر ر 

 5يلي:)يقرر  لشريك  لشحيد  ر جعة)

وتحديثه) للشركة   لنظ5م  ألس5�سي 

في ذلك جميع  لتغيير ت على) بم5  (،

 لنظ5م  ألس5�سي  لتي حدثت حتى  آلن

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

على) ينص  6:) لذ2  رقم) بند 

 5يلي:)يقشم  لشريك  لشحيد بتقديم)

إحض5ره) تم  وهي:) (، نقًد )  ملس5همة 

تأسيس  لشركة) عند  للشركة:)

درهم) (10،000.00 بمس5همة نقدية)

طريق) عن  رأس  مل45  زي5دة  عند 

للشريك) تأسيس  لحس5ب  لج5ر2 

290.000)درهم وفًق5 لقر ر)23)أبريل)

ألف) أ2  5  جمشعه  5ئتي  ((0((

درهم و)00.000.00))درهم تم إيد ع)

 أل ش 4  ملق5بلة للمس5هم5ت  لنقدية)

ألف) أ2  5ئتي  أعاله  إليه5   ملش5ر 

في  لصندوق) درهم  ()(00.000.00(

 الجتم5عي

على) ينص  7:) لذ2  رقم) بند 

يبلغ رأس  45  لشركة  5ئتي)  5يلي:)

درهم) ()(00.000.00( درهم) ألف 

حصص) ()(000( ألفي) إلى   قسمة 

(، لكل  نهم5) ()200.00( بقيمة  5ئة)

 كتتب ب5لك5 ل و دفشع ب5لك5 ل عند)

 الكتت5ب و خصص للشريك  لشحيد)

وهي:) يتن5سب  ع  س5هم5ته  بم5 

في) وحدة  ((000 حجي) كريم   لسيد 

 200 ألف5ن حصص بقيمة)  ملجمشع:)

درهم لكل  نه5

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (9 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)3040)8.
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TR-GESTION

MORGRISET 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

TR-GESTION

 AGDAL ، 12000، RABAT

MAROC

 MORGRISET شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 

 لنصر  ملستقبل ش5رع ط5رق  بن 
زي5د تم5رة - 000)2 تم5رة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

136125

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (28

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.MORGRISET

:) الشغ45) غرض  لشركة بإيج5ز)

 لع5 ة

جميع  لعملي5ت) ع5 ة  وبصفة 

 لتي له5  رتب5ط  ب5شر  و غير  ب5شر)

بأحد  الهد ف  ملذكشرة  عاله و لتي)

 ن ش5نه5  ملس5همة في  نم5ء) لشركة..

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 لنصر  ملستقبل ش5رع ط5رق  بن زي5د)

تم5رة)-)000)2)تم5رة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

(:  لسيد  حمد  لزريفي  لعمر ني)

200)بقيمة)200)درهم.

بقيمة) (200 (:  لسيد نبيل لجش لي)

200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0))الجريدة الرسمية   9152

 لسيد  حمد  لزريفي  لعمر ني)
9)9) رس) رقم) (2 سكتشر) عنش نه) ()

 لخير)000)2)تم5رة  ملغرب.
 لسيد نبيل لجش لي عنش نه) ()حي)

 لنهضة سكتشر)2)رقم)83) 000)2  
)تم5رة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد  حمد  لزريفي  لعمر ني)
9)9) رس) رقم) (2 سكتشر) عنش نه) ()

 لخير)000)2)تم5رة  ملغرب
 لسيد نبيل لجش لي عنش نه) ()حي)
 2(000  (83 رقم) (2  لنهضة سكتشر)

تم5رة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((2 بت5ريخ) بتم5رة   البتد ئية 

))0))تحت رقم)-.
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MOORE CASABLANCA

بيڤواك كوفي
إعالن  تعدد  لقر ر ت

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

بيڤش ك كشفي «شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: 294 
بيس ش5رع أنف5 ) تق5طع ش5رع أحمد 
شر�سي(  لط5بق  لسفلي إق5 ة ڤ45 
أنف5  لد ر  لبيض5ء - 0023)  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.526119

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ في)28) 5رس)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)
قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
يقرر  الجتم5ع  لع5م  نح أكبر قدر  ن)

 لصالحي5ت للمديرين  ملش5ركين.
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
على) ينص  22:) لذ2  رقم) بند 

 5يلي:) لحصش4 على أ2 قروض  ع)
أو بدون ضم5ن5ت أو رهشن5ت عق5رية)
أو قروض أخرى على أصش4  لشركة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 24 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)821186.
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TGE FIDUS

INDULTY
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

TGE FIDUS
ش5رع  لزرقطشني كم45 ب5رك س5نتر 

عم5رة B رقم 39  لط5بق 6 ، 8820)، 
 ملحمدية  ملغرب

INDULTY شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : 612, 
ش5رع و د  ملخ5زن  لسع5دة - 0800) 

 ملحمدية  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
.(82(9

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تقرر حل) ((0(( أبريل) (2(  ملؤرخ في)
ذ ت  سؤولية) شركة  (INDULTY
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد  بلغ)
درهم وعنش ن) (20.000,00 رأسم5له5)
و د) ش5رع  (,612  قره5  إلجتم5عي)
0800)) ملحمدية)  ملخ5زن  لسع5دة)-)

 ملغرب نتيجة لتشقيف  لنش5ط.
و عين:

عبد  لصم5د  لحط5ب)  لسيد)ة()
 47 بغيز دلي) في5  5ركش  عنش نه) () و 
فييط)7)992)بري5نز  يط5لي5 كمصفي)

)ة()للشركة.
و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)
 ,612 وفي) ((0(( أبريل) ((2 بت5ريخ)
 (0800 ش5رع و د  ملخ5زن  لسع5دة)-)

 ملحمدية  ملغرب.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09  البتد ئية ب5ملحمدية بت5ريخ)

))0))تحت رقم)860.
4(0I

omnium management

TRAVERENT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 8(

30100، fes(maroc
TRAVERENT شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم )) 

 لط5بق  ألو4 زنقة 04) عين ق5دوس 
- 30000 ف5س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
72069

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 20) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.TRAVERENT
:) ق5و4) بإيج5ز) غرض  لشركة 
كر ء) (- و لبن5ء) في  ألشغ45  ملختلفة 

 ألالت و ملعد ت)-) لتد و4.
 (( رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
04))عين ق5دوس)  لط5بق  ألو4 زنقة)

-)30000)ف5س  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (:  لسيد  حمد  لزوالتي)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد  حمد  لزوالتي عنش نه) ()

 يط5لي5)2)02)) يالنش  يط5لي5.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد  حمد  لزوالتي عنش نه) ()

 يط5لي5)2)02)) يالنش  يط5لي5

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

8)) 5رس) بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)1676.

4(2I

fiduciaire(quodwa

O.B. 4 FRERES SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire(quodwa

 APP 9 IMM(F(PORT(URBAIN

 MASSIRA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

O.B. 4 FRERES(SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي دو ر 

 لسبيطي  وريك5  لحشز  ر كش - 

40000  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

116865

 08 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(2 يشنيش)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 O.B. 4(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.FRERES SARL

غرض  لشركة بإيج5ز):) لتصنيع و)

 لتج5رة في  ش د  لبن5ء)و  شغ5له.

دو ر) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

(-  لسبيطي  وريك5  لحشز  ر كش)

40000) ر كش  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
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 لسيد بنبر هيم عبد  لع5لي):)20) 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 (20 (: بنبر هيم  لحسين)  لسيد 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 (20 (: يشسف) بنبر هيم   لسيد 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد بنبر هيم عبد  لجليل):)20) 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عبد  لع5لي) بنبر هيم   لسيد 
دو ر  سكين  وريك5  لحشز) عنش نه) ()

 ر كش)40000) ر كش  ملغرب.
بنبر هيم  لحسين)  لسيد 
دو ر  سكين  وريك5  لحشز) عنش نه) ()

 ر كش)40000) ر كش  ملغرب.
 لسيد بنبر هيم يشسف عنش نه) ()
دو ر  سكين  وريك5  لحشز  ر كش)

40000) ر كش  ملغرب.
عبد  لجليل) بنبر هيم   لسيد 
دو ر  سكين  وريك5  لحشز) عنش نه) ()

 ر كش)40000) ر كش  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عبد  لع5لي) بنبر هيم   لسيد 
دو ر  سكين  وريك5  لحشز) عنش نه) ()

 ر كش)40000) ر كش  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
يشليشز) (09  لتج5رية بمر كش بت5ريخ)

2)0))تحت رقم)8324.
4((I

FINCOSA MARRAKECH

ARCHI SOURCE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
ش5رع عبد  لكريم  لخط5بي  ق5 ة 
رقية عم5رة 280 بلشك B  لط5بق 

 الو4  لشقة 7 ، 40000،  ر كش 
 ملغرب

ARCHI SOURCE شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 22 ش5رع 

 حمد  لخ5 س عم5رة جك5ر شقة 
رقم 33 جليز - 40000  ر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

125169

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (28

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 ARCHI(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.SOURCE

:) هندس) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 عم5ر2.

22)ش5رع) عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)

 حمد  لخ5 س عم5رة جك5ر شقة رقم)

33)جليز)-)40000) ر كش  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد بدر ن  حمد   ين):)2.000 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

بدر ن  حمد   ين)  لسيد 

عنش نه) () سيف ب رقم)9) 40000 

 ر كش  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

بدر ن  حمد   ين)  لسيد 

عنش نه) () سيف ب رقم)9) 40000 

 ر كش  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (02 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2)2324.

4(3I

fiduciaire(espace(conseils

LAKHBIZI SAKANE SARL-
AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

fiduciaire(espace(conseils
 tarik(el(khair(rue 1 nr 45 sidi

 bernoussi(casa ، 20600،
casablanca maroc

 LAKHBIZI(SAKANE(SARL-AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  جمشعة 

 لتقدم جه ).  لط5بق ) سيد2 
 لبرنش�سي - 20600  لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
541659

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((0
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.LAKHBIZI(SAKANE(SARL-AU
:) لغرض) بإيج5ز) غرض  لشركة 
أو غير) بشكل  ب5شر  (،  ن  لشركة)
 ب5شر)،)في  ملغرب وفي جميع  لبلد ن)
لنفسه5 أو ني5بة عن أطر ف) سش ء) (،
هي  لعملي5ت  لت5لية  ملعلنة) (، ث5لثة)

وغير  ملقيدة.
أشك5له) بك5فة   لتطشير  لعق5ر2 
وبصفة خ5صة تشييد وتشييد ك5فة)

أنش ع  ملب5ني و ملب5ني وتسشيقه5.
و ألعم45) جميع  ش د  لبن5ء) بيع 

 ملتنشعة.
جميع عملي5ت  ألشغ45  لع5 ة) (•
وتشييد  ملب5ني وجميع  ملهن و لطرق)
و لصرف  لصحي و لشبك5ت  ملختلفة)

و لهندسة  ملدنية.

•)تأجير جميع  ش د و عد ت  لبن5ء)
و لنقل.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):) جمشعة)
سيد2) (( ).) لط5بق) جه)  لتقدم 
 لبرنش�سي)-)20600) لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: رضش ن) لخبيز2   لسيد 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد لخبيز2 رضش ن عنش نه) ()
 78 س  لزنقة) 02) ملجمشعة  سالم)
 لرقم)79) هل لغالم سيد2  لبرنش�سي)

20601) لبيض5ء) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد لخبيز2 رضش ن عنش نه) ()
 78 س  لزنقة) 02) ملجمشعة  سالم)
 لرقم)79) هل لغالم سيد2  لبرنش�سي)

20601) لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (8 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)822655.
4(4I

STE ARIBET TRAVAUX SARL

SIGMA ARCHITECTURE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

STE ARIBET TRAVAUX SARL
 avenue el amir moulay abdelah

 erfoud ، 50500، ERFOUD
MAROC

SIGMA ARCHITECTURE شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم ) 
إق5 ة بغد د تجزيئة  لشف5ء طريق 

صفرو - 30060 ف5س  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.56083
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بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

 ملؤرخ في)09)فبر ير)))0))تم تحشيل)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 

إق5 ة بغد د تجزيئة  لشف5ء) (( «رقم)

طريق صفرو)-)30060)ف5س  ملغرب»)

شقة) ن5هد  إق5 ة  أسفي  «ش5رع  إلى)

رقم)36)-)20000) كن5س  ملغرب».

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (04 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)1665.

4(2I

STE ARIBET TRAVAUX SARL

SIGMA ARCHITECTURE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

رفع رأسم45  لشركة

STE ARIBET TRAVAUX SARL

 avenue el amir moulay abdelah

 erfoud ، 50500، ERFOUD

MAROC

SIGMA ARCHITECTURE شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم ) 

إق5 ة بغد د تجزيئة  لشف5ء طريق 

صفرو - 30060 ف5س  ملغرب.

رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.24423

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تم) ((0(( فبر ير) (09 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 

«400.000)درهم»)أ2  ن)«200.000 

عن) درهم») (200.000» إلى) درهم»)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (26 بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)160.

426I

STE ZIZ COMPTA

STE GODZILLA CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم45  لشركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE GODZILLA CAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

 لحسن  لث5ني بشدنيب - 220)2 

بشدنيب  ملغرب.

رفع رأسم45  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.14461

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

رفع) تم  ((0(( (25 (04 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة 

«200.000)درهم»)أ2  ن)«200.000 

عن) درهم») ((00.000» إلى) درهم»)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (09  البتد ئية ب5لرشيدية بت5ريخ)

))0))تحت رقم)83).

4(7I

La(Fiduciaire-Conseil(du(Maroc

OUMLIL HOSPITALITY
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

La(Fiduciaire-Conseil(du(Maroc

 Bd(d’Anfa 7ème(Etage، 42

20000، Casablanca(Maroc

OUMLIL HOSPITALITY شركة 

أسهم  بسطة ذ ت شريك وحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 2 زنقة 

 لق5�سي بن حم5د2  لصنه5جي، 

 لسش�سي. - 0  لرب5ط  ملغرب

تأسيس شركة أسهم  بسطة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

229292

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (0(

 ألس5�سي لشركة أسهم  بسطة ذ ت)

 لشريك  لشحيد ب5ملميز ت  لت5لية:

أسهم) شركة  (: شكل  لشركة)

 بسطة ذ ت  لشريك  لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.OUMLIL HOSPITALITY

أنشطة) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

تج5رة  لعق5ر ت.

زنقة) (2 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

حم5د2  لصنه5جي،) بن   لق5�سي 

 لسش�سي.)-)0) لرب5ط  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:

NOYA HOSPITALITY(لشركة 

درهم) (200 بقيمة) حصة  (200  

للحصة.

و لع5ئلية) - ألسم5ء) لشخصية  (

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 NOYA HOSPITALITY  لشركة)

ش5رع) (، (( ب5رك) عك5شة  عنش نه) ()

عين  لسبع  لد ر) (،  شال2 سليم5ن)

 لبيض5ء) ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 NOYA HOSPITALITY  لشركة)

عنش نه عك5شة ب5رك)))،)ش5رع  شال2)

،)عين  لسبع  لد ر  لبيض5ء) سليم5ن)

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((0 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)3922)2.

4(8I

FINCOSA MARRAKECH

LE CHEF DU MECHOUI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH

ش5رع عبد  لكريم  لخط5بي  ق5 ة 

رقية عم5رة 280 بلشك B  لط5بق 

 الو4  لشقة 7 ، 40000،  ر كش 

 ملغرب

LE CHEF DU MECHOUI شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 

 لكرم رقم 656  لعزوزية كلم 7 

طريق  سفي - 40000  ر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(2202

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (22

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 LE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.CHEF DU MECHOUI

غرض  لشركة بإيج5ز):)شش 2

 طعم بثمن ث5بت.

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 لكرم رقم)656) لعزوزية كلم)7)طريق)

 سفي)-)40000) ر كش  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 400.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 4.000 (: خ5لد) سليمي   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
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و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () خ5لد  سليمي   لسيد 

 3 رقم) غ5نم  سيد2   لحي  لصن5عي 

40000) ر كش  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () خ5لد  سليمي   لسيد 

 3 رقم) غ5نم  سيد2   لحي  لصن5عي 

40000) ر كش  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (04 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232324.

4(9I

CABINET LGHALI AMINE

TRANS OUM RABII
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

CABINET LGHALI AMINE

 DERB(ELMANJRA(RUE 72

 N°14 CASABLANCA ، 20500،

CASABLANCA MAROC

TRANS OUM RABII شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 20 زنقة 

 لحرية  لط5بق 3  لشقة 6 - 0)02) 

 لد ر  لبيض5ء  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.30(302

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تمت) ((0(( أبريل) ((2 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

)ة() نير  لرشيد2) تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  (2.000

)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  (2.000
رضش ن  مل5هير بت5ريخ)2))أبريل)))0).

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 06 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3)33)8.
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INASS BUSINESS CENTRE

SOFAKTYS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

INASS BUSINESS CENTRE
 حج  أل ير  شال2 عبد هللا إق5 ة 
 لتشفيق رقم 4) شقة رقم 22 

 لط5بق  لث5لت ، 
90000 طنجة  ملغرب

SOFAKTYS شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  الجتم5عي  حج  أل ير 
 شال2 عبد هللا إق5 ة  لتشفيق رقم 
4) شقة رقم 22  لط5بق  لث5لت 

 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(4(92

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( فبر ير) (24
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية
ذ ت) شركة  (: 2شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 إلقتض5ء)بمختصر تسميته5))
SOFAKTYS 

3غرض  لشركة بإيج5ز)
هندسة)  عم45  نش5ئية  ختلفة-)
 لتكييف-تهشية  يك5نيكية  حكش ة-
تبريد-تدفئة-حريق- عم45  لتركيب5ت)
 لكهرب5ئية-سب5كة-و  عم45  لتثبيت)

 ألخرى.
4عنش ن  ملقر  الجتم5عي)/)

 حج  أل ير  شال2 عبد هللا إق5 ة)
 لتشفيق رقم)4))شقة رقم)22) لط5بق)

 لث5لت)
90000)طنجة  ملغرب

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة)2

6 بلغ رأسم45  لشركة:)200000 
درهم،) قسم ك5لت5لي

: عبد  لعزيز)   لسيد  لحم5يني 

درهم) (200 بقيمة) حصة  (2000

للحصة)7

و لع5ئلية) - ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء)8

عبد  لعزيز)  لسيد  لحم5يني 

 4 )) جمشعة) عنش نه) () لعرف5ن)

 90000 ( 97)ط5بق) 40)  رقم) عم5رة)

طنجة  ملغرب

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة9

عبد  لعزيز)  لسيد  لحم5يني 

 4 )) جمشعة) عنش نه) () لعرف5ن)

 90000 ( 97)ط5بق) 40)  رقم) عم5رة)

طنجة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

فبر ير) (07 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم))227
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SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

SOMA LITAAMIR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

SOMA LITAAMIR شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

 لجيش  مللكي إق5 ة  لسعيد2 

 ك5تب  لفتح  لط5بق  لخ5 س 

 لشقة رقم 2) - 30000 ف5س 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

7(497

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (24

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 SOMA(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.LITAAMIR

:) لترويج) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لعق5ر2

أعم45  ختلفة.

ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

إق5 ة  لسعيد2)  لجيش  مللكي 

 ك5تب  لفتح  لط5بق  لخ5 س  لشقة)

رقم)2))-)30000)ف5س  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

عبد  لغفشر) ب5بة  فياللي   لسيد 

درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000  :

للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عبد  لغفشر) ب5بة  فياللي   لسيد 

7)ش5رع عال4 بن عبد) عنش نه) ()رقم)

هللا ش5رع حسين هيكل)30000)ف5س)

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عبد  لغفشر) ب5بة  فياللي   لسيد 

7)ش5رع عال4 بن عبد) عنش نه) ()رقم)

هللا ش5رع حسين هيكل)30000)ف5س)

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية بف5س بت5ريخ)09) 25)))0) 

تحت رقم)2086/2022.
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Assaidi Car Wash

السعيدي لغسل السيارات - 

ASSAIDI CAR WASH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Assaidi Car Wash

23 ش5رع  حمد  لخ5 س  ملركب 

 لتج5ر2 بشيلغم5ن رقم 232  لعرو2 

 لن5ظشر ، 62550،  لعرو2  لن5ظشر 

 ملغرب

 لسعيد2 لغسل  لسي5ر ت - 

Assaidi Car Wash شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 23 ش5رع 

 حمد  لخ5 س رقم 232  ملركب 

 لتج5ر2 بشيلغم5ن 62550  لعرو2 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

(3907

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( فبر ير) (09

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

 Assaidi(-(لسعيد2 لغسل  لسي5ر ت 

.Car Wash

صي5نة و) (: غرض  لشركة بإيج5ز)

غسل و تشحيم  لسي5ر ت.

23)ش5رع) عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)

232) ملركب) رقم)  حمد  لخ5 س 

62550) لعرو2) بشيلغم5ن)  لتج5ر2 

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 200 (: ليلى  لسعيد2)  لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

: أ ين  لسعيد2)   لسيد  حمد 
200)حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيدة ليلى  لسعيد2 عنش نه) ()
ش5رع تطش ن)62550) لعرو2  ملغرب.
أ ين  لسعيد2)  لسيد  حمد 
 62550 تطش ن) ش5رع  عنش نه) ()

 لعرو2  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
أ ين  لسعيد2)  لسيد  حمد 
 62550 تطش ن) ش5رع  عنش نه) ()

 لعرو2  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (2(  البتد ئية ب5لن5ضشر بت5ريخ)

))0))تحت رقم)2302.
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FIDU ALIMTYAZ

AFRAH BENDRISS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد  لكريم بن جلشن 

 ك5تب أشرف،  كتب 24  لط5بق ) 
FES MAROC ،30000 ، ف5س

AFRAH BENDRISS SARL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : رقم 229 
تجزئة أسم5ء طريق عين  لشقف 

ف5س 30000 ف5س  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
.56315

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( أبريل) (22  ملؤرخ في)
شركة) (AFRAH BENDRISS SARL
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ)
وعنش ن) درهم  (200.000 رأسم5له5)
تجزئة) (229 رقم)  قره5  إلجتم5عي 
ف5س) عين  لشقف  طريق  أسم5ء)
لسشء) نتيجة  ف5س  ملغرب  (30000
عليه5  ن) وكذ   لتشطيب   لتسيير 

 لسجل  لتج5ر2.

و عين:
و)  لسيد)ة() حمد  ملستعين 
ب5ب) عرصة  ملنجشر  (8 عنش نه) ()
ف5س) (30000  لحديد  لبطح5ء)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)
 229 ))0))وفي رقم) 22)أبريل) بت5ريخ)
عين  لشقف) طريق  أسم5ء) تجزئة 

ف5س)30000)ف5س  ملغرب.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية بف5س بت5ريخ)09) 25)))0) 

تحت رقم)077).
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FICOMFI

STE AROUN-MED JEBBARI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FICOMFI
 APPT(N 7 3EME(ETAGE, IMM
 4, RUE(ACCRA, VN(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC
 STE(AROUN-MED(JEBBARI

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 02 
حي  لعصر2 سيد2 سليم5ن  ش4 
 لكيف5ن  كن5س. - 20000  كن5س 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
56111

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (07
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.AROUN-MED(JEBBARI

تحقيق) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 الرب5ح..
 02 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
سليم5ن  ش4) سيد2  حي  لعصر2 

20000) كن5س) (-  لكيف5ن  كن5س.)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

(-

 2000 (: جب5ر2  حمد)  لسيد 

بقيمة)200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () جب5ر2  حمد   لسيد 
قدور) 2) لحي  لقديم  لح5ج  زنقة)

سيد2 سليم5ن  ش4  لكيف5ن  كن5س)

20000) كن5س  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () جب5ر2  حمد   لسيد 
قدور) 2) لحي  لقديم  لح5ج  زنقة)

سيد2 سليم5ن  ش4  لكيف5ن  كن5س)

20000) كن5س  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (06 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)1692.
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FOUINTIS

FOUINTIS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FOUINTIS

فض5ء ب5ب أنف5 زنقة 3 ب5ب 
 ملنصشرعم5رة C  لط5بق  ألو4 

 كتب رقم 3 فض5ء ب5ب أنف5 زنقة 

3 ب5ب  ملنصشرعم5رة C  لط5بق 

 ألو4  كتب رقم 3، 0020)،  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب

FOUINTIS شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
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وعنش ن  قره5  إلجتم5عي فض5ء 
ب5ب أنف5 زنقة 3 ب5ب  ملنصشرعم5رة 
C  لط5بق  ألو4  كتب رقم 3  لد ر 

 لبيض5ء 0020)  لد ر  لبيض5ء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
242733

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (24
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.FOUINTIS
:) نش5ء) بإيج5ز) غرض  لشركة 
،) ق5و4 أعم45 أو إنش5ء ت) عق5ر ت)

 ختلفة..
فض5ء) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
ب5ب  ملنصشرعم5رة) (3 ب5ب أنف5 زنقة)
3) لد ر) C) لط5بق  ألو4  كتب رقم)
0020)) لد ر  لبيض5ء)  لبيض5ء)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: فشينتي)  لسيد  حمد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () فشينتي   لسيد  حمد 
ش5رع  لدكتشر  حمد  لسجلم5�سي)
 27 شقة) (6 ط5بق) ت5غزوت   ق5 ة 
0000)) لد ر) ر سين  لد ر لبيض5ء)

 لبيض5ء) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () فشينتي   لسيد  حمد 
ش5رع  لدكتشر  حمد  لسجلم5�سي)
 27 شقة) (6 ط5بق) ت5غزوت   ق5 ة 

0000)) لد ر) ر سين  لد ر لبيض5ء)

 لبيض5ء) ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (7 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)-.
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TEXTIBO

TEXTIBO SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

TEXTIBO

 BD(Abdelmoumen 17, Place

 Pasteur Résidence Build Pasteur

 Etg 6 Appt 4 BD(Abdelmoumen

 17, Place(Pasteur(Résidence

 Build(Pasteur(Etg 6 Appt 4،

casablanca ،20360  ملغرب

TEXTIBO SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

 (4RUE وعنش ن  قره5  إلجتم5عي

 OMAR(SLAOUI(ETG 3 APPT 14

 MERS(SULTAN(CASABLANCA -

20006  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

542463

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.TEXTIBO SARL

غرض) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لشركة في  ملغرب و)/)أو في  لخ5رج)،)

بشكل  ب5شر أو غير  ب5شر)،)لنفسه5)

و)/)أو ألطر ف ث5لثة:

وتشزيع) وتصدير  و ستير د  تج5رة 

أقمشة  ملنسشج5ت.

و لغز4) خيشط  لحي5كة  تحشيل 
جميع  ملش د) وصنع  و لنسيج 
كل  ن) في  و لتج5رة  (،  لنسيجية)
و لشر ء) و لتصدير   لسشق  ملحلية 
و لبيع و الستير د و لتصدير و لتج5رة)
لجميع  ش د  لنسيج) ع5م  بشكل 
و ملش د  لخ5م و نتج5ت  ملنسشج5ت)؛

أخذ أو حي5زة أو  ستغال4 أو بيع)
بر ء ت  الختر ع) جميع  ترخيص  أو 
و ملص5نع  لتي) و لعال 5ت  لتج5رية 

تدخل في غرض  لشركة.
عملي5ت  لعمشالت) جميع  (-
ذ ت) و لسمسرة  و لشحن  و لتمثيل 

 لصلة.
أخذ  ملص5لح عن طريق  ملس5همة)
أو  الند 5ج أو  ملش5ركة أو  الكتت5ب)
أو  لسند ت) أو  ألسهم  في  ألسهم 
أ2 شرك5ت) في  أخرى  بأ2 طريقة  أو 
بشكل  ب5شر شرك5ت  رتبطة   أو 
)أو غير  ب5شر بغرض  لشركة،)وبشكل)
ع5م في أ2 عمل أو تج5رة أو عمل قد)
تجلب  لعمالء)إلى نش5طه5  الجتم5عي)
له5) لألعم45  لتج5رية  لتي  تروج   أو 

أو للشرك5ت  لت5بعة له5  ص5لح؛
جميع  ملع5 الت) أعم،) وبشكل 
أو) أو  مل5لية  أو  لصن5عية   لتج5رية 
أو  لعق5ر ت  لتي قد)  ألور ق  مل5لية 
غير) أو  بشكل  ب5شر  تكشن  رتبطة 
 ب5شر أو  فيدة لغرض  لشركة أو أ2)
غرض  ش5به أو ذ2 صلة أو يحتمل)

أن تسهل تطشيره أو تحقيقه.
 (4RUE (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 OMAR SLAOUI ETG 3 APPT 24
 MERS( SULTAN( CASABLANCA( -

20006) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
  لسيد بن عدو  الدري�سي عبد لنبي):
200)حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
:   لسيد بن عدو  الدري�سي سعد)
400)حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
:   لسيد بن عدو  الدري�سي شكير)
200)حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد بن عدو  الدري�سي عبد لنبي)
جال4  لدين) زنقة  (2 عنش نه) ()
)) ملع5ريف  لبيض5ء) ش)  لسيشطي 

0330)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
سعد) عدو  الدري�سي  بن   لسيد 
عنش نه) ()تجزئة لين5 رقم)228)سيد2)
20)0)) لد ر)  عروف  لبيض5ء)

 لبيض5ء) ملغرب.
شكير) عدو  الدري�سي  بن   لسيد 
عنش نه) ()لس5سفة تجزئة  لليمشن)2 
فيال رقم)428) لبيض5ء)0290)) لد ر)

 لبيض5ء) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد بن عدو  الدري�سي عبد لنبي)
جال4  لدين) زنقة  (2 عنش نه) ()
)) ملع5ريف  لبيض5ء) ش)  لسيشطي 

0330)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب
سعد) عدو  الدري�سي  بن   لسيد 
عنش نه) ()تجزئة لين5 رقم)228)سيد2)
20)0)) لد ر)  عروف  لبيض5ء)

 لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 20 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)16103.
437I

SAMIR FIDUCIAIRE

أعالف تيزيمي
إعالن  تعدد  لقر ر ت

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
أعالف تيزيمي «شركة  لتض5 ن»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: رقم 
7 ش5رع ف5س الكت5ر ت ويسالن 
 كن5س - 20000  كن5س  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.(4279
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
تم  تخ5ذ) ((0(( 09) 5رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت5لية:)
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قر ر رقم و حد:) لذ2 ينص على)
 5يلي:) لتصريح بشف5ة  لسيد صديق)
و ذلك) ((029 أبريل) (26 عثم5ن يشم)
 09 بت5ريخ) شه5دة  لشف5ة  خال4   ن 
يمتلك) هذ   لشريك  (.(0((  5رس)
20000.00)درهم في  لشركة بمعد4)
 200 بقيمة) 200حصة  جتم5عية 
صديق) لكل  نه5.ورثة  لسيد  درهم 
خال4) حصصه  ن  وتشزيع  عثم5ن 
ك5لت5لي:) لسيد) ج5ءت  رسم  الر ثة 
صديق عبد  لكريم))) الب()66)حصة)
 جتم5عية،) لسيدة رقية  ش ن))) ألم()

34)حصة  جتم5عية.
قر ر رقم  ثن5ن:) لذ2 ينص على)
حصة  جتم5عية) (66 تفشيت)  5يلي:)
عبد  لكريم) صديق  بحشزة  لسيد 
7)8)) لى) و و) و رقم   لح5 ل ب ت 
 لسيد صديق عبد  لب5سط  لح5 ل)
ب ت و رقم د 4 و و)25675.تفشيت)
حصة  جت5 عية بحشزة  لسيدة) (34
رقية  ش ن  لح5 لة ب ت و رقم د 4)
عبد) 12649) لى  لسيد صديق  و و)
 لب5سط  لح5 ل لبط5قة ب ت و رقم)

د 4 و و)25675.
على) ينص  ثالثة:) لذ2  رقم  قر ر 
:) لسيد) جديد) شريك  قبش4   5يلي:)
صديق عبد  لب5سط  لح5 ل ب ت)
و رقم د 4 و و)25675) لس5كن برقم)
23)درب)7))زنقة شفش5ون حي  أل ل)

ويسالن،) كن5س.
قر ر رقم أربعة:) لذ2 ينص على)
تغيير  السم  لتج5ر2 للشركة)  5يلي:)

 لى فالح تيزيمي.
ينص) خمسة:) لذ2  رقم  قر ر 
تحشيل  لشكل  لق5نشني) على  5يلي:)
ذ ت  ملسؤولية) شركة  للشركة  لى 

 ملحدودة.
على) ينص  ستة:) لذ2  رقم  قر ر 
 5يلي:) لرفع  ن رأسم45  لشركة  لى)
200000.00) 5ئة ألف درهم و ذلك)
ب5نش5ء)400)حصة  جتم5عية جديدة)
ك5لت5لي:) لسيد صديق عبد)  سجلة 
(- حصة  جتم5عية) ((00  لكريم)
 200 عبد  لرحيم) صديق   لسيد 
حصة  جتم5عية)-) لسيد صديق عبد)

 لب5سط)200)حصة  جتم5عية

ينص) :) لذ2  سبعة) رقم  قر ر 
صي5غة  لق5نشن) على  5يلي:) ع5دة 

 الس5�سي للشركة
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
بند رقم)2) لشكل  لق5نشني):) لذ2)
على  5يلي:) لشكل  لق5نشني) ينص 

للشركة شركة  حدودية  ملسؤولية
3) السم  لتج5ر2:) لذ2) بند رقم)
على  5يلي:) السم  لتج5ر2) ينص 

للشركة):)فالح تيزيمي
6) ملس5هم5ت:) لذ2) رقم) بند 
س5همش) على  5يلي:) لشرك5ء) ينص 
عبد) يلي:) لسيد  لصديق  بم5  نقد  
ألف) ستشن  (60000.00  لكريم)
درهم5)-) لسيد  لصديق عبد  لرحيم)
درهم5) ألف  عشرون  ((0000.00
عبد  لب5سط) -) لسيد  لصديق 

0000.00))عشرون ألف درهم5.
(: رأسم45  لشركة) (7 رقم) بند 
رأسم45) على  5يلي:) ينص   لذ2 
(( درهم) (200000.00 هش)  لشركة 
 2000  5ئة  الف درهم() قسمة  لى)
 200.00 بقيمة) حصة  جتم5عية 
للشرك5ء) و  خصصة  درهم  حررة 
عبد  لكريم) ك5التي: لسيد  لصديق 
حصة(،) ست  5ئة  (( حصة) (600  :
(: عبد  لرحيم)  لسيد  لصديق 
)) 5ئتي حصة(،) لسيد) حصة) ((00
00))حصة) (:  لصديق عبد  لب5سط)

)) 5ئتي حصة(.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (28 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2209.
438I

THK CONSULTING

THE HOUSE OF SANDWICH
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

THK CONSULTING
 N°5 ,Rue(Ghassan(kanafani
 Espace jardin lala Meryem
 bureau 29 ، 30000، FES

MAROC

 THE HOUSE OF SANDWICH
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  حل رقم 
4. 4)  ق5 ة  ليشسفي تجزئة تشرية 
طريق عين شقف - 30000 ف5س 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
7(372

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( ))) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 THE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.HOUSE OF SANDWICH
(- :) طعم) غرض  لشركة بإيج5ز)

 مشن  لحفالت.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):) حل رقم)
4)) ق5 ة  ليشسفي تجزئة تشرية)  .4
ف5س) (30000 (- شقف) عين  طريق 

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 200 (: أيمن  ألدري�سي)  لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () أيمن  ألدري�سي   لسيد 
 2 شقة) تجزئة تشرية  ق5م عالء) ((2
ف5س) (30000 عين  لشقف) طريق 

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () أيمن  ألدري�سي   لسيد 
 2 شقة) تجزئة تشرية  ق5م عالء) ((2
ف5س) (30000 عين  لشقف) طريق 

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

))) 5رس) بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)))0)/278).

439I

fiduciaireborjcompta

تومي بلومبوغي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fiduciaireborjcompta

 n98 ter(rue(de(fes(qi(agadir ،

80000، AGADIR(MAROC

تش ي بلش بشغي شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي شقة 28 

عم5رة 24 دي5ر  نز   نز   لشالية  ك5دير 

- 80000  ك5دير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

47099

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(2 فبر ير) (22

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

تش ي) (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

بلش بشغي.

:) عم45) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لسب5كة.

 28 :)شقة) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

عم5رة)24)دي5ر  نز   نز   لشالية  ك5دير)

-)80000) ك5دير  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد  لتش ي  حمد):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد  لتش ي خ5ليد):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
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و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) ()  لسيد  لتش ي  حمد 
07) لفر ح) رقم) (07 زنقة) ((( بلشك)

بنسرك5و)80000) ك5دير  ملغرب.
عنش نه) () خ5ليد   لسيد  لتش ي 
بنسرك5و) (2204 رقم) تجزئة  لفر ح 

80000 80000) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) ()  لسيد  لتش ي  حمد 
07) لفر ح) رقم) (07 زنقة) ((( بلشك)

بنسرك5و)80000) ك5دير  ملغرب
عنش نه) () خ5ليد   لسيد  لتش ي 
بنسرك5و) (2204 رقم) تجزئة  لفر ح 

80000 80000) ملغرب)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
فبر ير) ((2 بت5ريخ) ب5ك5دير   لتج5رية 

2)0))تحت رقم)00)99.
440I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE LEMAIZI
إعالن  تعدد  لقر ر ت

SOCIETE LEMAIZI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
رأسم5له5 : 4000000 درهم

 قره5  الجتم5عي:ش5رع  لحز م  لكبير 
إق5 ة  ملشحدين عم5رة عبد  ملش ن 2 

 تجر رقم 4  لد ر  لبيض5ء 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

116027
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ بت5ريخ)24) بريل)))0))تمت
عبد) وف5ة  ملرحشم  -) الش5رة  لى 

 لحفيظ  لرحمشني  الدري�سي
كمسير  ش5رك  لسيد) تعيين 
ذو)  دريس  لرحمشني  الدري�سي 
لبط5قة)  لجنسية  ملغربية  لح5 ل 
 BK239702 رقم)  لتعريف  لشطنية 

, ملزد د بت5ريخ
و) ب5لد ر  لبيض5ء) (18.06.1977  
 لق5طن في  لد ر  لبيض5ء)تجزئة سه5م)
ك5ليفشرني5 و  لسيد) ((( رقم) (2 زنقة)
ذو)  سم5عيل  لرحمشني  الدري�سي 

 لجنسية

) ملغربية  لح5 ل لبط5قة  لتعريف)
, ملزد د) (BK3(0422 رقم)  لشطنية 
ب5لد ر  لبيض5ء) (09.09.1986 بت5ريخ)
و  لق5طن في  لد ر  لبيض5ء)بشسكشرة)

286) ملدينة) فيال) سيتي  كشلف 
 لخضر ء)ملدة غير  حدودة)

بشكل) تلتزم  لشركة  أن  -قرر 
للسيد) ب5لتشقيع  ملشترك  صحيح 
 دريس  لرحمشني  الدري�سي و  لسيد)

 سم5عيل  لرحمشني  الدري�سي)
 ر جعة  لنظ5م  ألس5�سي

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (8 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 بريل)))0))تحت رقم)904))8.
442I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE RAHMOUNI
 IDRISSI PROMOTIONS ET

INVESTISSEMENTS
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 SOCIETE RAHMOUNI
 IDRISSI PROMOTIONS ET

INVESTISSEMENTS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
رأسم5له5 : 4000000 درهم

 قره5  الجتم5عي:ش5رع  لحز م  لكبير 
إق5 ة  ملشحدين عم5رة عبد  ملش ن 2 

 تجر رقم 4  لد ر  لبيض5ء 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

222843
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ بت5ريخ)24) بريل)))0))تمت
عبد) وف5ة  ملرحشم  -) الش5رة  لى 

 لحفيظ  لرحمشني  الدري�سي
كمسير  ش5رك  لسيد) تعيين 
ذو)  دريس  لرحمشني  الدري�سي 
لبط5قة)  لجنسية  ملغربية  لح5 ل 
 BK239702 رقم)  لتعريف  لشطنية 

, ملزد د بت5ريخ
و) ب5لد ر  لبيض5ء) (18.06.1977  
 لق5طن في  لد ر  لبيض5ء)تجزئة سه5م)
ك5ليفشرني5 و  لسيد) ((( رقم) (2 زنقة)
ذو)  سم5عيل  لرحمشني  الدري�سي 

 لجنسية
) ملغربية  لح5 ل لبط5قة  لتعريف)

, ملزد د) (BK3(0422 رقم)  لشطنية 
ب5لد ر  لبيض5ء) (09.09.1986 بت5ريخ)
و  لق5طن في  لد ر  لبيض5ء)بشسكشرة)

286) ملدينة) فيال) سيتي  كشلف 
 لخضر ء)ملدة غير  حدودة)

بشكل) تلتزم  لشركة  أن  -قرر 
للسيد) ب5لتشقيع  ملشترك  صحيح 
 دريس  لرحمشني  الدري�سي و  لسيد)

 سم5عيل  لرحمشني  الدري�سي)
 ر جعة  لنظ5م  ألس5�سي

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (8 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 بريل)))0))تحت رقم)903))8.
44(I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE RAHMOUNI ET
FILS

إعالن  تعدد  لقر ر ت

SOCIETE RAHMOUNI ET FILS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رأسم5له5 : 200000 درهم

 قره5  الجتم5عي:ش5رع  لحز م  لكبير 
إق5 ة  ملشحدين عم5رة عبد  ملش ن 2 

 تجر رقم 3  لد ر  لبيض5ء 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

32(((2
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ بت5ريخ)24) بريل)))0))تمت:
عبد) وف5ة  ملرحشم  -) الش5رة  لى 

 لحفيظ  لرحمشني  الدري�سي
كمسير  ش5رك  لسيد) تعيين 
ذو)  دريس  لرحمشني  الدري�سي 
لبط5قة)  لجنسية  ملغربية  لح5 ل 
 BK239702 رقم)  لتعريف  لشطنية 

, ملزد د بت5ريخ
و) ب5لد ر  لبيض5ء) (18.06.1977  
 لق5طن في  لد ر  لبيض5ء)تجزئة سه5م)
ك5ليفشرني5 و  لسيد) ((( رقم) (2 زنقة)
ذو)  سم5عيل  لرحمشني  الدري�سي 

 لجنسية
) ملغربية  لح5 ل لبط5قة  لتعريف)
, ملزد د) (BK3(0422 رقم)  لشطنية 
ب5لد ر  لبيض5ء) (09.09.1986 بت5ريخ)
و  لق5طن في  لد ر  لبيض5ء)بشسكشرة)

286) ملدينة) فيال) سيتي  كشلف 

 لخضر ء)ملدة غير  حدودة)

بشكل) تلتزم  لشركة  أن  -قرر 

للسيد) ب5لتشقيع  ملشترك  صحيح 

 دريس  لرحمشني  الدري�سي و  لسيد)

 سم5عيل  لرحمشني  الدري�سي)

-تحشيل  لشكل  لق5نشني للشركة)

 لى شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ر جعة  لنظ5م  ألس5�سي

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (8 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 بريل)))0))تحت رقم))90))8.
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FLASH ECONOMIE

LUX HABITATION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

شركة  دڢيسكشم

LUX HABITATION SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

تصفية وحل  لشركة

بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ)

شركة) شرك5ء) قرر  (06/04/0222

ذ ت  ملسؤولية) لشكس  بيط5سيشن 

 300000.00 رأسم5له5)  ملحدودة 

ش5رع) (،33 درهم،) قره5  الجتم5عي)
رقم) حسن  لصغير،) لط5بق  لر بع،)
ز وية ش5رع  نجش،) لد ر  لبيض5ء) (،9

 5 يلي:

-)تصفية وحل  لشركة.)

شتريت) د فيد  تعيين  لسيد  (-

رقم) للبط5قة  لشطنية  ،) لح5 ل 

سيد2) ب2) و لس5كن  (، (B320640

تجزئة  ملن5ر،) لد ر  لبيض5ء,) بنشر،)

كمصفي للشركة.

ش5رع) (،33 -) كتب  لتصفية:)
رقم) حسن  لصغير،) لط5بق  لر بع،)

9،)ز وية ش5رع  نجش،) لد ر  لبيض5ء

كت5بة) لدى  تم  إليد ع  لق5نشني 

ب5لد ر) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

تحت) ((9/04/(0(( بت5ريخ)  لبيض5ء)
رقم)748))8.

444I
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FLASH ECONOMIE

ENVIROSAFE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ENVIROSAFE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

  قره5  إلجتم5عي: حي  ملسيرة 2 

تجزئة   رقم 493  لشقة رقم 03 - 

 ر كش
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

114631

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(2 أبريل) (2(

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد

ENVIROSAFE:تسمية  لشركة

:) لتطهير) بإيج5ز) غرض  لشركة 

ب5لعملي5ت  مليك5نيكية أو  لكيمي5ئية)

(/ -) الستير د) تشزيع  ملنتج5ت) (-

 لتصدير

حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

493) لشقة) تجزئة   رقم) (2  ملسيرة)
رقم)03)-) ر كش

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم  لى)2000)حصة بقيمة)

200)درهم للشريك  لشحيد

 Bernard Patrick Assor) لسيد

و لع5ئلية) : ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة

عنش نه5) نب5ر2  سن5ء)  لسيدة 

 ( عم5رة ب) (7 ت5ركة  جمع) بس5تين 

شقة)29)ت5ركة-) ر كش

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (23 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

(0(2

442I

FLASH ECONOMIE

HSKH SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

HSKH SERVICES

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
رأسم5له5 : 200.000 درهم

 قره5  الجتم5عي:22 زنقة  لخشز م 
رقم 6  لط5بق  ألر�سي -حي  لحسني 

حي بشسيجشر - لد ر  لبيض5ء
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

480((3

بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ في  لد ر)

 لبيض5ء)بت5ريخ)22)فبر ير))0))قرر:

-حل  لشركة

-تعيين  لسيد  لحسن  لعمر ني)

 لزريفي كمصفي للشركة
زنقة) (22 -حدد  قر  لتصفية في)

-حي) 6) لط5بق  ألر�سي)  لخشز م رقم)

 لحسني حي بشسيجشر)- لد ر  لبيض5ء

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 06 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3342)8.
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FLASH ECONOMIE

BOURJOIS DELICE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ذ ت  لشريك  لشحيد
حل شركة

 «BOURJOIS DELICE»

 شركـة  حدودة  ملسؤولية بشريك 

و حد 

 درهـم 200.000  لرأسمـ45 

 الجتمـ5عي :

ش5رع  لحسن  لث5ني  ق5 ة ف45  زير 

شقة رقم 06

  ملحل  لتج5ر2 رقم 2 بشزنيقة.

بقر ر  ن  لشريك  لش حد بت5ريخ)

))0)/2/04)،)تقــرر  5 يلي:)

-) لتصفية  ملسبقة للشركة)

 ملذكشرة أعاله)

بنص5لح) تعيين  لسيد  دريس 

كمصفي للشركة  ملذكشرة   عاله).

بكت5بة) تم  إليـد ع  لق5نـشني 

ب5ملحكمة  البتـد ئية)  لضبط 

 04/02/(0(( بت5ريخ) ببنسليم5ن 

تحت رقم)246.

447I

FLASH ECONOMIE

 CHOUKRI FISHING
MARINE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 CHOUKRI FISHING MARINE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 56 ش5رع 

 شال2 يشسف  لط5بق 3  لشقة 24 - 

0000)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

237242

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 28) 5رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.CHOUKRI FISHING MARINE

:) ستير د) بإيج5ز) غرض  لشركة 

وتشزيع  عد ت  لصيد  لع5 ة.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)56)ش5رع)

 شال2 يشسف  لط5بق)3) لشقة)24)-)

0000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: يشسف) شكر2   لسيد 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () يشسف   لسيد شكر2 
20)زنقة سلط5ن عبد لحميد ط)))ش)
2) ق5 ة د ر بنجلشن بشركشن)0000) 

 لد ر لبيض5ء) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () يشسف   لسيد شكر2 
20)زنقة سلط5ن عبد لحميد ط)))ش)
2) ق5 ة د ر بنجلشن بشركشن)0000) 

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 5رس)))0))تحت رقم)20290.

448I

FLASH ECONOMIE

BONA TEK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة

بمقت�سى عقد عرفي  ؤرخ بت5ريخ)
تم تأسيس شركة) (, ((0(( أبريل) (28
ب5ملش صف5ت)  حدودة  ملسؤولية 

 لت5لية:
  .BONA TEK  S.A.R.L»(:((لتسمية 
7) ملحل)  ملقر  لتج5ر2:) لرقم)
 لتج5ر2)2)تجزئة  لعش د2)2)بشزنيقة.

 لهدف  لتج5ر2:
-) نعش عق5ر2

 200000.00  لرأسم45:) حدد في)
حصة كم5) (2000 درهم  قسمة إلى)

يلي:
 220 ي5سين) بشنف5ع  -) لسيد 

حصة.)
-) لسيد بشنف5ع زوهير)420)حصة.)
 ملدة:)99)سنة  ن ت5ريخ تأسيسه5)
ي5سين) بشنف5ع   لتسيير:) لسيد 

و لسيد بشنف5ع زوهير.
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 إليد ع  لق5نشني:) ملحكمة)
 إلبتد ئية البن سليم5ن,)تحت  لرقم)

49))سجل تج5ر2 رقم)7242.
449I

 كتب  ملح5سبة

STATION BOUTABA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

STATION BOUTABA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
  قره5  إلجتم5عي: دو ر  والد بنعلش 

جم5عة تزطشطين -  لن5ظشر
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

(3979
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 2)) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد
STATION BOUTABA:تسمية)

 لشركة
:غرض  لشركة بإيج5ز

ت5جر  لشقشد ب5لتقسيط
 ستغال4  قهى

نقل  لبض5ئع لآلخرين
ت5جر قطع غي5ر  لسي5ر ت
ت5جر  لسي5ر ت  ملستعملة

 إلغ5ثة
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)دو ر  والد)

بنعلش جم5عة تزطشطين)-) لن5ظشر
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة
 200.000 : بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي
 2.000 (: بشجد د2) فريد   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة
 2000 (: بشجد د2) فريد   لسيد 

بقيمة)200)درهم
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء

عنش نه) بشجد د2  فريد   لسيد 
 279 رقم) ش5رع  لحسن  لث5ني 

 لعرو2-) لن5ظشر
و لع5ئلية) : ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة
عنش نه) بشجد د2  فريد   لسيد 
 279 رقم) ش5رع  لحسن  لث5ني 

 لعرو2)-) لن5ظشر
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (02  البتد ئية ب5لن5ضشر بت5ريخ)

))0))تحت رقم)232
420I

 لشتيش2  دريس

 Sté AUTO ECOLE AJOUIED
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 لشتيش2  دريس
حي  ملسيرة  لخضر ء م/أ زنقة/)0 
رقم /24 ، 220)9،  لقصر  لكبير 

 ملغرب
 Sté AUTO ECOLE AJOUIED
SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي بحي أوالد 

 حم5يد م/ أ زنقة 42 رقم 24 - 
220)9  لقصر  لكبير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
3365

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 07) 5رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 Sté (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.AUTO ECOLE AJOUIED SARL
:) درسة) بإيج5ز) غرض  لشركة 

لتعليم  لسي5قة.
بحي) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
(-(24 42)رقم) أوالد  حم5يد م/)أ زنقة)

220)9) لقصر  لكبير  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 20 (: لشز ر2)  لسيدة  رحيمش 

حصة بقيمة)2.000)درهم للحصة.

حصة) (20 (:  لسيد حمزة  جشيد)

بقيمة)2.000)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيدة  رحيمش لشز ر2 عنش نه) ()
بحي  لسالم م أ زنقة))3)رقم))) لقصر)

 لكبير)220)9) لقصر  لكبير  ملغرب.

 لسيد حمزة  جشيد عنش نه) ()حي)
9)) لقصر) 3)رقم)  الندلس م أ زنقة)

 لكبير)220)9) لقصر  لكبير  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيدة  رحيمش لشز ر2 عنش نه) ()
بحي  لسالم م أ زنقة))3)رقم))) لقصر)

 لكبير)220)9) لقصر  لكبير  ملغرب

 لسيد حمزة  جشيد عنش نه) ()حي)
9)) لقصر) 3)رقم)  الندلس م أ زنقة)

 لكبير)220)9) لقصر  لكبير  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 09 بت5ريخ) ب5لقصر  لكبير   البتد ئية 

 25)))0))تحت رقم)97).

422I

 لشتيش2  دريس

Sté EL GOUY FISH SARL-AU 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 لشتيش2  دريس

حي  ملسيرة  لخضر ء م/أ زنقة/)0 
رقم /24 ، 220)9،  لقصر  لكبير 

 ملغرب

 Sté(EL(GOUY(FISH(SARL-AU 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لشقة 
رقم 772 تجزئة  ملغرب  لجديد - 

000)9  لعر ئش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

6819

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (26

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 Sté EL(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.GOUY(FISH(SARL-AU

غرض  لشركة بإيج5ز):)بيع سمك)

ب5لجملة.

:) لشقة) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

(- تجزئة  ملغرب  لجديد) (772 رقم)

000)9) لعر ئش  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 200 (:  لسيد عبد  لخ5لق  لكش2)

حصة بقيمة)2.000)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عبد  لخ5لق  لكش2)  لسيد 

تجزئة  ملغرب) (772 رقم) عنش نه) ()

000)9) لعر ئش)  لجديد  لعر ئش)

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عبد  لخ5لق  لكش2)  لسيد 

تجزئة  ملغرب) (772 رقم) عنش نه) ()

000)9) لعر ئش)  لجديد  لعر ئش)

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (09  البتد ئية ب5لعر ئش بت5ريخ)

))0))تحت رقم)487.

42(I
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BELVEDERE PROMOTION

BELVEDERE PROMOTION
إعالن  تعدد  لقر ر ت

BELVEDERE PROMOTION

 10APPT 2 RUE(DAYET(AOUA

 AGDAL(RABAT ، 10200، RABAT

RABAT

 BELVEDERE PROMOTION

«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: عم5رة رقم 

20 شقة رقم ), لط5بق  الر�سي زنقة 

ض5ية عش   كد 4 - -  لرب5ط  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.244(49

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)24)أبريل)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

-1تحشيل  قر  لشركة:) قر ر رقم)

تحشيل  قر)  لذ2 ينص على  5يلي:)

20)شقة رقم)  لشركة  لى عم5رة رقم)

عش ) ض5ية  زنقة  ), لط5بق   الر�سي 

 كد 4  لرب5ط

قر ر رقم)-2 ستق5لة  سير  لشركة:)

 لذ2 ينص على  5يلي:)قبش4  ستق5لة)

بشعبيد  ن  ه5 ه) بيه5لي   لسيد 

جميع) كمسير ث5ني للشركة و  عط5ء)

كمسيرة) سيمي  ك5ي5  للسيدة   ه5 ه 

وحيدة وذ لك ملدة غير  حدودة

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

 قر  لشركة

على) ينص  24:) لذ2  رقم) بند 

 5يلي:)تسيير  لشركة

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (09 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)3276.

423I

Maroc Generation Agency

 MAROC GENERATION
AGENCY

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

Maroc Generation Agency
 ق5 ة  لف5تحة رقم 79  بنى أ  لط5بق 

 ألر�سي ش5رع  شال2 رشيد ش5رع 
 لبر زيل  لزهشر 2 طريق صفرو، 

30020، ف5س  ملغرب
 Maroc Generation Agency

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي سكن 
 لف5تحة رقم 79  بنى أ  لط5بق 
 ألر�سي ش5رع  شال2 رشيد ش5رع 

 لبر زيل  لزهشر 2 طريق صفرو ف5س 
30020 ف5س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
7(203

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (2(
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 Maroc(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.Generation Agency
 Agence (: غرض  لشركة بإيج5ز)
 de Développment et Marketing

et conseil
 Vendre,Louer : Des produits

 et des solutions informatique
و) و لبر جة  وك5لة  لتسشيق  (

 الستش5رة
وحلش4) إيج5ر:) نتج5ت  (، بيع)

تكنشلشجي5  ملعلش 5ت).
سكن) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
أ  لط5بق) 79) بنى  رقم)  لف5تحة 
ش5رع) رشيد  ش5رع  شال2   ألر�سي 

2)طريق صفرو ف5س)  لبر زيل  لزهشر)
30020)ف5س  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)))O))سنة.

 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 
درهم،) قسم ك5لت5لي:

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () عثم5ن   لسيد  لعلش2 
 24 2)شقة) 228) ق5 ة  لجشهرة) رقم)
ف5س) (30070 ش5رع  ملجد نرجس ب)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () عثم5ن   لسيد  لعلش2 
 24 2)شقة) 228) ق5 ة  لجشهرة) رقم)
ف5س) (30070 ش5رع  ملجد نرجس ب)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية بف5س بت5ريخ)09) 25)))0) 

تحت رقم)-.
424I

STE PARAYAS

SOCIETE PARYAS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

STE PARAYAS
 OUJDA 821 LOT(IRISS

 MILITAIRE(IRISS(SOUS(SOL ،
60000، oujda(maroc

SOCIETE PARYAS SARL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : 2)8 حي 
 يريس  لعسكرية  يريس  لط5بق 
 الر�سي - 60000 وجدة  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.(78(2
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(2 (25 ((0 في)  ملؤرخ 
شركة) (SOCIETE PARYAS SARL
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ)
وعنش ن) درهم  (90.000 رأسم5له5)
حي  يريس) (8(2  قره5  إلجتم5عي)
 لعسكرية  يريس  لط5بق  الر�سي)

(4 نتيجة  وجدة  ملغرب  (60000 (-

تشقيف  لنش5ط.

و عين:

و) بنعال4  حسين   لسيد)ة()

حي  يريس زنقة أم  لربيع) عنش نه) ()

وجدة) (60000  2 97) لشقة) رقم) ((

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)

حي) (8(2 وفي) ((0(( أبريل) (22 بت5ريخ)

 يريس  لعسكرية  يريس  لط5بق)

 الر�سي)-)60000)وجدة  ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية بشجدة بت5ريخ)20) 25)))0) 

تحت رقم)648.

422I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

BH LANGUAGES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

قفل  لتصفية

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

تجزئة ر حة  لب45 عم5رة 22س ش5رع 

و د ت5نسيفت ، 22000، سال  ملغرب

BH LANGUAGES شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : 3427 

إق5 ة  لشف5ق،  ر ك - 040)2 تم5رة 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.8(992

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تقرر) ((0(2 دجنبر) (32 في)  ملؤرخ 

شركة ذ ت) (BH LANGUAGES حل)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 20.000,00 رأسم5له5)  لشحيد  بلغ 

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي) درهم 

 2(040 3427)إق5 ة  لشف5ق،) ر ك)-)

ملغ5درة  لتر ب) نتيجة  تم5رة  ملغرب 

 لشطني.
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و عين:
و) ح5لمي  بشرى   لسيد)ة()
عنش نه) ()تجزئة  لشف5ق)4)رقم)4056 
)ة() كمصفي) تم5رة  ملغرب  (2(040

للشركة.
و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)
 3427 وفي) ((0(2 دجنبر) (32 بت5ريخ)
تم5رة) (2(040 (- إق5 ة  لشف5ق،) ر ك)

 ملغرب.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((9 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)98)4)2.
456I

fiduciaireborjcompta

TRA BH EXPRESSE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

fiduciaireborjcompta
 n98 ter(rue(de(fes(qi(agadir ،

80000، AGADIR(MAROC
TRA BH EXPRESSE شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي شقة 20 
عم5رة 3  لبر كة  لط5بق  الو4 حي 
 در ر  ك5دير - 80000  ك5دير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
48492

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(2 9)) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 TRA (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.BH EXPRESSE
نقل) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
على  لصعيد  لشطني)  لبض5ئع 

و لدولي.

 20 :)شقة) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

حي) 3) لبر كة  لط5بق  الو4  عم5رة)

 در ر  ك5دير)-)80000) ك5دير  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: بشش5 ة  لبشير)  لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد بشش5 ة  لبشير عنش نه) ()

حي  در ر  ق5 ة  لبر كة عم5رة)3)شقة)

20)تيكشين)80000) ك5دير  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد بشش5 ة  لبشير عنش نه) ()

حي  در ر  ق5 ة  لبر كة عم5رة)3)شقة)

20)تيكشين)80000) ك5دير  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

غشت) (2( بت5ريخ) ب5ك5دير   لتج5رية 

2)0))تحت رقم)106021.

427I

ABERLOU SARL AU

ابرلو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ABERLOU SARL AU

 boulevard(zerktouni 3 eme 46

 etg(apt(n° 6 - casablanca 46

 boulevard(zerktouni 3 eme(etg

 apt(n° 6 - casablanca، 20500،

CASABLANCA MAROC

 برلش شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 46 ش5رع 

 لزرقطشني  لط5بق 3  لرقم 6  لد ر 

 لبيض5ء  لد ر  لبيض5ء 0200)  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

234489

في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( ين5ير) (27

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 إلقتض5ء)بمختصر تسميته5):) برلش.

(: بإيج5ز) غرض  لشركة 

Négociant( général,( import-

 export, commercialisation de

’tous produits et marchandise

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)46)ش5رع)

6) لد ر) 3) لرقم)  لزرقطشني  لط5بق)

 لبيض5ء) لد ر  لبيض5ء)0200)) لد ر)

 لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:

حصة) (200 (: ع5بد) لبنى   لسيدة 

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () ع5بد  لبنى   لسيدة 

 22 ط5بق) (2 إق5 ة  يرو سيتي عم5رة)

بنشريف) هللا  عبد  ش5رع  (222 رقم)

0200)) لد ر  لبيض5ء)  لد ر  لبيض5ء)

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () ع5بد  لبنى   لسيدة 

 22 ط5بق) (2 إق5 ة  يرو سيتي عم5رة)

بنشريف) هللا  عبد  ش5رع  (222 رقم)

0200)) لد ر  لبيض5ء)  لد ر  لبيض5ء)

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 5رس)))0))تحت رقم)7949.

428I

NORD SUD MANAGEMENT

 MPDD HOLDING
OFFSHORE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

NORD SUD MANAGEMENT
 C/O(Centre(d’affaires(ebusiness,

lot 43 b  ملنطقة  لصن5عية، 
90000، طنجة  ملغرب

 MPDD HOLDING OFFSHORE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 C/O D وعنش ن  قره5  إلجتم5عي
 CAPITAL GROUPE MAROC

 COMPLEXE(AL(IRFANE , GH 7
 E1 1er(ETAGE(APP(N 7, JAMAII

BOUKHALE - 90000 طنجة 
 ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.26371
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
 ملؤرخ في)4))فبر ير)))0))تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 
 C/O D CAPITAL GROUPE»
 MAROC COMPLEXE AL IRFANE
 , GH 7 E2 2er ETAGE APP N 7,
 JAMAII( BOUKHALE( -( 90000
« ركز  ربح) إلى) طنجة  ملغرب»)
رود ني) إبر هيم  س5حة  (، لألعم45)
(، (( ريس بيثشفن) (، ش5رع ال سين5))) (،
 90000 (- (8( رقم) ( ،  لط5بق  لث5لث)

طنجة  ملغرب».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((9 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)23329).
429I

FOUZMEDIA

 STE DAHMANI
 MATERIAUX DE

CONSTRUCTIONS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra
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maroc

 STE DAHMANI MATERIAUX DE

CONSTRUCTIONS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي دو ر 

زويهر ت طريق ف5س جرف  مللحة - 

--- سيد2 ق5سم  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

729

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(2 دجنبر) (02

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

 DAHMANI MATERIAUX DE

.CONSTRUCTIONS

بيع  ش د) (: غرض  لشركة بإيج5ز)

 لبن5ء.

دو ر) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

(- زويهر ت طريق ف5س جرف  مللحة)

---)سيد2 ق5سم  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () عزيز  لط5هر2   لسيد 

جرف) ف5س  طريق  زويهر ت  دو ر 

 مللحة)---)سيد2 ق5سم  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () عزيز  لط5هر2   لسيد 

جرف) ف5س  طريق  زويهر ت  دو ر 

 مللحة)---)سيد2 ق5سم  ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 08  البتد ئية بسيد2 ق5سم بت5ريخ)

دجنبر)2)0))تحت رقم)-.

460I

STE FICOGEMISS

STE SPORTS REACT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

STE FICOGEMISS

)2  لط5بق  لسفلي حي ب5م، 20)33، 

 يسشر  ملغرب

STE SPORTS REACT شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 234 زنقة 

ط5ط5 حي سيد2 بشطيب 20)33 

 يسشر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2161

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((7

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.SPORTS REACT

غرض  لشركة بإيج5ز):)وسيط في)

عملي5ت  النشطة  لري5ضية

 الستر د و لتصدير

 الشغ45  ملختفة ة لبن5ء.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)234)زنقة)

 33(20 بشطيب) سيد2  حي  ط5ط5 

 يسشر  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: بشش5قشر)  لسيد جسن 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد جسن بشش5قشر عنش نه) ()

33300) وط5ط  لح5ج) جي  لنهظة)

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد جسن بشش5قشر عنش نه) ()

33300) وط5ط  لح5ج) جي  لنهظة)

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (06 بت5ريخ) ببشمل5ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)74.

461I

 ملركز  لجهش2 لالستثم5ر لجهة درعة ت5فياللت  لحقة)

ورز ز ت

ASILA ABDEHADI
عقد تسيير حر ألصل تج5ر2)) ألشخ5ص)

 لطبيعيشن(

عقد تسيير حر ألصل تج5ر2

 ASILA ABDEHADI

في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

أعطى  لسيد)ة() ((0(( (25 (09

)ة() ABDEHADI ASILA) لح5 ل)

 E383807 رقم) للبط5قة  لشطنية 

 28650 ب5لسجل  لتج5ر2)  ملسجل 

حق) بشرز ز ت  ب5ملحكمة  البتد ئية 

 لتسيير  لحر لألصل  لتج5ر2  لك5ئن)

(- تر يكت) عثم5ن  بز وية سيد2  ب 

للسيد)ة() ورز ز ت  ملغرب  (42000

للبط5قة) )ة() ADEL ASILA) لح5 ل)

2)سنة) )P338(2)ملدة)  لشطنية رقم)

))0))و تنتهي في) (25 (09 تبتدئ  ن)

شهر2) 3)0)) ق5بل  بلغ  (25 (09

650)درهم.

462I

CABINET HAMDI

NEW LOOK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

CABINET HAMDI
 Avenue(Hassane(II 6ème ,232

 étage، 20200، casablanca
maroc

NEW LOOK شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 29 ش5رع 
الكشرنيش عين  لدي5ب - 0  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب.
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.24979

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم تعيين) ((0(( أبريل) (02  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة() جديد   سير 

 لدر ز2 عبد  إلله كمسير وحيد
تبع5 إلق5لة  سير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 20 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)823496.
463I

 لعيشن  ستش5ر ت

TAYIBA SERVICES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

 لعيشن  ستش5ر ت
رقم 32 ش5رع  ال ير  شال2 عبد هللا ، 

70000،  لعيشن  ملغرب
TAYIBA SERVICES شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد)في طشر  لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 

 292E رقم F لشك5لة  لشك5لة 02 بلشك 
 لعيشن - 70000  لعيشن  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.21869
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( أبريل) ((8  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)
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 TAYIBA SERVICES(لشريك  لشحيد 
درهم) (200.000 رأسم5له5)  بلغ 
تجزئة) وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 
 292E(رقم(F(لشك5لة  لشك5لة)02)بلشك 
70000) لعيشن  ملغرب) (-  لعيشن)
الن  لشركة لم تقم ب25) (: نتيجة 4)

نش5ط.
تجزئة) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
 292E(رقم(F(لشك5لة  لشك5لة)02)بلشك 

 لعيشن)-)70000) لعيشن  ملغرب.)
و عين:

و)  لسيد)ة() ملحفشظ  لشيخ 
رقم) تجزئة  ملستقبل  عنش نه) ()
70000) لعيشن  ملغرب) 29) لعيشن)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((8 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)1276.
464I

 لعيشن  ستش5ر ت

KOUIRHA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

 لعيشن  ستش5ر ت
رقم 32 ش5رع  ال ير  شال2 عبد هللا ، 

70000،  لعيشن  ملغرب
KOUIRHA شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : عم5رة 
بريستيج رقم )23 تجزئة  لشك5لة 
بلشك E رقم )0  لعيشن - 70000 

 لعيشن  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
.31673

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( أبريل) ((8  ملؤرخ في)
ذ ت  سؤولية) شركة  (KOUIRHA
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد  بلغ)
وعنش ن) درهم  (200.000 رأسم5له5)

بريستيج) عم5رة   قره5  إلجتم5عي 
E)رقم) )23)تجزئة  لشك5لة بلشك) رقم)
70000) لعيشن  ملغرب) (- )0) لعيشن)
ب25) تقم  لم  لالن  لشركة  نتيجة 

نش5ط.
و عين:

 لسيد)ة() ملر بط عبد  لرحم5ن و)
حي خط  لر لة زنقة رقم) عنش نه) ()
70000) لعيشن) 24) لعيشن) رقم) (07

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)
عم5رة) وفي  ((0(( أبريل) ((8 بت5ريخ)
تجزئة  لشك5لة) (23( رقم) بريستيج 
 70000 (- )0) لعيشن) رقم) (E بلشك)

 لعيشن  ملغرب.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)77)2.
465I

iso(fidus

 ECOLOGIE VERT
ENVIRONNEMENT

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

رفع رأسم45  لشركة

iso(fidus
حي  أل 45 )0 رقم 40  كتب رقم 06 
ط5بق  لث5ني تيط  ليل د ر لبيض5ء ، 

29640، د ر لبيض5ء  ملغرب
 ECOLOGIE VERT

ENVIRONNEMENT شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي أبش ب 

 لسالم عم5رة ك 98  لط5بق  ألو4 
رقم 4 سيد2  لبرنش�سي - 20600 

 لد ر  لبيض5ء  ملغرب.
رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.(4(072

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تم) ((0(( أبريل) ((0 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
«900.000)درهم»)أ2  ن)«200.000 
عن) درهم») (2.000.000» إلى) درهم»)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 20 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)823596.

466I

cabinet(aux(services(des(affaires

M.B.M STAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

cabinet(aux(services(des(affaires

 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

M.B.M STAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي قصر 

هبيب5ت ع.ص.ز  رفشر - 00))2 

 رفشد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

22937

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 M.B.M(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.STAR

ب5ئع) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لعق5قير ب5لتقسيط)

 شغ45  تنشعة  و  لبن5ء

 لشس5طة  لتج5رية.

قصر) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

هبيب5ت ع.ص.ز  رفشر)-)00))2) رفشد)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

عبد  لد يم)  لسيد  سعشد2 
درهم) (200 بقيمة) حصة  (400  :

للحصة.
 300 (:  لسيد  سعشد2  لي5س)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
 300 (: صديقي)  لسيدة  شنة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عبد  لد يم)  لسيد  سعشد2 
عنش نه) ()ش5رع  شال2  سم5عيل حي)
 لحمر2  رفشد)00))2) رفشد  ملغرب.

 لسيد  سعشد2  لي5س عنش نه) ()
رقم)22)ش5رع  لزرقطشني حي  لحمر2)

 رفشد)00))2) رفشد  ملغرب.
عنش نه) ()  لسيدة  شنة صديقي 
حي  لحمر2) ش5رع  شال2  سم5عيل 

 رفشد)00))2) رفشد  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عبد  لد يم)  لسيد  سعشد2 
عنش نه) ()ش5رع  شال2  سم5عيل حي)
 لحمر2  رفشد)00))2) رفشد  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (02  البتد ئية ب5لرشيدية بت5ريخ)

))0))تحت رقم)22937.

467I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

STE ILIBAYE TRAVAUX SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
343 ش5رع  حمد  لخ5 س رقم 2 
 لط5بق  لث5لث بني  ال4 ، 3000)، 

بني  ال4  ملغرب
 STE ILIBAYE TRAVAUX SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 
طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 343، 
ش5رع  حمد  لخ5 س رقم 02 

 لط5بق  لث5لث بني  ال4 343، ش5رع 
 حمد  لخ5 س رقم 02  لط5بق 

 لث5لث بني  ال4 3000) بني  ال4 
 ملغرب.
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حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.4609
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( أبريل) (22  ملؤرخ في)
 STE(شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
ILIBAYE TRAVAUX SARL) بلغ)
وعنش ن) درهم  (200.000 رأسم5له5)
343،)ش5رع  حمد)  قره5  إلجتم5عي)
02) لط5بق  لث5لث بني)  لخ5 س رقم)
ش5رع  حمد  لخ5 س) (،343  ال4)
بني  ال4) 02) لط5بق  لث5لث  رقم)
(: بني  ال4  ملغرب نتيجة 4) ((3000

 لتشقف عن  لعمل.
و حدد  قر  لتصفية ب أيت عال4)
 (3000 (- فم  ود2)،)إقليم بني  ال4)

بني  ال4  ملغرب.)
و عين:

و) عبد  لكريم  قبلي   لسيد)ة()
جميلة) تسليت  حي  يت  عنش نه) ()
بني  ال4  ملغرب) ((3000 239  لرقم)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ببني  ال4 بت5ريخ)0))أبريل)

))0))تحت رقم)386.
468I

FIDULATIMO

 AL HAMD ASSISTANCE
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

FIDULATIMO
 LOT(ACHARAF(GH 1 IMM 1
 ETG 2 N°5 BD(EL(HOUSSINE

 SOUSSI(SIDI(MOUMEN ،
20400، CASABLANCA(MAROC
 AL HAMD ASSISTANCE SARL
AU شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي )8 

ز وية ش5رع عبد  ملش ن و زنقة 

سمية  لط5بق  لخ5 س رقم 2) 

 لد ر لبيض5ء - )004)  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

240922

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (07

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 AL (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.HAMD ASSISTANCE SARL AU

(: بإيج5ز) غرض  لشركة 

للنقل)  ستغال4  ركب5ت  خصصة 

 لصحي) سع5ف()

 لنقل  لطبي للمر�سى.
)8)ز وية) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

ش5رع عبد  ملش ن و زنقة سمية  لط5بق)

(- 2)) لد ر لبيض5ء) رقم)  لخ5 س 

)004)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: ح5جي)  لسيد  حمد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () ح5جي   لسيد  حمد 

 7 شقة) ك  عم5رة  ب5رك   ق5 ة  دن 

 ملحمدية)20650) ملحمدية  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () ح5جي   لسيد  حمد 

 7 شقة) ك  عم5رة  ب5رك   ق5 ة  دن 

 ملحمدية)20650) ملحمدية  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (2 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)822063.

469I

CADRAGES

CADRAGES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

CADRAGES

 RUE FREDERIC LE MAITRE 40

 France(VILLE 2 )SOUS(SOL

 DE(LA(VILLA( CASABLANCA،

20200، CASABLANCA(MAROC

CADRAGES شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد)في 

طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 40 ش5رع 

فريدريك لش يتر فر نس )  لد ر 

 لبيض5ء - 0390)  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.174065

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

))0))تقرر حل) 24)فبر ير)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)

CADRAGES) بلغ)  لشريك  لشحيد)

وعنش ن) درهم  (200.000 رأسم5له5)

40)ش5رع فريدريك)  قره5  إلجتم5عي)

(- )) لد ر  لبيض5ء) فر نس) لش يتر 

0390)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب نتيجة)

4):)حل  لشركة قبل  ألو ن.

و حدد  قر  لتصفية ب)40)ش5رع)

)) لد ر) فر نس) لش يتر  فريدريك 

0390)) لد ر  لبيض5ء) (-  لبيض5ء)

 ملغرب.)

و عين:

و) ع5 ر2  بششرى   لسيد)ة()

ش5رع فريدريك لش يتر) (40 عنش نه) ()

فر نس))) لد ر  لبيض5ء)0390)) لد ر)

 لبيض5ء) ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 20 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3284)8.

470I

CONSEIL(&(BUSINESS(MARRAKECH

Sté « R&H FRESH» SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم 02  ملسيرة 2, «س» رقم 

)3 ، 40000،  ر كش  ملغرب

Sté « R&H(FRESH» SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي عم5رة 

ضم5ن ت ف رقم م/2980 رقم 48 

ش5رع  شريط5ني5  حل رقم 2 جليز - 

40000  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(4843

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( فبر ير) (22

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 Sté( « (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.R&H(FRESH»(SARL

غرض  لشركة بإيج5ز):)-) ستغال4)

 حل للجز رة.

عم5رة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 48 رقم) ضم5ن ت ف رقم م/2980)

(- جليز) (2 ش5رع  شريط5ني5  حل رقم)

40000) ر كش  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
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 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

حصة) (720 (: هند  نير)  لسيدة 
بقيمة)200)درهم للحصة.

 (20 (: بلق5�سي) رضش ن   لسيد 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

رقم)  لسيدة هند  نير عنش نه) ()
 40000 ت5ركة) (( 2043) لنخيل)

 ر كش  ملغرب.
 لسيد رضش ن بلق5�سي عنش نه) ()
 40000 ت5ركة) (( 2043) لنخيل) رقم)

 ر كش  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد رضش ن بلق5�سي عنش نه) ()
 40000 ت5ركة) (( 2043) لنخيل) رقم)

 ر كش  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((2 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم))23202.
472I

fiding(sarl

TILILA COLORS تيليال كولورز
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

fiding(sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER(MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

 TILILA COLORS تيليال كشلشرز
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 4) ق5�سي 
عي5ض, حي زهرة, خميس5ت - )2202 

 لخميس5ت  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
(9472

 0( في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( فبر ير)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 
ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
تيليال) (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.TILILA COLORS(كشلشرز
تج5رة) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 ش د  لبن5ء
 ستش5ر ت  د رية

 الستير د و لتصدير.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)4))ق5�سي)
عي5ض,)حي زهرة,)خميس5ت)-))2202 

 لخميس5ت  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: بشتكل  حمد)  لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () بشتكل  حمد   لسيد 
 ( )) رج5ن) 3) لشقة)  ق5 ة  ال ل)

20000) كن5س  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () بشتكل  حمد   لسيد 
 ( )) رج5ن) 3) لشقة)  ق5 ة  ال ل)

20000) كن5س  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 16 بت5ريخ) ب5لخميس5ت   البتد ئية 

فبر ير)))0))تحت رقم)203.
47(I

ALTA COMPTA

مؤسسة السفياوي
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ALTA COMPTA
 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS
 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS،

90000، TANGER(MAROC
 ؤسسة  لسفي5و2 شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 
ف5س زنقة  صر رقم 9  كرر طنجة - 

90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
126793

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 30) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

 ؤسسة  لسفي5و2.
:) ستير د) بإيج5ز) غرض  لشركة 
و) و  الالت  وتصدير  كسسش ر ت 

 ملعد ت.
ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
9) كرر طنجة) ف5س زنقة  صر رقم)

-)90000)طنجة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (:  لسيد  يشب  لسفي5و2)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد  يشب  لسفي5و2 عنش نه) ()
زنقة عين  لبر دية رقم)2))حي  لنهضة)

 لقرية سال)22000)سال  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  يشب  لسفي5و2 عنش نه) ()
زنقة عين  لبر دية رقم)2))حي  لنهضة)

 لقرية سال)22000)سال  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((8 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)3777.
473I

حم5ش للخد 5ت و  لتحشيالت

حماش للخدمات و التحويالت
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

حم5ش للخد 5ت و  لتحشيالت

ش5رع  لشرود  لعرو2 ، 62000، 

 لن5ظشر  ملغرب

حم5ش للخد 5ت و  لتحشيالت شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

 لشرود  لعرو2 - 62000  لن5ظشر 

 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

(4007

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (22

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 إلقتض5ء)بمختصر تسميته5):)حم5ش)

للخد 5ت و  لتحشيالت.

تحشيل) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 أل ش 4 و  لخد 5ت  له5تفية.

ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

62000) لن5ظشر) (-  لشرود  لعرو2)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

حصة) ((00 (:  لسيدة  يم5ن زيني)

بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد هش5م حم5ش):)800)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () زيني   لسيدة  يم5ن 

 62000 ش5رع  لشرود  لعرو2)

 لن5ضشر  ملغرب.
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عنش نه) () حم5ش  هش5م   لسيد 
 62000 ش5رع  لشرود  لعرو2)

 لن5ضشر  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () حم5ش  هش5م   لسيد 
 62000 ش5رع  لشرود  لعرو2)

 لن5ضشر  ملغرب)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل)  البتد ئية ب5لن5ضشر بت5ريخ)26)

))0))تحت رقم)656.
474I

EL MARSA CONSEIL

 ATELIERS SAGUIA EL
HAMRA

إعالن  تعدد  لقر ر ت

EL MARSA CONSEIL
ش5رع  دريس  الو4 رقم  لد ر 293 ، 

70000،  لعيشن  ملغرب
 ATELIERS SAGUIA EL HAMRA
«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: تجزئة 
707 رقم 472  لعيشن - 70000 

 لعيشن  ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.32(77

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ في)09) 25)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)
قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تشسيع  لنش5ط
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
بند رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
تشتغل  لشركة سش ء)في  ملغرب أو في)
 لخ5رج في)-)إصالح  ألجز ء) مليك5نيكية)
هيكل) (, للمركب5ت) أو  إللكترونية 
 لسي5رة و لصف5ئح  ملعدنية و لطالء)
تغيير) للمركبة:) ,) لصي5نة  لروتينية 
و لزج5ج) و ستبد 4  إلط5ر ت   لزيت 
وإصالح  ألن5بيب  لد خلية,)  أل 5 ي 
وإصالحه5) -) ستكش5ف  ألخط5ء)
إصالح) للصي5نة أو  إلصالح و لقطر,)
،) للشحة,) -)هيكل  لسي5رة)  يك5نيكي,)

- ستير د  بيع5ت  ملركب5ت  لجديدة)
عرب5ت  لسكك) وجميع  و ملستعملة 
قطع) - بيع5ت   لحديدية  ألخرى,)
و إلط5ر ت) وزيشت  لتشحيم   لغي5ر 

و لحق5ته5
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))0)/92)2.

472I

CFCIM

سولي مغوك
SULLY MAROC 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

CFCIM
22 ش5رع  رس  لسلط5ن ، 0230)، 

 لد ر  لبيض5ء  ملغرب
 SULLY MAROC سشلي  غشك

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 
جم45  لدين  ألفغ5ني  لط5بق  ألو4 
شقة رقم 3 - 60000 وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
39(99

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 09) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
سشلي) (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.SULLY MAROC(غشك 
أ2) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
نش5ط  تعلق بتكنشلشجي5  ملعلش 5ت)
نظم  ملعلش 5ت) ب5ستش5ر ت  يتعلق 
و لهندسة وتطشير  لتطبيق5ت وإد رة)

 لبنية  لتحتية لنظم  ملعلش 5ت..

ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
جم45  لدين  ألفغ5ني  لط5بق  ألو4)

شقة رقم)3)-)60000)وجدة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () غروب  سشلي   لشركة 
وودستشك) تكنشلشجيك  ب5رك 
2 97)ألي  لكسندر بشرودين) دوغالس)

69800)ص5ينت برييست فرنس5.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
(، ،) 5رسيل) جيل) ش5لي   لسيد 
تيير2 عنش نه) ()228)طريق دو  شالرد)

38730)لي بين فرنس5
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية بشجدة بت5ريخ)-)تحت رقم)-.
476I

sofoget

 SORAYANIS
INTRENATIONAL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

حل شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 SORAYANIS INTRENATIONAL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد)في طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لقنيطرة 
22 زنقة لبن5ن  كتب 4 24000 

 لقنيطرة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.229(9

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تقرر) ((0(( 27) 5رس) في)  ملؤرخ 
ذ ت  سؤولية  حدودة) حل شركة 
 SORAYANIS ذ ت  لشريك  لشحيد)
رأسم5له5) INTRENATIONAL) بلغ 

وعنش ن  قره5) درهم  (200.000

لبن5ن) زنقة  (22  إلجتم5عي  لقنيطرة)

24000) لقنيطرة  ملغرب)  4  كتب)

نتيجة 4):)زي5دة خس5ئر  لشركة.

و حدد  قر  لتصفية ب  لقنيطرة)

 24000 (- (4 لبن5ن  كتب) زنقة  (22

 لقنيطرة  ملغرب.)

و عين:

و) بلحمرة  عبد لغ5ني   لسيد)ة()

عنش نه) () لقنيطرة)24000) لقنيطرة)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود) (

على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 

تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 

 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية)

-(:

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (09  البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)

))0))تحت رقم)99)92.

477I

ste holdings missour sarl au

STE MEDYACOM TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ste holdings missour sarl au

 hay(essalam(hay(essalam،

missour ،33250  ملغرب

STE MEDYACOM TRANS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

 لنخيل حي  لسالم  يسشر - 20)33 

 يسشر  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2163

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((0

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.MEDYACOM TRANS
نقل) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
، الستير د) لحس5ب  لغير)  لبض5ئع 
و لتشريد، لبن5ء) و  الشغ45  ملختلفة..
ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 33(20 (-  لنخيل حي  لسالم  يسشر)

 يسشر  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
200)حصة) (:  لسيد حر2  حمد)

بقيمة)200)درهم للحصة.
حصة) (200 (:  لسيد بشطهر عزيز)

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () حر2  حمد   لسيد 
 33(20 حي  لسالم) ش5رع  لنخيل 

 يسشر  ملغرب.
 لسيد بشطهر عزيز عنش نه) ()رقم)
تفر وت  يرو ليل  يدلت) زنقة  (06

24320) يدلت  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () حر2  حمد   لسيد 
 33(20 حي  لسالم) ش5رع  لنخيل 

 يسشر  ملغرب
 لسيد بشطهر عزيز عنش نه) ()رقم)
تفر وت  يرو ليل  يدلت) زنقة  (06

24320) يدلت  ملغرب)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20 بت5ريخ) ببشمل5ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))0)/72.
478I

FIDULATIMO

M&N LASER
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDULATIMO
 LOT(ACHARAF(GH 1 IMM 1
 ETG 2 N°5 BD(EL(HOUSSINE

 SOUSSI(SIDI(MOUMEN ،
20400، CASABLANCA(MAROC

M&N(LASER شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي )8 
ز وية ش5رع عبد  ملش ن و زنقة 

سمية  لط5بق  لخ5 س رقم 2) 
 لد ر لبيض5ء - )004)  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
541627

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 2)) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 M&N(: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.LASER
تقطيع) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
جميع  نش ع  الن5بيب) وتقسيم 
نح5س() فشالد  ) ملنيشم   ملعدنية)

و لخشب ب5لي5ف  لليزر
 شغ45  تنشعة.

)8)ز وية) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
ش5رع عبد  ملش ن و زنقة سمية  لط5بق)
(- 2)) لد ر لبيض5ء) رقم)  لخ5 س 

)004)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (:  لسيد  ملصطفى صيف5ر)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد  ملصطفى صيف5ر عنش نه) ()
)2) لد ر) رقم) (7 زنقة) عين  لشق 
20460) لد ر  لبيض5ء)  لبيض5ء)

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد  ملصطفى صيف5ر عنش نه) ()
)2) لد ر) رقم) (7 زنقة) عين  لشق 
20460) لد ر  لبيض5ء)  لبيض5ء)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (7 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)077))8.
479I

فيدوف5ك

STE. Everest Trad
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

فيدوف5ك
6 شــ5رع لال أسمــ5ء  ملدينة  لجديدة 

فـــ5س ، 30000، فــــــ5س  ملــغــرب
STE. Everest(Trad شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد)في طشر  لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 4 

تجزئة  ألنس حي  لشف5ق - 30020 
ف5س  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.49661

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تقرر) ((0(2 دجنبر) (32 في)  ملؤرخ 
ذ ت  سؤولية  حدودة) حل شركة 
 STE. Everest ذ ت  لشريك  لشحيد)
200.000)درهم) Trad) بلغ رأسم5له5)
 4 رقم) وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 
 30020 (- حي  لشف5ق) تجزئة  ألنس 
:) ش5كل) (4 نتيجة  ف5س  ملغرب 
 5لية ولشجستيكية ح5لت دون  نج5ز)

 ملشروع.
رقم) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
ف5س) حي  لشف5ق  تجزئة  ألنس  (4

30020)ف5س  ملغرب.)
و عين:

و) بنيحيى  سعيد   لسيد)ة()
ك5تيفشرني5) تجزئة  (162 عنش نه) ()
)ة() كمصفي) ف5س  ملغرب  (30040

للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

فبر ير) (03 بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم))27.

480I

AGS CONSEIL

AFTAS CONSTRUCTIONS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

AFTAS CONSTRUCTIONS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 2)2 ش5رع 

 لفد ء - 0000)  لد ر لبيض5ء 

 ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.92339

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(( فبر ير) (27 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

تفشيت  لسيد))ة()لحسن  س5كشر)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  ((.234

)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  (232.(82

فبر ير) (16 بت5ريخ)  بر هيم  س5كشر 

.(0((

تفشيت  لسيد))ة()لحسن  س5كشر)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  (223

)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  (232.(82

فبر ير) (16 بت5ريخ)  حمد  س5كشر 

.(0((

تفشيت  لسيد))ة()لحسن  س5كشر)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  (2.99(

لف5ئدة  لسيد) حصة  (232.(82

فبر ير) (16 بت5ريخ) )ة() حمد أسكشر 

.(0((
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تفشيت  لسيد))ة()لحسن  س5كشر)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  ((.234

)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  (232.(82

ورثة سعيد  س5كشر بت5ريخ)16)فبر ير)

.(0((
تفشيت  لسيد))ة()لحسن  س5كشر)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  (223

)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  (232.(82

 شال2 رشيد  س5كشر بت5ريخ)16)فبر ير)

.(0((
تفشيت  لسيد))ة()لحشسين أسكشر)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  ((.234

)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  (66.990

 حمد أسكشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).

لحشسين) )ة() تفشيت  لسيد)

حصة  جتم5عية  ن) ((.234 أسكشر)

حصة لف5ئدة  لسيد) (66.990 أصل)

فبر ير) (16 لحسن أسكشر بت5ريخ) )ة()

.(0((

لحشسين) )ة() تفشيت  لسيد)

حصة  جتم5عية  ن) (24( أسكشر)

حصة لف5ئدة  لسيد) (66.990 أصل)

فبر ير) (16 بت5ريخ) )ة() حمد أسكشر 

.(0((

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 5رس)))0))تحت رقم)0)8284.

482I

ECOTIC

SIMAFOC
إعالن  تعدد  لقر ر ت

ECOTIC

 rue mohamed diouri 84

 casablanca ، 20000، casablanca

maroc

SIMAFOC «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: زنقة عبد 

 لسالم  لخط5بي رقم 6 - 0200) 

 لد ر لبيض5ء  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.229(2

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

تم  تخ5ذ) ((027 فبر ير) (22  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:

أح45  لسيد عبد  لفت5ح كرم دون)

حصة  جتم5عية  ن) (6660  ق5بل،)

أصل)6660)حصة لف5ئدة  بنه  لسيد)

عبد  لرحيم كرم.

قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

 ستق45  لسيد عبد  لفت5ح كرم  ن)

 نصبه كمدير للشركة و عين  لسيد)

في  ه5م) له  خلف5  كرم  عبد  لرحيم 

 دير  لشركة،)لفترة غير  حددة

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)6:) لذ2 ينص على  5يلي:)

سبعم5ئة) بمبلغ  في  لشركة  يس5هم 

)720.000()درهم  ن) خمسشن ألف)

قبل  لشرك5ء

بند رقم)7:) لذ2 ينص على  5يلي:)

حدد رأس  مل45 في سبعم5ئة وخمسشن)

وهش  قسم) درهم.) ()720.000( ألف)

 (7200( إلى سبعة  الف وخمسم5ئة)

حصة قيمته5  5ئة درهم))200()درهم)

ب5لك5 ل) للحصة  لش حدة،) دفشعة 

بم5 يتن5سب  ع) و خصصة للشرك5ء)

 س5هم5تهم على  لنحش  لت5لي:)6.660 

حصة للسيد عبد  لرحيم كرم و)840 

حصة للسيدة رج5ء) لكرش.

بند رقم)27:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تد ر  لشركة  ن قبل  دير و حد أو)

أكثر...............)،) ملثبتة في قر ر  لتعيين.)

 ستثن5ء  لألحك5م  لش ردة أعاله،)عين)

 لسيد عبد  لرحيم كرم،) دير شركة)

،) غربي  لجنسية،) لح5 ل للبط5قة)

و  ملزد د) (،BK253756  لشطنية رقم)

ب5لد ر  لبيض5ء) (2987/03/03 بت5ريخ)

تجزئة) بسيد2  عروف،) و  لس5كن 

ي5قشت،)فيال)82،) دير  للشركة لفترة)

عبر  لسيد عبد  لرحيم) غير  حددة.)

كرم،)عن قبش4  مله5م  لتي تم تكليفه)

به5)،

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 5رس)027))تحت رقم)00629199.

48(I

COMTA SAF FIDUCIAIRE

GLACE DAMASQUAISE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

COMTA SAF FIDUCIAIRE
 تشقة 23  لعم5رة 3)  لط5بق ) 
 APPT 13 زنقة  لزرقطشني ف5س
 IMM 23 RUE(ZERKTOUNI،

MAROCملغرب  FES30000، ف5س
GLACE DAMASQUAISE شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 2 
 لط5بق  لسفلي  لعم5رة 27 ش5رع 

س5ن لش2 حي  لسع5دة ف5س - 
30000 ف5س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
7(2(2

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (26
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 GLACE(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.DAMASQUAISE
بيع) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 ملثلج5ت.
 2 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
ش5رع) (27  لط5بق  لسفلي  لعم5رة)
س5ن لش2 حي  لسع5دة ف5س)-)30000 

ف5س  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (:  لسيد  دريس  ال ر ني)
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  دريس  ال ر ني عنش نه) ()
طيب  ملتنبي  ق5 ة) زنقة  بي  (02
ف5س) (30000  3(  لعلمي  لشقة)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  دريس  ال ر ني عنش نه) ()
طيب  ملتنبي  ق5 ة) زنقة  بي  (02
ف5س) (30000  3(  لعلمي  لشقة)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية بف5س بت5ريخ)20) 25)))0) 

تحت رقم)202).
483I

build work

BLESSED DAY
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

build work
حي  لهن5ء 3 زنقة 37 رقم 67  لشقة 

رقم 3 طنجة ، 90000، طنجة 
 ملغرب

BLESSED DAY شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : حي  لهن5ء 

3 ش5رع 2 رقم 67  حل رقم 2 - 
90000 طنجة  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.116523
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تقرر) ((0(( فبر ير) (22 في)  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  (BLESSED DAY حل)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 
 200.000 رأسم5له5)  لشحيد  بلغ 
درهم وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي)
 لهن5ء)3)ش5رع)2)رقم)67) حل رقم)2)-)

90000)طنجة  ملغرب نتيجة الالز ة.
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و عين:
و) تشفيق  لطر ش   لسيد)ة()
20)رقم) 3)ش5رع) عنش نه) ()حي  لهن5ء)
طنجة  ملغرب كمصفي) (90000  28

)ة()للشركة.
و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)
بت5ريخ)24)أبريل)))0))وفي حي  لهن5ء)
(- (2 رقم) 67) حل  رقم) (2 ش5رع) (3

90000)طنجة  ملغرب.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
24) 5رس) بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)388).

484I

sahara decision

CBERAS SUD SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

sahara decision
ش5رع  كة عم5رة  ب5رك ولد  لخليل 

ط5بق)  لحي  الد ر2  لعيشن. ، 
70000،  لعيشن  ملغرب

CBERAS SUD SARL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 
 لشحدة رقم 782 بلشك س  لعيشن - 

70020  لعيشن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

42497
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (06
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.CBERAS SUD SARL
:) ستغال4) غرض  لشركة بإيج5ز)
 قلع  لحج5رة و لر 45 وتجهيز  ملق5لع)
ب5ملعد ت و لتجهيز ت  لضرورية وبيع)
وشر ء) ش د  لبن5ء)و النش5ء ت وكر ء)

 الالت  لثقيلة.

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
782)بلشك س  لعيشن)-)  لشحدة رقم)

70020) لعيشن  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 200 (: بشن5ن)  لسيد  لشريف 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
 لسيد  حمد  س5�سي):)20))حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
 لسيد عثم5ن  لر بح):)20))حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد  لشريف بشن5ن عنش نه) ()
حي) (206 رقم) ش5رع  لبئر  لجديد 
70020) لعيشن) )0) لعيشن)  لشحدة)

 ملغرب.
عنش نه) ()  لسيد  حمد  س5�سي 
تجزئة  لشحدة رقم)49)بلشك و  لعيشن)

70020) لعيشن  ملغرب.
 لسيد عثم5ن  لر بح عنش نه) ()حي)
 لشحدة زنقة  لريش رقم)7)) لسم5رة)

000)7) لسم5رة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  لشريف بشن5ن عنش نه) ()
حي) (206 رقم) ش5رع  لبئر  لجديد 
70020) لعيشن) )0) لعيشن)  لشحدة)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))/72)2.
482I

sofoget

JAWHARA HOUSE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 JAWHARA HOUSE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لقنيطرة 

29 إق5 ة  شال2 عبد   لعزيز زنقة 

 شال2 عبد   لعزيز رقم 4 24000 

 لقنيطرة  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.27432

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)2))فبر ير)))0))تم تحشيل)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 

عبد) إق5 ة  شال2  (29 «) لقنيطرة)

  لعزيز زنقة  شال2 عبد   لعزيز رقم)

(» إلى) 24000) لقنيطرة  ملغرب»)  4

 ليشنس د رن5  هدية رقم)644 24000 

 لقنيطرة  ملغرب».

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (09  البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)

))0))تحت رقم)79)92.

486I

fiduconsejo

STE AFRI STAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fiduconsejo

 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya(tetouan ، 93000،

tetouan maroc

STE AFRI STAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

 كن5س إق5 ة  لحم5 ة  لبيض5ء 

بلشك)0 ط 07 شقة 74 تطش ن - 

93000 تطش ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

32482

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 8)) 5رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.AFRI STAR

:) النت5ج) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لسمعي  لبصر2.

ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

إق5 ة  لحم5 ة  لبيض5ء)  كن5س 

(- تطش ن) (74 شقة) (07 ط) بلشك)0)

93000)تطش ن  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 720 (: بنعشيش) رشيد   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

حصة) ((20 (:  لسيد وليد  لدر ز)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () بنعشيش  رشيد   لسيد 

إق5 ة  لحم5 ة) ش5رع  كن5س 

 34 03رقم) ط) بلشك03)  لبيض5ء)

تطش ن)93000)تطش ن  ملغرب.

عنش نه) () وليد  لدر ز   لسيد 

ش5رع عثم5ن بن عف5ن زنقة)30)درب)

تطش ن) (93000 تطش ن) (02 رقم) (0(

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () بنعشيش  رشيد   لسيد 

إق5 ة  لحم5 ة) ش5رع  كن5س 

 34 03رقم) ط) بلشك03)  لبيض5ء)

تطش ن)93000)تطش ن  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((2 بت5ريخ) بتطش ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم))209.

487I
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FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

STE MATED TRAVAUX SARL
)شركة  5تيد تر فش ش م م(

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رفع رأسم45  لشركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY(BARAKA(SOFIA «B»
 BUREAU(N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
 STE MATED TRAVAUX

SARL)شركة  5تيد تر فش ش م م( 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 
 لنج5ح  يسشر 20)33  يسشر 

 ملغرب.
رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.(02

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم) ((0(0 يشليشز) (02 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
أ2  ن) درهم») ((.200.000»
«3.200.000)درهم»)إلى)«6.000.000 
إجر ء) ق5صة) (: طريق) عن  درهم»)
 ع ديشن  لشركة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
نشنبر) (02 بت5ريخ) ببشمل5ن   البتد ئية 

0)0))تحت رقم)376/2020.

488I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 STE MATED TRAVAUX SARL
)شركة ماتيد ترافو ش.م.م(
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY(BARAKA(SOFIA «B»
 BUREAU(N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
 STE MATED TRAVAUX SARL

)شركة  5تيد تر فش ش.م.م( شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 
 لنج5ح  يسشر 20)33  يسشر 

 ملغرب.
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.(02

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
0)0))تم تعيين) 02)يشليشز)  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة() جديد   سير 

 لص5 ي  لحسين كمسير وحيد
تبع5 لقبش4  ستق5لة  ملسير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
نشنبر) (02 بت5ريخ) ببشمل5ن   البتد ئية 

0)0))تحت رقم)376/2020.

489I

«كز  س.پ.أ

كزا س.پ.أ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

«كز  س.پ.أ
387 ش5رع  حمد  لخ5 س -  لد ر 
 لبيض5ء ، 0223)،  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب
كز  س.پ.أ شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 387، 
ش5رع  حمد  لخ5 س،  لدور 

 لخ5 س، رقم 24. - 0223)  لد ر 
 لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
240487

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( ين5ير) (29
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
كز ) (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

س.پ.أ.
خبير) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

حس5ب5ت.

(،387 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
ش5رع  حمد  لخ5 س،) لدور)
0223)) لد ر) (- (.24 رقم)  لخ5 س،)

 لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: رشيد  ملنتصر)  لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () رشيد  ملنتصر   لسيد 
د) عم5رة  ش5رع  حمد  لقد ير2 
ريزيدنس ن5دية) (2( )0)شقة)  لط5بق)

20360) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () رشيد  ملنتصر   لسيد 
د) عم5رة  ش5رع  حمد  لقد ير2 
ريزيدنس ن5دية) (2( )0)شقة)  لط5بق)

20360) لد ر  لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 28 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)2273)8.
490I

 لشتيش2  دريس

 Ste OURIAGHEL TRANS
SARL-AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

 لشتيش2  دريس
حي  ملسيرة  لخضر ء م/أ زنقة/)0 
رقم /24 ، 220)9،  لقصر  لكبير 

 ملغرب
Ste(OURIAGHEL(TRANS(SARL-
AU شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي )2 ش5رع 
خ5لد بن  لشليد  لط5بق 03  لشقة 

06 - 90000 طنجة  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.97207

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(( (25 (04 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

دح5ن) يشنس  )ة() تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  (330

)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  (2.000

(25 (04 بت5ريخ)  صطفى  لسالو2 

.(0((
)ة() رو ن  لخلش2) تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  (340

)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  (2.000

(25 (04 بت5ريخ)  صطفى  لسالو2 

.(0((

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (09 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)3987.

492I

nador conseil sarl au

TMN RAPIDE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

TMN RAPIDE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 

64 ش5رع  لجيش  مللكي - 62000 

 لن5ظشر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

(4022

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((0

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
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عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 TMN (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.RAPIDE

وسيط) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

وجميع  النشطة) تحشيل  أل ش 4  في 

 ملش5بهة.
رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 62000 (- ش5رع  لجيش  مللكي) (64

 لن5ظشر  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد جياللي ن5در):)2.000)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () ن5در  جياللي   لسيد 

 (8 شقة) أيمن  لعر �سي  ق5 ة  حي 

62000) لن5ظشر  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

حي)  لسيد جياللي ن5در عنش نه) ()

 62000  (8 أيمن) لعر �سي  ق5 ة 

 لن5ظشر  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (02 بت5ريخ) ب5لن5ضشر   البتد ئية 

))0))تحت رقم)685.

49(I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

NFAS IMMO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park

 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc

NFAS IMMO شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ق5 ة 
نجمة بنسليم5ن رقم 67  لط5بق 

 الر�سي بنسليم5ن - 23000 
بنسليم5ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
7222

 28 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 NFAS (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.IMMO
نش5ط) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لترويج
 لعق5ر2 وبن5ء)وبيع جميع  ملب5ني

أو) لالستخد  5ت  لسكنية 
 لتج5رية

أو  لصن5عية أو  ملهنية)؛)-)نش5ط
 لترويج  لعق5ر2)-)بيع وشر ء

 ملب5ني و لشقق و لفيالت
و ألر �سي  ملكششفة و)/)أو  ملبنية

؛)-)تأجير)،)وإد رة)،)وشر ء)،)وبيع)،
وتأجير  ألر �سي و ملب5ني)،)وتطشير

وتقسيم) (، و ملعد ت)  ألر �سي 
 ألر �سي)-)تطشير  لطرق  لريفية

وأعم45  لحفر وتطشير  ألر �سي
و لعق5ر ت وتطشير  ألر �سي)؛)-

تثمين) (،  ملع5 الت  لعق5رية)
 لعق5ر ت

و ألر �سي)،)إد رة  ألصش4 وإد رته5
،)تأهيل  ملب5ني وتر يمه5)،) لديكشر
(، ،) لصرف  لصحي)  لد خلي)

صي5نة
 ملب5ني)-)إنج5ز  ألشغ45  لع5 ة

و لصن5عية وجميع هيئ5ت  لدولة
و لهندسة  ملدنية)؛)-)تشفير  ليد

 لع5 لة)؛)-)تسشيق وتأجير و ستير د
وتصدير  عد ت و ش د  لبن5ء)؛..

:) ق5 ة) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

67) لط5بق) رقم) بنسليم5ن  نجمة 
 23000 (- بنسليم5ن)  الر�سي 

بنسليم5ن  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (:  لسيد نشر  لدين ع5 ر)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد نشر  لدين ع5 ر عنش نه) ()
 67 رقم) بنسليم5ن  نجمة   ق5 ة 
بنسليم5ن)23000)بنسليم5ن  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد نشر  لدين ع5 ر عنش نه) ()
 67 رقم) بنسليم5ن  نجمة   ق5 ة 
بنسليم5ن)23000)بنسليم5ن  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ببن سليم5ن بت5ريخ)02) 25)

))0))تحت رقم)22).
493I

MBA(INVEST-PROMO

MBA INVEST-PROMO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

MBA(INVEST-PROMO
CASA ، 20330،  لد ر  لبيض5ء 

maroc
MBA(INVEST-PROMO شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي )33 ش5رع 
إبر هيم رود ني ط 2 ش 2) إق5 ة 
 لريح5ن - 0330)  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
24(443

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (((
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 
ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 MBA (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.INVEST-PROMO
:) لترويج) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لعق5ر2.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):))33)ش5رع)
إق5 ة) ((2 ش) (2 إبر هيم رود ني ط)
0330)) لد ر  لبيض5ء) (-  لريح5ن)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد  نش ر  لبق5لي  لق5سمي)
درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000  :

للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد  نش ر  لبق5لي  لق5سمي)
عنش نه) ()9)) حج  طلنتيد بشلش  لد ر)
 لبيض5ء)0)04)) لد ر  لبيض5ء) لد ر)

 لبيض5ء.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  نش ر  لبق5لي  لق5سمي)
عنش نه) ()9)) حج  طلنتيد بشلش  لد ر)
 لبيض5ء)0)04)) لد ر  لبيض5ء) لد ر)

 لبيض5ء
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 20 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3229)8.
494I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 STE MATED TRAVAUX SARL
)شركة  5تيد تر فش ش.م.م(

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
إنش5ء)فرع ت5بع للشركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY(BARAKA(SOFIA «B»
 BUREAU(N°01 ، 50300،



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0))الجريدة الرسمية   9174

 BOUFEKRENE MEKNES
MAROC

 STE MATED TRAVAUX SARL
)شركة  5تيد تر فش ش.م.م( شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 
 لنج5ح  يسشر 20)33  يسشر 

 ملغرب.
إنش5ء فرع ت5بع للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.20807

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
 ملؤرخ في)20)شتنبر)0)0))تقرر إنش5ء)
تحت  لتسمية) للشركة  ت5بع  فرع 
تر فش() ) 5تيد  (MATED TRAVAUX
و  لك5ئن ب5لعنش ن تجزئة  لبركة بلشك)
بشفكر ن) أ و ب  لشطر  لث5ني رقم))
و) 20300) كن5س  ملغرب   كن5س)
طرف  لسيد)ة() لص5 ي)  ملسير  ن 

 لحسين.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
شتنبر) ((9 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

0)0))تحت رقم)989).
492I

COMPTAMAR EXPERTISE

MUNARA-X-SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

COMPTAMAR EXPERTISE
 Casablanca ، 20000،

Casablanca Maroc
MUNARA-X-SERVICES شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
)في طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي شريفة 
زنقة ) رقم 224  ن5رة 2 - 0000) 

 لبيض5ء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.220((2

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
)02))تقرر حل) 32)دجنبر)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
MUNARA-X-SERVICES) بلغ)
وعنش ن) درهم  (200.000 رأسم5له5)

 (  قره5  إلجتم5عي حي شريفة زنقة)
0000)) لبيض5ء) (- (2 224) ن5رة) رقم)

 ملغرب نتيجة 4):)قر ر  لجمع  لع5م.

و حدد  قر  لتصفية ب حي شريفة)
 (0000 (- (2 224) ن5رة) رقم) (( زنقة)

 لبيض5ء) ملغرب.)

و عين:

و)  لسيد)ة() حمد  لشرغ5ني 

2)تجزئة شريفة) عنش نه) ()حي  الن5رة)
0000)) لبيض5ء)  224 رقم) (( زنقة)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 20 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)823610.

496I

 لشتيش2  دريس

 Sté OURIAGHEL TRANS
SARL-AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تعيين  سير جديد للشركة

 لشتيش2  دريس

حي  ملسيرة  لخضر ء م/أ زنقة/)0 
رقم /24 ، 220)9،  لقصر  لكبير 

 ملغرب

Sté(OURIAGHEL(TRANS(SARL-

AU شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي )2 ش5رع 

خ5لد بن  لشليد  لط5بق 03  لشقة 

06 - 90000 طنجة  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.97207

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تعيين) تم  ((0(( (25 (04 في)  ملؤرخ 

للشركة  لسيد)ة() جديد   سير 

 لسالو2  صطفى كمسير وحيد

تبع5 لقبش4  ستق5لة  ملسير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (09 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)3987.

497I

حس5م  لدين

 STE CONTACT ME CALL

CENTRE SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تفشيت حصص

HOUSSAM EDDINE

 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN(IMM2 1

 ERE(ETAGE(N 1 PRET(DE

 PHARMACIE(BAB(TOUT ،

93000، TETOUAN(MAROC

 STE CONTACT ME CALL

 CENTRE SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع جبل 

تشبق45 زنقة 2 رقم 7  لط5بق  الر�سي 

- تطش ن - 93000 تطش ن  ملغرب.

تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.30(33

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تمت) ((0(( (25 (02 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

)ة() لحمد2) تفشيت  لسيد)

حصة) (2.000 ر ز2) لحفيظ 

حصة) (2.000 أصل)  جتم5عية  ن 

لف5ئدة  لسيد))ة() حرتي خت5م بت5ريخ)

.(0(((25 (02

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (20 بت5ريخ) بتطش ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)2372.

498I

nador conseil sarl au

MAISON BAYT EL NOUR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

 MAISON BAYT EL NOUR

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لط5بق 

 لر بع  ن  لبن5ية  لك5ئنة بسلش ن 

 مللك  ملسمى « يد )8» - 62000 

 لن5ظشر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

(4042

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((0

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.MAISON BAYT EL NOUR

:) ستغال4) غرض  لشركة بإيج5ز)

 نشأة سي5حية))د ر  لضي5فة(.

:) لط5بق) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

بسلش ن)  لر بع  ن  لبن5ية  لك5ئنة 

 62000 (- («8( « يد)  مللك  ملسمى)

 لن5ظشر  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: ب5تش4) رش5ك   لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):



9175 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

عنش نه) () ب5تش4  رش5ك   لسيدة 
حي  لسالم زنقة عين تشجد ت) (373

ت5وريرت)60800)ت5وريرت  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () ب5تش4  رش5ك   لسيدة 
حي  لسالم زنقة عين تشجد ت) (373

ت5وريرت)60800)ت5وريرت  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (((  البتد ئية ب5لن5ضشر بت5ريخ)

))0))تحت رقم)654.

499I

notaire à marrakech

7132Real Estate
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

notaire à marrakech
 residence(le(noyer(C(appt 2

 RDC rue ibn sina nouri atlassi
 quartier samlaliya gueliz

 residence(le(noyer(C(appt 2
 RDC rue ibn sina nouri atlassi

 quartier(samlaliya(gueliz،
40000، marrakech(maroc

Real Estate)723 شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ز وية 
زنقة سيرجش لشفي وزنقة دو ب5ني، 

 لعم5رة ريف5 فيكتشر هيجش،  ملتجر) 
ب5لط5بق  الر�سي، حي ب5ي5رد،  ر كش 

 ملغرب - 40000  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(2072
في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((0
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.723(Real Estate

أهد ف) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
 لشركة بشكل  ب5شر أو غير  ب5شر)
في  ململكة  ملغربية أو في جميع أنح5ء)

 لع5لم هي:
-) ق5و4 خد 5ت عق5رية.
-)تطشير  ملش5ريع  لعق5رية

جميع) وتأجير  وبيع  شر ء) (-
 لعق5ر ت.

-)بيع برن5 ج جديد.
جميع) (: بن5ء) أو  أعم45  تنشعة  (-
أعم45  لبن5ء)أو  لتجديد للبن5ء) لح5لي)
،)وإع5دة  لبن5ء)،)و لتر يم)،)وال سيم5)
عن طريق  ستخد م  لتقني5ت و ملش د)

 لتقليدية)
إد رة  ملش5ريع  لعق5رية) (-

و لسي5حية و لسكنية.
-)جميع أنش ع  ملعد ت و لعملي5ت.
تنظيم أ2 حدث ع5م أو خ5ص) (-
أو تجميعي)،) ثل  لعروض و ملع5رض)
و ألحز ب) و لحفالت  ملشسيقية 

و ملؤتمر ت و لندو ت)،)إلخ.
-)جميع أنش ع  لتج5رة  لشطنية أو)

 لدولية
-) ستير د وتصدير جميع  ملنتج5ت)

و لسلع و ملش د)؛) ألجهزة و للش زم؛
و ملط5عم) دور  لضي5فة  شر ء) (-
وأ2 �سيء)له عالقة بتقديم  لخد 5ت)

وتشغيله5)؛
على) و لتأجير  إد رة  إليج5ر ت  (-
للمنتج) و لطشيل   ملدى  لقصير 

 لعق5ر2 وو�سي  مللكية  ملشتركة)؛
و لسمسرة) و لتمثيل  -) لبيع 
و ملش د) جميع  ملنتج5ت  وتشزيع 

و ألجهزة و ملستلز 5ت..
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)ز وية زنقة)
سيرجش لشفي وزنقة دو ب5ني،) لعم5رة)
ريف5 فيكتشر هيجش،) ملتجر))ب5لط5بق)
 الر�سي،)حي ب5ي5رد،) ر كش  ملغرب)-)

40000) ر كش  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
دولية) كشنسلتين   لشركة  يمش 
هشلدينج  وفششر):)200)حصة بقيمة)

20.000)درهم للحصة.

 لشركة أ7) نجمنت):)200)حصة)

بقيمة)20.000)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

دولية) كشنسلتين   لشركة  يمش 

س5حة) عنش نه) () هشلدينج  وفششر 

زنقة السين5،) ق5 ة) رود ني   بر هيم 
بيتهشفن))،) لط5بق)3)رقم))8 90000 

طنجة  ملغرب.

عنش نه) () أ7) نجمنت   لشركة 
 69 رقم) بلشك))) عثم5ن  سيد2 

ط5بق) 0700)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 33  لسيد كشنت5ن هيش عنش نه) ()
زنقة طلشع  لفجر  ق5 ة و ترلش ط5بق4 

0200)) لد ر  لبيض5ء)  30 شقة)

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((9 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)4)2323.

200I

 كتب تشثيق

JAZATEL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

 كتب تشثيق

 ق5 ة  لب5تش4  لط5بق  لث5ني ز وية 

ش5رع  حمد  لخ5 س و زنقة  حمد 

 لبق45 جليز  ر كش ، 40000، 

 ر كش  ملغرب

JAZATEL شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 28 زنقة 

لبن5ن، جليز  ر كش 40000  ر كش 

 ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.21693

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(( أبريل) (06 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

زبيدة  لحيلة) )ة() تفشيت  لسيد)
280.000)حصة  جتم5عية  ن أصل)
)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  ((00.000
 ريم  لز ر ني بت5ريخ)06)أبريل)))0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)4908.
202I

RADFID

 INTERNATIONAL PIECES
AUTOS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

RADFID
 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 INTERNATIONAL PIECES
AUTOS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طشر  لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي زنقة 

سمية إق5 ة شهرز د  لط5بق 2 رقم 
)) - 0000)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.390165
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( أبريل) ((2  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
 INTERNATIONAL PIECES
 200.000 رأسم5له5) AUTOS) بلغ 
درهم وعنش ن  قره5  إلجتم5عي زنقة)
رقم) (2 سمية إق5 ة شهرز د  لط5بق)
0000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب) (- (((
وعدم) :) فالس  لشركة  (4 نتيجة 

تحقيق أرب5ح.
زنقة) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
رقم) (2 سمية إق5 ة شهرز د  لط5بق)

)))-)0000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.)
و عين:

و) يشسف  وبنعلي   لسيد)ة()
3))ش5رع) إق5 ة ف5د2 رقم) عنش نه) ()
 (0000 عثم5ن) سيد2  20) 5رس 
)ة() كمصفي)  لد ر  لبيض5ء) ملغرب 

للشركة.
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وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 22 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3703)8.

20(I

FH TRAVAUX S.A.R.L

إف أش ترافو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FH TRAVAUX S.A.R.L

RUE 18 N° 08 HAY(KAOUKI-

SAFI ، 20500، SAFI(MAROC

إف أش تر فش شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي :  لش5رع 

28  لرقم 8 حي ك5وكي آسفي - 

0200) آسفي  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.7797

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تقرر حل) ((0(( 4)) 5رس)  ملؤرخ في)

إف أش تر فش شركة ذ ت  ملسؤولية)

 200.000 رأسم5له5)  ملحدودة  بلغ 

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي) درهم 

 لش5رع)28) لرقم)8)حي ك5وكي آسفي)-)

.X4 0200))آسفي  ملغرب نتيجة

و عين:

و) وديع  بغيبغة   لسيد)ة()

 46 ش5رع) (22 عنش نه) () لرقم)

 (0200 6)حي ك5وكي آسفي)  جمشعة)

آسفي  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

و) هش5م  لدهيبة   لسيد)ة()

28حي) ش5رع) (22 عنش نه) () لرقم)

آسفي  ملغرب) ((0200 آسفي) ك5وكي 

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)

وفي  لش5رع) ((0(( 3)) 5رس) بت5ريخ)

28) لرقم)8)حي ك5وكي آسفي)-)0200) 

آسفي  ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ) بآسفي   البتد ئية 
رقم) تحت  ((0(( أبريل) ((9

.(48222((223228
203I

 لعيشن  ستش5ر ت

MAELAININN BH TRANS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

 لعيشن  ستش5ر ت
رقم 32 ش5رع  ال ير  شال2 عبد هللا ، 

70000،  لعيشن  ملغرب
 MAELAININN BH TRANS

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي خط 
 لر لة 02 زنقة زرهشن رقم 16 
 لعيشن - 70000  لعيشن  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.40849

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
))0))تم تحشيل) 24)أبريل)  ملؤرخ في)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 
«حي خط  لر لة)02)زنقة زرهشن رقم)
16) لعيشن)-)70000) لعيشن  ملغرب»)
إلى)«تجزئة  لشحدة بلشك)E)رقم)263 
 70000 (-  لط5بق  لث5لث  لعيشن)

 لعيشن  ملغرب».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((8 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)22)2.
204I

AMALEK SERVICE

SHELLBOXES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
 ستدر ك خطٍإ

 ستدر ك خطٍإ وقع ب5لجريدة 
 لرسمية

SHELLBOXES
 ملح5 يد  لحسنى 2 رقم 232 ، 

40160،  ر كش  ملغرب

SHELLBOXES شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

 وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ملح5 يد 

 لحسنى 2 رقم 232 - 40160 

 ر كش  ملغرب.

ب5لجريدة) وقع  خطٍإ) إستدر ك  (

 لرسمية عدد)5653)بت5ريخ)03) 5رس)

.(0(2

بدال  ن):) لتطشر  ملعلش 5تي,) أل ن)

 إللكتروني و  لبر جة
:) أل ن  إللكتروني,) لتطشر) يقرأ)

)سلسلة) وبلشكتشين)  ملعلش 5تي 

 لكتل(

 لب5قي بدون تغيير.

202I

FOUZMEDIA

EL AHMADI AGRICOLE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

EL AHMADI AGRICOLE شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 29  ق5 ة 

 شال2 عبد لعزيز ش5رع  شال2 

عبد لعزيز  لرقم 4 - 24000 

 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

65149

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((7

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 EL (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.AHMADI AGRICOLE

غرض  لشركة بإيج5ز):) الستغال4)

 لفالحي.

 29 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

ش5رع) عبد لعزيز   ق5 ة  شال2 

 24000 (- (4  شال2 عبد لعزيز  لرقم)

 لقنيطرة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

رفيع)  لسيد  الحمد2  حمد 

 279 عنش نه) ()تجزئة كرسيك5  لرقم)

24000) لقنيطرة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

رفيع)  لسيد  الحمد2  حمد 

 279 عنش نه) ()تجزئة كرسيك5  لرقم)

24000) لقنيطرة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (04  البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)

))0))تحت رقم)-.

506I

KHOUYI BADIA

BALADIV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

KHOUYI BADIA

 MEKNES ، 50000، MEKNES

 ملغرب

BALADIV شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 2 
رقم 156 تشال4 - 20000  كن5س 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

56125
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في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (06

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.BALADIV

بيع) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

أعم45  تنشعة،)  عد ت  لبن5ء،)

 نعش عق5ر2..

 2 ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
20000) كن5س) (- تشال4) (156 رقم)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 200 (: بشكطيبة) ع5د4   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد أكرم بشكطيبة):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد ع5د4 بشكطيبة عنش نه) ()
رقم)7))تجزئة  لفتح)))تشال4)20000 

 كن5س  ملغرب.

عنش نه) () بشكطيبة  أكرم   لسيد 
 2 تشال4) ري5ض  (2(4 عم5رة) (7 شقة)

20000) كن5س  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد ع5د4 بشكطيبة عنش نه) ()
رقم)7))تجزئة  لفتح)))تشال4)20000 

 كن5س  ملغرب

عنش نه) () بشكطيبة  أكرم   لسيد 
 2 تشال4) ري5ض  (2(4 عم5رة) (7 شقة)

20000) كن5س  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (20 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)-.

207I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

CONAJIZ
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL
د ر  لبر و  الحس5ن عم5رة - د - رقم 2 
ش5رع  بن سين5  لد ودي5ت  ر كش ، 

40080،  ر كش  ملغرب
CONAJIZ شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي دو ر 

 لنش جي  لجبيالت سيد2 بشعتم5ن 
 لرح5 نة - 43303 سيد2 بشعتم5ن 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
3(02

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (07
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.CONAJIZ
نقل) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لبض5ئع لف5ئدة  لغير.
دو ر) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
بشعتم5ن) سيد2   لنش جي  لجبيالت 
43303)سيد2 بشعتم5ن) (-  لرح5 نة)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
هللا) عبد   لسيد  لنجيز  شال2 
درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000  :

للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

هللا) عبد   لسيد  لنجيز  شال2 
دو ر  لنش جي  لجبيالت) عنش نه) ()
 43303 بشعتم5ن  لرح5 نة) سيد2 

سيد2 بشعتم5ن  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
هللا) عبد   لسيد  لنجيز  شال2 
دو ر  لنش جي  لجبيالت) عنش نه) ()
 43303 بشعتم5ن  لرح5 نة) سيد2 

سيد2 بشعتم5ن  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09  البتد ئية ب5بن جرير بت5ريخ)

))0))تحت رقم)136.
208I

REVI-CO(CONSEIL(ET(FORMATION

AYDO ENG
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 REVI-CO(CONSEIL(ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY (0
 ABDELLAH 4 EME(ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc
AYDO ENG شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي عم5رة 2 
 لشقة 24, ط5بق 2 تجزئة  لنصر 
2 ش5رع  حمد 6  كن5س - 20000 

 كن5س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

56139
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (02
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 AYDO(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.ENG
:) كتب) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لدر سة

ت5جر

 نضم  الحد ث.

عم5رة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

تجزئة  لنصر) (2 24,)ط5بق) 2) لشقة)

 20000 (- 6) كن5س) ش5رع  حمد) (2

 كن5س  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 (.200 (: نجيبة)  لسيدة  لقببلي 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد  زكمش عبد  لرحيم):)200.) 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () نجيبة   لسيدة  لقبلي 

تجزئة) (2 ط5بق) (,24 2) لشقة) عم5رة)

6) كن5س) ش5رع  حمد) (2  لنصر)

20000) كن5س  ملغرب.

عبد  لرحيم)  لسيد  زكمش 

24,)ط5بق) 2) لشقة) عنش نه) ()عم5رة)

 6 ش5رع  حمد) (2 تجزئة  لنصر) (2

 كن5س)20000) كن5س  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد نشر  لدين ولشكر عنش نه) ()

126)تجزئة  الندلس ش5رع بئر  نزر ن)

م ج  كن5س)20000) كن5س  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (22 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2744.

209I

TECH AND MEDIA FACTORY

BEST TRENDS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

BEST TRENDS

242 ش5رع  حمد  لخ5 س  لط5بق 

 Tanger ،90000 ، (8 لر بع شقة 

Maroc

BEST TRENDS
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 شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لقطعة 
116 رقم 09  ملنطقة  لحرة طنجة - 

90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
126997

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (22
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 BEST (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.TRENDS
فرز) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
و ع5لجة  ملنسشج5ت  لجديدة)
و ملستعملة  ن  لعال 5ت  لتج5رية)

 لكبرى.
:) لقطعة) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
09) ملنطقة  لحرة طنجة)-) 116)رقم)

90000)طنجة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
نعم5ن  له5شمي)  لسيد  شال2 
 200 2.000)حصة بقيمة) (:  لبلغيني)

درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
نعم5ن  له5شمي)  لسيد  شال2 
 لبلغيني عنش نه) ()عم5رة  يسشر رقم)
9) ق5 ة  لصب5ح  لرب5ط) )) جمشعة)

ح 2 م)20000) لرب5ط  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
نعم5ن  له5شمي)  لسيد  شال2 
 لبلغيني عنش نه) ()عم5رة  يسشر رقم)
9) ق5 ة  لصب5ح  لرب5ط) )) جمشعة)

ح 2 م)20000) لرب5ط  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)23474).
220I

ETS COMPTA HOUSE

ste yanabia el hajar sarl
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

ste yanabia el hajar sarl شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي كهف 
 لنسشر خنيفرة - 24000 خنيفرة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

4339
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( ين5ير) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 ste (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.yanabia el hajar sarl
غرض  لشركة بإيج5ز):)حفر  الب5ر.
كهف) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
خنيفرة) (24000 (- خنيفرة)  لنسشر 

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 200 (:  لسيد  ب5رك  لحسشن)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
 200 (:  لسيد  حمد  لحسن)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد  ب5رك  لحسشن عنش نه) ()

بلدية  كشر 2) ش5رع  لحسن  لث5ني 

22000) لح5جب)  قليم  لح5جب)

 ملغرب.

عنش نه) ()  لسيد  حمد  لحسن 
زنقة و د  ملخ5زن  ركز بش ية  يدلت)

24320) يدلت  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) ()  لسيد  حمد  لحسن 
زنقة و د  ملخ5زن  ركز بش ية  يدلت)

24320) يدلت  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (26  البتد ئية بخنيفرة بت5ريخ)

))0))تحت رقم)282.

222I

RADFID

AYFAT PIECES AUTOS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

RADFID

 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AYFAT PIECES AUTOS شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد)في طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 

ف5د2 رقم )/)) سيد2 عثم5ن - 

0000)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.409002

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تقرر حل) ((0(( أبريل) ((2  ملؤرخ في)

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)

 AYFAT PIECES  لشريك  لشحيد)

 200.000 رأسم5له5) AUTOS) بلغ 

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي) درهم 

تجزئة ف5د2 رقم)))/))سيد2 عثم5ن)

-)0000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب نتيجة)

تحقيق) وعدم  :) فالس  لشركة  (4

أرب5ح.

تجزئة) ب  حدد  قر  لتصفية  و 

(- عثم5ن) سيد2  ((/(( رقم) ف5د2 

0000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.)

و عين:

و) ي5سين  وبنعلي   لسيد)ة()

3))ش5رع) إق5 ة ف5د2 رقم) عنش نه) ()

0000)) لد ر  لبيض5ء) 20) 5رس)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 22 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم))370)8.

22(I

global compta et conseils

NOORDWIJK SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

global compta et conseils

20,ش5رع  بن تش رت  لط5بق  لث5ني ، 

90000، طنجة  ملغرب

NOORDWIJK SARL AU شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي طريق 

تطش ن  جمع  بن بطشطة  لط5بق 3 

رقم 62 - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

126761

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (28

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
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عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.NOORDWIJK SARL AU
:) عم45) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لبن5ء.
طريق) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 3 تطش ن  جمع  بن بطشطة  لط5بق)

رقم)62)-)90000)طنجة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد سمير شه5ب):)2.000)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () شه5ب  سمير   لسيد 
 2(8  ملج5هدين تجزءة  لكشلف رقم)

90000)طنجة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () شه5ب  سمير   لسيد 
 2(8  ملج5هدين تجزءة  لكشلف رقم)

90000)طنجة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((7 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)253236.
223I

EURODEFI MANAGEWELL

 TAX ACCELERATION
 AND DELIVERY CENTER

MOROCCO
شركة  لتشصية ب5ألسهم 

رفع رأسم45  لشركة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD(EL(QODS 77, BD(EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC

 TAX ACCELERATION AND
 DELIVERY CENTER MOROCCO

شركة  لتشصية ب5ألسهم 
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 

 CASASHORE BUSINESS
 CENTER 1100 BD(AL(QODS

 SHORE 1 6EME(ETAGE - 20270

 لد ر  لبيض5ء  ملغرب.
رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.230207

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تم) ((0(( 9)) 5رس) في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
أ2  ن) درهم») (4.900.000»
 2.000.000» إلى) درهم») (20.000»
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 07 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)74)0)8.
224I

MEKNES(CONTROLE(SARL-AU

 LE MONDE DES PETITS
FILOUS

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

حل شركة

MEKNES(CONTROLE(SARL-AU
 AV.HAROUNE ERRACHID

 IM.24 APT.2 1ER(ETAGE(V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 LE MONDE DES PETITS FILOUS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد)في طشر  لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  تجر 

 لط5بق  ألر�سي عم5رة  5جدة 2 زنقة 
 أل ير  شال2 عبد هللا م.ج  ملنزه - 

20000  كن5س  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.46187

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( 32) 5رس)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)
 LE MONDE DES  لشريك  لشحيد)
رأسم5له5) PETITS FILOUS) بلغ 
وعنش ن  قره5) درهم  (200.000
 إلجتم5عي  تجر  لط5بق  ألر�سي)
زنقة  أل ير  شال2) (2 عم5رة  5جدة)
20000) كن5س) عبد هللا م.ج  ملنزه)-)

 ملغرب نتيجة 4):)تر كم  لخس5ئر.
ب  تجر) حدد  قر  لتصفية  و 
 لط5بق  ألر�سي عم5رة  5جدة)2)زنقة)
(- م.ج  ملنزه) هللا  عبد   أل ير  شال2 

20000) كن5س  ملغرب.)
و عين:

بلق5�سي) صالح  لدين   لسيد)ة()
 2 ش5رع  لجيش  مللكي) عنش نه) () و 
عم5رة دبي  لشقة) ((20 زنقة روبيرز)
))) لط5بق)) 20000) كن5س  ملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود) (
على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 
تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 
 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية)

-(:
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)242.
222I

global compta et conseils

NANOTEC SYSTEMS
SARL AU 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

حل شركة

global compta et conseils
20,ش5رع  بن تش رت  لط5بق  لث5ني ، 

90000، طنجة  ملغرب
 NANOTEC SYSTEMS SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد)في طشر  لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزءة 
 لسع5دة  لقطعة 3) زنقة غ5بة 
 عمشرة رقم 22 - 90000 طنجة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.36659

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تقرر حل) ((022 ين5ير) ((4  ملؤرخ في)
ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة 
 NANOTEC ذ ت  لشريك  لشحيد)
SYSTEMS SARL AU) بلغ رأسم5له5)
وعنش ن  قره5) درهم  (20.000

تجزءة  لسع5دة  لقطعة)  إلجتم5عي 
(- (22 رقم) غ5بة  عمشرة  زنقة  ((3

لم) (: 90000)طنجة  ملغرب نتيجة 4)

نز و4  2 نش5ط.

تجزءة) و حدد  قر  لتصفية ب 
غ5بة) زنقة  ((3  لسع5دة  لقطعة)

طنجة) (90000 (- (22 رقم)  عمشرة 

 ملغرب.)

و عين:
 لسيد)ة()عبد  الاله  شال2  لغ5ز2)

ش5رع  ال 5م  لتر يد2) عنش نه) () و 

طنجة  ملغرب) (90000 خشش)  ستر 

كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

22) 5رس) بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

022))تحت رقم)983.

516I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

 PYTHON DISTRIBUTION
بيطون ديستريبيسيون

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia

eddine

 résidence al andalus av

 Mohamed yazidi bloc g apt

 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

 PYTHON DISTRIBUTION

بيطشن ديستريبيسيشن شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ز رع 

 دشر بشس5فش بشجر ح  لسفلى 

عقبة رح45 - 93000 تطش ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

31465
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في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 30) 5رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)
PYTHON DISTRIBUTION)بيطشن)

ديستريبيسيشن.

شر ء) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

و ش د) وتشزيع  ملش د  لغذ ئية  وبيع 

 لتنظيف.

:) ز رع) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 دشر بشس5فش بشجر ح  لسفلى عقبة)
رح45)-)93000)تطش ن  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

رأسم45  لشركة:)  بلغ 

200.000,00)درهم،) قسم ك5لت5لي:

 200 (:  لسيد سفي5ن بن حمشت)

حصة بقيمة)200,00)درهم للحصة.

 لسيد  ملهد2  بشر2):)200)حصة)

بقيمة)200,00)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

حمشت) بن  سفي5ن   لسيد 

ش5رع جبل  شليفن زنقة) عنش نه) ()
تطش ن) (09 شقة) (03 ط) (46 رقم) (06

93000)تطش ن  ملغرب.

عنش نه) ()  لسيد  ملهد2  بشر2 
)0)رقم) ش5رع  لظهيرة زنقة  لنشر ط)

66)تطش ن)93000)تطش ن  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

حمشت) بن  سفي5ن   لسيد 

ش5رع جبل  شليفن زنقة) عنش نه) ()
تطش ن) (09 شقة) (03 ط) (46 رقم) (06

93000)تطش ن  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((( بت5ريخ) بتطش ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم))208.

227I

STE FIDLAMIAE SARL

 STE AFRICAINE DE

 TRAVAUX D›ENTREPRISE

DE CONSTRUCTION S.A
شركة  ملس5همة

قفل  لتصفية

STE FIDLAMIAE SARL

 IMM 37 RUE(AL(HOUSSIMA

 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC

 STE AFRICAINE DE

 TRAVAUX D’ENTREPRISE DE

CONSTRUCTION S.A شركة 

 ملس5همة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : كلم 

2.400 طريق  لد ر  لبيض5ء - 20000 

 لرب5ط  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.29872

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تقرر) ((0(( 8)) 5رس) في)  ملؤرخ 

 STE AFRICAINE DE حل)

 TRAVAUX D’ENTREPRISE DE

شركة) (CONSTRUCTION S.A

 650.000 رأسم5له5)  ملس5همة  بلغ 

درهم وعنش ن  قره5  إلجتم5عي كلم)

2.400)طريق  لد ر  لبيض5ء)-)20000 

عدم بلشغ)  لرب5ط  ملغرب نتيجة 4-)

 لهدف..

و عين:

عبد لسالم لحميد2 و)  لسيد)ة()

 7 رقم) عم5رة  لخشزير ت  عنش نه) ()

إق5 ة روض  ألندلس)20000) لرب5ط)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)

كلم) وفي  ((0(( أبريل) (24 بت5ريخ)

2.400)طريق  لد ر  لبيض5ء)-)20000 

 لرب5ط  ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (22 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)4223)2.

228I

وكيلي ديس

وكيلي ديس

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

وكيلي ديس

 تجر 29 ب تجزية ري5ض  لليمشن 

طريق  كن5س تغ5ت ، 30000، ف5س 

 غرب

وكيلي ديس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  تجر 

29 ب تجزية ري5ض  لليمشن طريق 

 كن5س تغ5ت - 30000 ف5س  غرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

7(2(2

 (2 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

وكيلي) (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

ديس.

تشزيع) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 ش د غذ ئية)،) شروب5ت و سج5ئر.

:) تجر) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

ري5ض  لليمشن طريق) تجزية  ب  (29

 كن5س تغ5ت)-)30000)ف5س  غرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

(: وكيلي) إدري�سي  خ5لد   لسيد 

درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000

للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

وكيلي) إدري�سي  خ5لد   لسيد 

عنش نه) ()دو ر أوالد  عطي لعج5جرة)

 شال2 يعقشب)30000)ف5س  غرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

وكيلي) إدري�سي  خ5لد   لسيد 

عنش نه) ()دو ر أوالد  عطي لعج5جرة)

 شال2 يعقشب)30000)ف5س  غرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية بف5س بت5ريخ)20) 25)))0) 

تحت رقم)442).

229I

 لعيشن  ستش5ر ت

NAJI ROAD TRANSPORT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

 لعيشن  ستش5ر ت

رقم 32 ش5رع  ال ير  شال2 عبد هللا ، 

70000،  لعيشن  ملغرب

NAJI ROAD TRANSPORT شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 

 لشف5ق رقم 638 د - 7000  لعيشن 

 ملغرب.

تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.3(723

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(( أبريل) (26 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

ي5سين  لن5جي) )ة() تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  (200

)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  (2.000

 ليكة  خزن بت5ريخ)26)أبريل)))0).

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (22 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)2308.

2(0I
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FC PLUS

 SUN DISTRIBUTION
HOLDING

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FC PLUS
 BOURGOGNE RUE RAGRAGA

 RES LA CORNICHE APPT
 N°1 RDC(IMM 2 ، 20100،

CASABLANCA MAROC
 SUN DISTRIBUTION HOLDING

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 77 زنقة 
 حمد سميحة  لط5بق 20 رقم 27 

 لد ر  لبيض5ء 0230)  لد ر  لبيض5ء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
24(492

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (06
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 SUN (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.DISTRIBUTION HOLDING
غرض  لشركة بإيج5ز):) ستير د و)

تصدير
تطشير  لعق5ر ت.

زنقة) (77 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 27 رقم) (20  حمد سميحة  لط5بق)
0230)) لد ر  لبيض5ء)  لد ر  لبيض5ء)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 TOURVILLE WILFRID  لسيد)
حصة) (JEAN( MAURICE( :( 650

بقيمة)65.000)درهم للحصة.
 BERNOT PATRICK  لسيد)
HENRI : 272)حصة بقيمة)27.200 

درهم للحصة.

 OGIRE CHRISTIAN  لسيد)
بقيمة) حصة  (GABRIEL : 272

27.200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 TOURVILLE WILFRID  لسيد)
 RUE (2() (عنش نه(JEAN MAURICE
 DES OLIVIERS 97420 SAINT

LOUIS)فرنس5.
 BERNOT PATRICK  لسيد)
 AV JEAN  (4 عنش نه) () (HENRI
 ALBANY APPT 2( RES LES
 POINCETIAS 97442 SAINT

DENIS)فرنس5.
 OGIRE CHRISTIAN  لسيد)
 CHEMIN  66 عنش نه) () (GABRIEL
 DE LA BOUCLE D’ANGO 97442

SAINTE SUZANNE)فرنس5.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 TOURVILLE WILFRID  لسيد)
 RUE (2() (عنش نه(JEAN MAURICE
 DES OLIVIERS 97420 SAINT

LOUIS)فرنس5
 BERNOT PATRICK  لسيد)
 AV JEAN  (4 عنش نه) () (HENRI
 ALBANY APPT 2( RES LES
 POINCETIAS 97442 SAINT

DENIS)فرنس5
 OGIRE CHRISTIAN  لسيد)
 CHEMIN  66 عنش نه) () (GABRIEL
 DE LA BOUCLE D’ANGO 97442

SAINTE SUZANNE)فرنس5
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 20 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم))324)8.
2(2I

FIDIHEB

SAÏS DAÊMON TOOLS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDIHEB
249 ش5رع اللة  لي5قشة ، 0000)، 

CASABLANCA  ملغرب

SAÏS DAÊMON TOOLS شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 64 عبد 

هللا  مليد و2  لط5بق 2  لشقة ) 
 لد ر  لبيض5ء 64 عبد هللا  مليد و2 

 لط5بق 2  لشقة )  لد ر  لبيض5ء 

0000)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

542061

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (24

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 SAÏS (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.DAÊMON TOOLS

غرض  لشركة بإيج5ز):) الستر د و)

 لتصدير

 لتج5رة  لشطنية و  لدولية.

عبد) (64 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

هللا  مليد و2  لط5بق)2) لشقة))) لد ر)

 لبيض5ء)64)عبد هللا  مليد و2  لط5بق)

 (0000 )) لد ر  لبيض5ء) 2) لشقة)

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد س5يس   ين):)2.000)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () س5يس   ين   لسيد 
عين) (8 رقم) (48 زنقة) س5نية  تجزئة 

 لشق)0000)) لد ر لبيض5ء) ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () س5يس   ين   لسيد 
عين) (8 رقم) (48 زنقة) س5نية  تجزئة 

 لشق)0000)) لد ر لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3072)8.
2((I

 لعيشن  ستش5ر ت

NAJI ROAD TRANSPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  لشكل  لق5نشني للشركة

 لعيشن  ستش5ر ت
رقم 32 ش5رع  ال ير  شال2 عبد هللا ، 

70000،  لعيشن  ملغرب
NAJI ROAD TRANSPORT شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
و عنش ن  قره5  الجتم5عي تجزئة 

 لشف5ق رقم 638 د - 70000  لعيشن.
تحشيل  لشكل  لق5نشني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.3(723

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
))0))تم تحشيل)  ملؤرخ في)26)أبريل)
 لشكل  لق5نشني للشركة  ن)«شركة)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»)إلى)«شركة)
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك)

 لشحيد».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (22 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)2308.
2(3I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

HOSENFELD TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK(BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°4 TANGER(AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK(BLOC(B 2EME
 ETAGE(N°4 TANGER، 90000،

TANGER  ملغرب
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HOSENFELD TRANS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي بلير 
زنقة 22 رقم 24 طنجة - 90000 

طنجة  غرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.220082

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(2 يشنيش) (02 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
كشثر  لبدو2) )ة() تفشيت  لسيد)
298)حصة  جتم5عية  ن أصل)298 
يشسف) )ة() لف5ئدة  لسيد) حصة 

بش دي5ن بت5ريخ)02)يشنيش)2)0).
حكم) أ ينة  )ة() تفشيت  لسيد)
298)حصة  جتم5عية  ن أصل)298 
يشسف) )ة() لف5ئدة  لسيد) حصة 

بش دي5ن بت5ريخ)02)يشنيش)2)0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
غشت) (16 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

2)0))تحت رقم)7347.
2(4I

s2 consulting

ترونس تسمان لوجستيك 
صاغل

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

s1 consulting
 imm 2eme(etage(ville 28

 nouvelle(sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

ترونس تسم5ن لشجستيك ص5غل 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طشر  لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 

8)3 ش5رع عبد  لكريم  لخط5بي 
بشيعقشب5ت صفرو - 32000 صفرو 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.3033

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( أبريل) ((7  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

ص5غل) لشجستيك  تسم5ن  ترونس 

درهم) (200.000 رأسم5له5)  بلغ 
رقم) وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 
عبد  لكريم  لخط5بي) ش5رع  (3(8
صفرو) (32000 (- بشيعقشب5ت صفرو)

 ملغرب نتيجة 4):) الز ة.
عم5رة) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
رقم)8)ش5رع  حمد  لخ5 س صفرو)-)

32000)صفرو  ملغرب.)
و عين:

و)  لسيد)ة() ملصطفى  ملر�سي 
عنش نه) ()رقم)8)3)ش5رع عبد  لكريم)
 32000  لخط5بي بشيعقشب5ت صفرو)

صقرو  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((7 بت5ريخ) بصفرو   البتد ئية 

))0))تحت رقم)161.
2(2I

 يط45 كشنس25

GARTILI EVENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

 يط45 كشنس25
286 حي  لنهضة سيد2 عال4 

 لبحر و2 ، )2)22، سيد2 عال4 
 ملغرب

GARTILI EVENT شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 9 
عم5رة 7) زنقة جنيف  ملحيط 
 لرب5ط - 20040  لرب5ط  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.2(2272

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
 ملؤرخ في)23)يشليشز)2)0))تم تحشيل)
للشركة)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 
زنقة جنيف) ((7 عم5رة) (9 «رقم)  ن)
20040) لرب5ط) (-  ملحيط  لرب5ط)
زنقة  يت عط5 حي) ((2» إلى)  ملغرب»)
سال) (11160 (- سال)  لشحدة  لقرية 

 ملغرب)«.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (20 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)3322.

526I

iso(fidus

CARROSSERIE MAKAM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تجديد  دة  ز ولة  ه5م  ملسيرين

iso(fidus

حي  أل 45 )0 رقم 40  كتب رقم 06 

ط5بق  لث5ني تيط  ليل د ر لبيض5ء ، 

29640، د ر لبيض5ء  ملغرب

CARROSSERIE MAKAM «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: دو ر 

 لحف5ية  والد  لشيخ بشسكشرة 

 لنش صر - )728)  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب.

«تجديد  دة  ز ولة  ه5م  ملسيرين»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.159623

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)24)أبريل)))0)

تجديد  دة  ز ولة  ه5م) تقرر 

 ملسيرين ملدة:)غير  حدودة سنش ت.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 22 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3727)8.

2(7I

iso(fidus

INERT TRANSPORT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

iso(fidus

حي  أل 45 )0 رقم 40  كتب رقم 06 

ط5بق  لث5ني تيط  ليل د ر لبيض5ء ، 

29640، د ر لبيض5ء  ملغرب

INERT TRANSPORT شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي :  ن5�سي 

 لتشسعة  لكبرى م س 202 عم5رة 

24 ط5بق 2 شقة رقم 220  لبيض5ء - 

20630  لد ر  لبيض5ء  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.2(0297

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تقرر حل) ((0(( أبريل) (23  ملؤرخ في)

ذ ت) شركة  (INERT TRANSPORT

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 200.000 رأسم5له5)  لشحيد  بلغ 

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي) درهم 

 202 س) م   ن5�سي  لتشسعة  لكبرى 

 220 رقم) شقة  (2 ط5بق) (24 عم5رة)

20630) لد ر  لبيض5ء) (-  لبيض5ء)

 ملغرب نتيجة اللظروف  القتص5دية)

 لسيئة/)نقص ر س  مل45 لتمشيل

 لشركة.

و عين:

و) نعيمة  حيمي   لسيد)ة()

عنش نه) () ن5�سي  لتشسعة  لكبرى م)

س)202)عم5رة)24)ط5بق)2)شقة رقم)

220) لبيض5ء)20630) لد ر  لبيض5ء)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)

وفي  ن5�سي) ((0(( أبريل) (23 بت5ريخ)

عم5رة) (202 س) م   لتشسعة  لكبرى 

24)ط5بق)2)شقة رقم)220) لبيض5ء)-)

20630) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 22 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3724)8.

2(8I

ALLEGEANCE CONSULTING

AMAL CITY SARL
إعالن  تعدد  لقر ر ت

ALLEGEANCE CONSULTING

س5حة  لرودني تق5طع ش5رع ط5نط5ن 

و ش5رع لبن5ن  ق5 ة لينى رقم 22&20 

، 90000، طنجة  ملغرب

AMAL CITY SARL «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
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وعنش ن  قره5  الجتم5عي: حي 
 لنز هة ش5رع سيد2 عبد  ملؤ ن رقم 

23 - 90000 طنجة  ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.(9783

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ في)22)غشت)028)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)
:) لذ2) قر ر رقم تفشيت حصص)
ق5 ت  لسيدة) على  5يلي:) ينص 
 (00 ببيع) نسرين  لشز ني  لصغير 
 200 أصل) حصة  جتم5عية  ن 
حصة لف5ئدة  لسيد سفي5ن   لشز ني)

 لصغير
:) لذ2) قر ر رقم تفشيت حصص)
ق5 ت  لسيدة) على  5يلي:) ينص 
 200 ببيع) نسرين  لشز ني  لصغير 
 200 أصل) حصة  جتم5عية  ن 
حصة لف5ئدة  لسيدة س5رة   لشز ني)

 لصغير
:) لذ2) قر ر رقم تفشيت حصص)
ق5 ت  لسيدة) على  5يلي:) ينص 
 (00 ببيع) سن5ء) لشز ني  لصغير 
 200 أصل) حصة  جتم5عية  ن 
حصة لف5ئدة  لسيد سفي5ن   لشز ني)

 لصغير
:) لذ2) قر ر رقم تفشيت حصص)
ق5 ت  لسيدة) على  5يلي:) ينص 
 200 ببيع) سن5ء) لشز ني  لصغير 
 200 أصل) حصة  جتم5عية  ن 
حصة لف5ئدة  لسيدة س5رة   لشز ني)

 لصغير
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
بند رقم)7:) لذ2 ينص على  5يلي:)
ق5 ت  لسيدة نسرين  لشز ني  لصغير)
ببيع)00))حصة  جتم5عية  ن أصل)
سفي5ن) لف5ئدة  لسيد  حصة  (200

  لشز ني  لصغير
على) ينص  7:) لذ2  رقم) بند 
 5يلي:)ق5 ت  لسيدة نسرين  لشز ني)
حصة  جتم5عية) (200 ببيع)  لصغير 
 ن أصل)200)حصة لف5ئدة  لسيدة)

س5رة   لشز ني  لصغير

بند رقم)7:) لذ2 ينص على  5يلي:
سن5ء) لشز ني) ق5 ت  لسيدة 
حصة  جتم5عية) ((00 ببيع)  لصغير 
حصة لف5ئدة  لسيد) (200  ن أصل)

سفي5ن   لشز ني  لصغير
بند رقم)7:) لذ2 ينص على  5يلي:)
ق5 ت  لسيدة سن5ء) لشز ني  لصغير)
ببيع)200)حصة  جتم5عية  ن أصل)
س5رة) لف5ئدة  لسيدة  حصة  (200

  لشز ني  لصغير
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أكتشبر) (16 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

028))تحت رقم)28032).

2(9I

 لهدى لالستش5رة ش م م

STE 2B PROMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 لهدى لالستش5رة ش م م
رقم 72 شقة 9 ش5رع  لزرقطشني 
 ملدينة  لجديدة ف5س ، 30000، 

ف5س  ملغرب
STE 2B(PROMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 4) 
 لط5بق  الر�سي زنفة عب5س  ملقر2 

زنقة 2 طريق عين  لشقف - 30000 
ف5س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
7((47

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 8)) 5رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (B(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.PROMO
:) نعش) بإيج5ز) غرض  لشركة 
ب5لهدف) يتعلق  كل  5  و  عق5ر2 

 الجتم5عي

 (4 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
عب5س  ملقر2) زنفة   لط5بق  الر�سي 
زنقة)2)طريق عين  لشقف)-)30000 

ف5س  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد  لعلش2  لبلغيتي  سم5عيل)
درهم) (200 بقيمة) حصة  (200  :

للحصة.
 لسيد بنعدة عبد  لرحم5ن):)200 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد  لعلش2  لبلغيتي  سم5عيل)
4)) لط5بق  الر�سي) رقم) عنش نه) ()
زنفة عب5س  ملقر2 زنقة)2)طريق عين)

 لشقف)30000)ف5س  ملغرب.
عبد  لرحم5ن) بنعدة   لسيد 
ي5سمين) تجزئة  (3( رقم) عنش نه) ()

بنسشدة)30000)ف5س  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  لعلش2  لبلغيتي  سم5عيل)
4)) لط5بق  الر�سي) رقم) عنش نه) ()
زنفة عب5س  ملقر2 زنقة)2)طريق عين)

 لشقف)30000)ف5س  ملغرب
عبد  لرحم5ن) بنعدة   لسيد 
ي5سمين) تجزئة  (3( رقم) عنش نه) ()

بنسشدة)30000)ف5س  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (23 بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)1806.
230I

«N.(AMAR(AUDIT(&(CONSULTING(«N2AC

BELLA IV
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 N. AMAR(AUDIT &
«CONSULTING «N2AC

 GHANDI(MALL, BD(GHANDI,
 IMM 7, APPRT 5 MAARIF

 EXTENSION ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 BELLA IV

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: طنجة 

 GH1 ،PEPINIERE لب5لية،  جمع 
) ، عم5رة 3،  لط5بق 3، رقم 22 - - 

طنجة  ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.2(7042

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ في)24)فبر ير)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)
على) ينص  2:) لذ2  رقم) قر ر 
 5يلي:) خد  لشرك5ء)علم5 ب5لهبة  لتى)
بن5ني  سمرس) ق5م  لسيد  صطفى 
بت5ريخ)8))أبريل)2)0)) ملتمثلة في)40 
حصة لشقيقته  لسيدة زينب بن5ني)

 سمرس.)
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
ق5م) ب5لهبة  لتى  علم5   خد  لشرك5ء)
 24 بتش ريخ)  لسيد  لحبيب  لغر ر2 
ين5ير)))0))و)4))ين5ير))0)) ملتمثلة)
في)88))حصة ألبن5ئه:)رفيعة)،)علي5ء)،)

 حمد)،)حمزة وغ5لي  لغر ر2.)
على) ينص  3:) لذ2  رقم) قر ر 
تحشيل  ملقر  الجتم5عي  لح5لي)  5يلي:)
للشركة  ن:)«طنجة)2)زنقة  لحرية»)
طنجة  لب5لية،) جمع) (- طنجة) (» إلى)
(،3 عم5رة) (، (GH1( ،PEPINIERE( 2

 لط5بق)3،)رقم)22».)
قر ر رقم)4:) لذ2 ينص على  5يلي:)
«) إلنع5ش) إلى) تغيير نش5ط  لشركة 

 لعق5ر2 بك5فة أشك5له».
قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
 SOCIETE(:(تغيير تسمية  لشركة  ن
 CIVILE IMMOBILIERE BELLA IV

BELLA IV(إلى
قر ر رقم)6:) لذ2 ينص على  5يلي:)
(: تغيير  لشكل  لق5نشني للشركة  ن)
«)شركة عق5رية  دنية)«)إلى)«)شركة)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)«)وفيم5 يلي)
تسمية  لشركة) لخص5ئصه5:)  شجز 
غرض  لشركة بإيج5ز:) (,BELLA IV  :
عنش ن  ملقر) (,  إلنع5ش  لعق5ر2)
طنجة  لب5لية،) (- طنجة) (:  الجتم5عي)
 جمع)GH1(،PEPINIERE(2)،)عم5رة)

22) ملدة  لتي) رقم) (،3 3،) لط5بق)

تأسست  ن أجله5  لشركة):)90)سنة.
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درهم،) (60.000 رأسم45  لشركة:)
:) لسيد  حمد) ك5لت5لي:)  قسم 
/) لسيد حمزة) حصة) (8( (:  لغر ر2)
غ5لي) /) لسيد  حصة) (8( (:  لغر ر2)
/) لسيد  حمد) حصة) (8( (:  لغر ر2)
/) لسيدة زينب) )7)حصة) (:  لغر ر2)
/) لسيد) حصة) (60 (: بن5ني  سمرس)
/) لسيدة) حصة) (40 (:  حميدو بن5ني)
  45 غزالن بن5ني):40)حصة)/) لسيد)
(/ حصة) ((3 (: بن5ني  سمرس) حسن 
حصة) ((2 (: رفيعة  لغر ر2)  لسيدة 
2))حصة) (: /) لسيدة علي5ء) لغر ر2)
 (0: بن5ني  سمرس) غيثة  /) لسيدة 
حصة)/) لسيدة أسم5ء)صشفي5 بن5ني)
/) لسيدة ن5دية) حصة) ((0:  سمرس)
/ لسيدة) حصة) (2(: بن5ني  سمرس)
حصص) (20: بن5ني  سمرس) لطيفة 
 20: /) لسيد  دريس بن5ني  لسمرس)
 IRENE DUFLOT(حصص)/) لسيدة
كل حصة) حصص.) (2: إيرين ديفلش)
200)درهم.)وتجدر  إلش5رة إلى) قيمته5)
أن  لسيد  لحبيب  لغر ر2 يحتفظ)
حصة تم  لتبرع) (4( بحق  النتف5ع بـ)
وعلي5ء) رفيعة  إلى  بنتيه  بملكيته5 

 لغر ر2.
قر ر رقم)7:) لذ2 ينص على  5يلي:)
تعيين  لسيد  حمد  لغر ر2  لق5طن)
،إق5 ة ب25 أنف5 سيد2 عبد) (9 (: ب)
0000)) لد ر) أنف5)  لرحمن  لبيض5ء)
حمزة) و  لسيد   لبيض5ء) ملغرب 
زنقة) سلش ن  بفيال   لغر ر2  لق5طن 
0000)) لد ر  لبيض5ء) طم5ريس أنف5)
بن5ني) غزالن  و لسيدة   45   ملغرب 
 لق5طنة ب89)زنقة عين لال حي5 تجزئة)
 ملسعشدية)-)حي  لسالم)0000)) لد ر)
 لبيض5ء) ملغرب)،)كمسيرين للشركة.

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)
 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم  ن)2)إلى)37:) لذ2 ينص)
نص  لنظ5م) على  5يلي:) عتم5د 
 ألس5�سي للشركة)،) 5دة  5دة،)ثم في)

 جمله
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)23229).
232I

REVI-CO(CONSEIL(ET(FORMATION

HORTICARE CONSULTING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 REVI-CO(CONSEIL(ET

FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY (0

 ABDELLAH 4 EME(ETAGE

 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc

 HORTICARE CONSULTING

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي شقة ) 

ط5بق ) عم5رة 22  رج5ن )  كن5س 

- 20000  كن5س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

56141

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (((

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.HORTICARE CONSULTING

غرض  لشركة بإيج5ز):) ز رع

) كتب در س5ت

تسشيق  ملنتج5ت  لزر عية.

 ( شقة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

)) كن5س) 22) رج5ن) ))عم5رة) ط5بق)

-)20000) كن5س  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

200)حصة) (:  لسيدة س5رة ملحشر)

بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد عبد  لرحم5ن):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيدة س5رة ملهر عنش نه) ()  ل)
16) لبرنش�سي  لد ر) رقم) (24 زنقة) ((
20600) لد ر  لبيض5ء)  لبيض5ء)

 ملغرب.
عبد  لرحم5ن  الدري�سي)  لسيد 
عنش نه) ()رقم)186)ريهض  السم5علية)
20000) كن5س)  لشطر  و  كن5س)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيدة س5رة ملهر عنش نه) ()  ل)
16) لبرنش�سي  لد ر) رقم) (24 زنقة) ((
20600) لد ر  لبيض5ء)  لبيض5ء)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (22 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2742.

23(I

CABINET BENISSA

SOPIM
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم45  لشركة

CABINET BENISSA
 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème(étage(N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
SOPIM شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 0)  ق5 ة 
ليشنشر ) عبد هللا كنشن  لط5بق 7 
رقم 63 - 90000 طنجة  ملغرب.

رفع رأسم45  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.202493
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تم) ((0(( أبريل) ((0 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
«400.000)درهم»)أ2  ن)«200.000 
عن) درهم») (200.000» إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((7 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم))373.

233I

FIDUCIAIRE(AL-KHABIR(SARL

MES PLANTES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE(AL-KHABIR(SARL

 Av. Hassan(II & Malik(Ibn

 Morhil, Imm. LA(TULIPE(A6

Larache، 92000، Larache(Maroc

MES PLANTES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ركز 

لال يمشنة، د ئرة لال يمشنة - 24304 

سشق  الربع5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

27655

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (29

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 MES (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.PLANTES

غرض  لشركة بإيج5ز):) الستغال4)

 لفالحي.

:) ركز) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

لال يمشنة،)د ئرة لال يمشنة)-)24304 

سشق  الربع5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 200 (:  لسيد  حمد  لصمشد)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد كريم  لش5و2):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
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و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  حمد  لصمشد عنش نه) ()
 ركز لال يمشنة)24304)سشق  الربع5ء)

 ملغرب.
عنش نه) () كريم  لش5و2   لسيد 
عم5رة ب)،) ش5رع  حمد  لخ5 س،)
حي  لحد ئق-بئر) عملية  لقدس،)
24000) لقنيطرة)  لر  ي  لشرقية)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  حمد  لصمشد عنش نه) ()
 ركز لال يمشنة)24304)سشق  الربع5ء)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بسشق  الربع5ء) لغرب)  البتد ئية 
بت5ريخ)02) 25)))0))تحت رقم)7)).
234I

Cabinet MOBHID

 ALTEIS GROUPE MAROC
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

Cabinet MOBHID
 Av. Allal(El(Fassi(Op. El(Houda

 1 Imm. D(App 5 ، 40000،
Marrakech Maroc

 ALTEIS GROUPE MAROC SARL
AU شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع عال4 
 لف5�سي عم5رة  ألطل�سي أ2  لط5بق 

 ألو4  كتب رقم 3 - 40000  ر كش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(2229

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (28
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 ALTEIS(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.GROUPE MAROC SARL AU
تطشير) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

نظ5م  ملعلش 5ت و ملش رد  لبشرية.
ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
أ2  عم5رة  ألطل�سي  عال4  لف5�سي 
 لط5بق  ألو4  كتب رقم)3)-)40000 

 ر كش  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 ALTEIS GROUPE : 200(لشركة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 ALTEIS GROUPE  لشركة)
عنش نه) () بنى  شنتري45)،) بنى أوت5و )
لش) (78(30 طريق س5رتروفيل) (24 (،

بيك فرنس5.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
بلشند2) بي5تريس   لسيدة 
عنش نه) ()27)طريق دو ش5تش)0)784 

ك5ريير سشغ سين فرنس5
 لسيد هشك سشف5ج عنش نه) ()27 
ك5ريير سشغ) (784(0 دو ش5تش) طريق 

سين فرنس5
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (04 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)-.
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GHAZIR COMPTA PRO

GESTION CONCEPT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO
 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
GESTION CONCEPT شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي زنيت 

بزنيس ش5رع  سليم تجزئة بشك5ر ، 
شقة في  لط5بق  لث5لث رقم 24 ب5ب 

دك5لة - 40000  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(2327

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.GESTION CONCEPT
:) شغل) بإيج5ز) غرض  لشركة 

لبيت  لضي5فة أو  لري5ض.
زنيت) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
(، بزنيس ش5رع  سليم تجزئة بشك5ر)
ب5ب) (24 شقة في  لط5بق  لث5لث رقم)

دك5لة)-)40000) ر كش  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد وليد  زه5ر):)2.000)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد وليد  زه5ر عنش نه) ()ش5رع)
 ملن5رة فيال رقم)368 40000) ر كش)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد وليد  زه5ر عنش نه) ()ش5رع)
 ملن5رة فيال رقم)368 40000) ر كش)

 ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)135556.
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FIDUCIAIRE BAMMOU

JAMAL DIMA M3AK
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
JAMAL DIMA M3AK شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 26 زنقة 
أبي زرع ، عم5رة  ، إق5 ة  لرضش ن، 
 كتب رقم 7 - 24000  لقنيطرة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
64655

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 22) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 JAMAL(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.DIMA M3AK
غرض  لشركة بإيج5ز):) ق5ولة في)

تشصيل  لسلع و  لبض5ئع
 ق5ولة في نقل  لبض5ئع

كر ء) ملعد ت  لصن5عية أو  آلالت.
زنقة) (26 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
إق5 ة  لرضش ن،) ،)عم5رة  ،) أبي زرع)
24000) لقنيطرة) (- (7 رقم)  كتب 

 ملغرب.
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أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: جم45)  لسيد  لبر ح 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () جم45   لسيد  لبر ح 
 24000 حي  لنصر) (8 رقم) (49 زنقة)

 لقنيطرة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () جم45   لسيد  لبر ح 
 24000 حي  لنصر) (8 رقم) (49 زنقة)

 لقنيطرة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)2)) 5رس)

))0))تحت رقم)90789.
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ASHAM MOHAMED

الدهبي4 س
 د ت شريك وحيد

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

حل شركة

ASHAM MOHAMED
 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD
 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC
 لدهبي4 س د ت شريك وحيد 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد)في طشر  لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 
 لفالح رقم سيد2 طلحة ط5بشلة 
تطش ن - 930000 تطش ن  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.(3982
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تقرر حل) ((0(( 8)) 5رس)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)
د ت) س   لشريك  لشحيد  لدهبي4)
شريك وحيد  بلغ رأسم5له5)200.000 
درهم وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع)

ط5بشلة) طلحة  سيد2  رقم   لفالح 

تطش ن  ملغرب) (930000 (- تطش ن)

نتيجة 4):)تشقف  لنش5ط.

ش5رع) ب  حدد  قر  لتصفية  و 

ط5بشلة) طلحة  سيد2  رقم   لفالح 

تطش ن)-)930000)تطش ن  ملغرب.)

و عين:

و)  لسيد)ة() حمد  لدهبي 

 216 ش5رع  مل5 شن عم5رة) عنش نه) ()
تطش ن) (930000  7 رقم) (3 ط5بق)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود) (

على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 

تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 

 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية)

-(:

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

8)) 5رس)  البتد ئية بتطش ن بت5ريخ)

))0))تحت رقم)924.
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 يط45 كشنس25

SHOWROOM A
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 يط45 كشنس25

286 حي  لنهضة سيد2 عال4 

 لبحر و2 ، )2)22، سيد2 عال4 

 ملغرب

SHOWROOM A شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 4) ش5رع 

 ال ير سيد2  حمد حي  لرش5د 

 لقرية سال - 11160 سال  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

32842

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( فبر ير) (20

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.SHOWROOM A

ت5جر) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

سي5ر ت  ستعملة

 ستير د وتصدير

أعم45 أو إنش5ء ت  تنشعة.

4))ش5رع) عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)

 ال ير سيد2  حمد حي  لرش5د  لقرية)

سال)-)11160)سال  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

عبد  للطيف)  لسيد  لسنتي�سي 

درهم) (200 بقيمة) حصة  (200  :

للحصة.

200)حصة) (:  لسيد فطيم هش5م)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عبد  للطيف)  لسيد  لسنتي�سي 

عنش نه) ()زنقة عين  سردون رقم)27 

11160)سال) حي  لنهضة  لقرية سال)

 ملغرب.

عنش نه) () هش5م  فطيم   لسيد 

زنقة و د درعة حي  لصف5ء) (48 رقم)

 لقرية سال)11160)سال  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عبد  للطيف)  لسيد  لسنتي�سي 

عنش نه) ()زنقة عين  سردون رقم)27 

11160)سال) حي  لنهضة  لقرية سال)

 ملغرب

عنش نه) () هش5م  فطيم   لسيد 

زنقة و د درعة حي  لصف5ء) (48 رقم)

 لقرية سال)11160)سال  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((2 بت5ريخ) بسال   البتد ئية 

))0))تحت رقم)38728.
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ARTISTES ET ARTISANS SARL AU 

2AFS DISTRIBUTION

SARL AU 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

(AFS DISTRIBUTION SARL AU

قصشر  الطلس عم5رة  تش رقم 

28 ت5 نصشرت  ر كش ، 40000، 

 ر كش  ملغرب

 (AFS DISTRIBUTION SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي قصشر 

 الطلس عم5رة  تش رقم 28 

ت5 نصشرت  ر كش - 40300 

 ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(2299

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (02

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 (AFS (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.DISTRIBUTION SARL AU

:) لغسيل) بإيج5ز) غرض  لشركة 

ب5لعملي5ت  مليك5نيكية.) و لكي 

 ألنشطة  ألخرىتنظيف.

قصشر) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 28 رقم) عم5رة  تش   الطلس 

 40300 (- ت5 نصشرت  ر كش)

 ر كش  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 40.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
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 لسيد  لتيج5ني عالء) لدين):)400 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عالء) لدين)  لسيد  لتيج5ني 
عنش نه) ()رقم)7)) كرر تش رك جد د)
 40000 عرصة  ملع5ش  ر كش)

 ر كش  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عالء) لدين)  لسيد  لتيج5ني 
عنش نه) ()رقم)7)) كرر تش رك جد د)
 40000 عرصة  ملع5ش  ر كش)

 ر كش  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية بمر كش بت5ريخ)-)تحت رقم)

.M04-22-2505534
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 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

STE LDK GOOD CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM
 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
STE LDK GOOD CAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم:62 

شـ5رع  لخليل تجزئة  لشف5ء 2  تجر 2 
طريق صفـــرو فـــ5س. - 30000 فــــ5س 

 ملغــــرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

7(2(7
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((9
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.LDK GOOD CAR
كــر ء) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لسي5ر ت بدون ســـ5ئق..
رقم:62  (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
شـ5رع  لخليل تجزئة  لشف5ء)2) تجر)2 
فــــ5س) (30000 (- طريق صفـــرو فـــ5س.)

 ملغــــرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 700 (: يشنس)  لسيد  لبشقريني 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
عبد  لرشيد)  لسيد  لبشقريني 
درهم) (200 بقيمة) حصة  (300  :

للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد  لبشقريني يشنس عنش نه) ()
9))عرصة  لزيتشن) 08)عم5رة)  لشقة)
فــــ5س) (30000 عين  لشقف) طريق 

 ملغرب.
عبد  لرشيد)  لسيد  لبشقريني 
 (9 عم5رة) (24 عنش نه) () لشقة)
عرصة  لزيتشن م.) لصحـى طريق عين)

 لشقف)30000)فــــ5س  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () يـشســف  بنيــــس   لسيد 
40)شــ5رع فيكتـشر هيغــش  لد ر  لبيضــ5ء)

0000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية بف5س بت5ريخ)22) 25)))0) 

تحت رقم)208).
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AGS CONSEIL

FADILAT 25
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

FADILAT 25 شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 2)2 ش5رع 

 لفد ء - 0000)  لد ر لبيض5ء 

 ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.3((483

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(( فبر ير) (27 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

تفشيت  لسيد))ة()لحسن  س5كشر)

2))حصة  جتم5عية  ن أصل)2.222 

)ة() بر هيم) لف5ئدة  لسيد) حصة 

 س5كشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).

تفشيت  لسيد))ة()لحسن  س5كشر)

 2.222 2)حصة  جتم5عية  ن أصل)

)ة() حمد) لف5ئدة  لسيد) حصة 

 س5كشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).

تفشيت  لسيد))ة()لحسن  س5كشر)

3))حصة  جتم5عية  ن أصل)2.222 

)ة() حمد) لف5ئدة  لسيد) حصة 

أسكشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).

تفشيت  لسيد))ة()لحسن  س5كشر)

2))حصة  جتم5عية  ن أصل)2.222 

حصة لف5ئدة  لسيد))ة()ورثة سعيد)

 س5كشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).

تفشيت  لسيد))ة()لحسن  س5كشر)

 2.222 2)حصة  جتم5عية  ن أصل)

حصة لف5ئدة  لسيد))ة() شال2 رشيد)

 س5كشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).

لحشسين) )ة() تفشيت  لسيد)

أسكشر)2))حصة  جتم5عية  ن أصل)

)ة() حمد) 770)حصة لف5ئدة  لسيد)

أسكشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).

لحشسين) )ة() تفشيت  لسيد)

أسكشر)2))حصة  جتم5عية  ن أصل)

770)حصة لف5ئدة  لسيد))ة()لحسن)

أسكشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).

لحشسين) )ة() تفشيت  لسيد)

))حصة  جتم5عية  ن أصل) أسكشر)

770)حصة لف5ئدة  لسيد))ة() حمد)

أسكشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 5رس)))0))تحت رقم)828424.

24(I

EUREXMA

TLS CONTACT MAROC
إعالن  تعدد  لقر ر ت

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 287

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

TLS CONTACT MAROC «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي:  لط5بق 

 لسفلي ش5رع عبد  ملؤ ن إق5 ة 

وليلي - 0000)  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.246317

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)22)أبريل)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

في) فرعي  لشركة  لك5ئنين  إغالق 

 دينة  لرب5ط

على) ينص  ):) لذ2  رقم) قر ر 

لشركة) جديد  فرع   5يلي:) فتت5ح 

TLS CONTACT)بمدينة  لرب5ط على)

 لعنش ن  لت5لي:ش5رع  ملهد2 بن بركة)

 B20, B9, B8 A20,(°لسش�سي  ملك5تب 

 B18,( B17,( B16,( B15,( B14,( B13,

.B2(, B22 RABAT

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)-:) لذ2 ينص على  5يلي:)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)823466.

243I



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0))الجريدة الرسمية   9188

 لهدى لالستش5رة ش م م

STE 13OR CASH
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 لهدى لالستش5رة ش م م
رقم 72 شقة 9 ش5رع  لزرقطشني 

 ملدينة  لجديدة ف5س ، 30000، 

ف5س  ملغرب

STE 13OR(CASH «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: رقم 23 

تجزئة  لبرج صهريج كن5وة - - ف5س 

 ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.70865

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)2)) 5رس)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تفشيت نصف  لحصص  الجتم5عية)

حشزة  لسيد  لبشرق5د2) في   لتي 

 حمد))2000)حصة(،)لف5ئدة  لسيد)

عبد  لرحيم كجك45.

قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

تحش4  لشكل  لق5نشني للشركة

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

للشركة  ن) تحش4  لشكل  لق5نشني 

ذ ت  لشريك  لشحيد  لى) ش.م.م 

ش.م.م.

ينص) 7:) لذ2  و) (6 رقم) بند 

في  لرأسم45) على  5يلي:) ملس5همة 

للشركة  لسيد  حمد)  الجتم5عي 

و لسيد) درهم  (20000  لبشرق5د2)

درهم.) كجك2000045) عبد  لرحيم 

تشزيع  لحصص  الجتم5عية  لسيد)

 لبشرق5د2  حمد)200)حصة و لسيد)

عبد  لرحيم كجك45)200)حصة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (08 بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2892.
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 لهدى لالستش5رة ش م م

STE NEGOCLIM
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تشسيع نش5ط  لشركة)

 لهدى لالستش5رة ش م م
رقم 72 شقة 9 ش5رع  لزرقطشني 
 ملدينة  لجديدة ف5س ، 30000، 

ف5س  ملغرب
STE NEGOCLIM شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  الجتم5عي  حل 
تج5ر2 رقم 2 رقم 20ف تجزئة 

ري5ض  لي5سمين طريق عين  لشقف. 
- 30000 ف5س  ملغرب.
تشسيع نش5ط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.62101

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تمت) ((0(( 03) 5رس) في)  ملؤرخ 
نش5ط) إلى  إض5فة  ألنشطة  لت5لية 

 لشركة  لح5لي):
أشغ45  ختلفة..

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
22) 5رس) بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2399.

242I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

HADBEN GSM
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
HADBEN GSM «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: حي 

صحر وة رقم 0)) برج  شال2 عمر - 
20000  كن5س  ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
48765

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

تم  تخ5ذ) ((0(( 20) 5رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تفشيت جميع حصص كل  ن  لسيد)

و) ()490( هي) حدو�سي  لتي  حسن 

 لسيد خ5لد بنهمش  لتي هي))220() لى)

 لسيد  ر د  كت�سي ب5هلل رقم ب ط)

بقيمة) ()2000( بحصة) (BL92290 و)

200)درهم للحصة

على) ينص  ):) لذ2  رقم) قر ر 

 5يلي:) ستق5لة كل  ن  لسيد حسن)

بنهمش  ن) خ5لد  و  لسيد  حدو�سي 

وتعيين  لسيد  ر د) شركة  تسيير 

 كت�سي ب5هلل  سير للشركة

قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تغيير شكل  لشركة  ن شركة ذ ت)

 ملسؤولية  ملحدودة  لى شركة ذ ت)

ذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لشحيد)

قر ر رقم)4:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تحيين  لنظ5م  ألس5�سي لشركة)

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)7:) لذ2 ينص على  5يلي:)

رأسم45  لشركة):) لسيد  ر د  كت�سي)

200)درهم) 2000)حصة بقيمة) ب5هلل)

للحصة

بند رقم)16-14:) لذ2 ينص على)

 5يلي:) لتسيير:) لسيد  ر د  كت�سي)

ب5هلل  سير للشركة

بند رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (:  لشكل)

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد)

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (06 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)1697.

546I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ILLIGH ALLIANCE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

ILLIGH ALLIANCE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي دو ر 

تك5ديرت نعبدو  لدر ركة أك5دير - 

80000 أك5دير  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.20823

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

))0))تم تحشيل) )))أبريل)  ملؤرخ في)

 ملقر  الجتم5عي  لح5لي للشركة  ن)«)

دو ر تك5ديرت نعبدو  لدر ركة أك5دير)-)

80000)أك5دير  ملغرب»)إلى)«فيال رقم)

(- حي أكف25 تجزئة إليغ أك5دير) (399

80000)أك5دير  ملغرب».

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية ب5ك5دير بت5ريخ)20) 25)))0) 

تحت رقم)109726.

247I

SOFT ALTERNATIVE SARL

BKH TRANSPORT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة  ملغرب

BKH TRANSPORT شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد



9189 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 2) 
إق5 ة  لش5وية ش5رع يشسف  بن 
ت5شفين زنقة رشيد رض5 - 90000 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(7202

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (02
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 BKH (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.TRANSPORT
:) لنقل) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لدولي و لشطني للبض5ئع.
 (2 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
يشسف  بن) ش5رع  إق5 ة  لش5وية 
 90000 (- رض5) رشيد  زنقة  ت5شفين 

طنجة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 400.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 4.000 (: خيي)  لسيد حسن  بن 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد حسن  بن خيي عنش نه) ()
زنقة  لحرير2  ق5 ة  لري5ض ط5بق)2 

رقم رقم)16 90000)طنجة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد حسن  بن خيي عنش نه) ()
ط5بق) زنقة  لحرير2  ق5 ة  لري5ض 
2)رقم رقم)16 90000)طنجة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (22 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)253586.

248I

ARTISTES ET ARTISANS SARL AU 

 ARTISTES ET ARTISANS
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 ARTISTES ET ARTISANS SARL
AU

 ق5 ة  در ر رقم 2 ت5ركة  ر كش ، 
40230،  ر كش  ملغرب

 ARTISTES ET ARTISANS SARL
AU شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ق5 ة 

 در ر رقم 2 ت5ركة  ر كش - 40230 
 ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(2327

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (23
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)
 ARTISTES ET ARTISANS SARL

.AU
تسشيق) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
وبيع  ملنتج5ت  لحرفية في  ملغرب وفي)

 لخ5رج.
:) ق5 ة) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 40230 (- ت5ركة  ر كش) (2  در ر رقم)

 ر كش  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد د دوش ر�سى):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () ر�سى  د دوش   لسيد 

ت5ركة  ر كش) (2 رقم)  ق5 ة  در ر 

40230) ر كش  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () ر�سى  د دوش   لسيد 

ت5ركة  ر كش) (2 رقم)  ق5 ة  در ر 

40230) ر كش  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية بمر كش بت5ريخ)-)تحت رقم)

.M04-22-2497343
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AGS CONSEIL

PLATINUM INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

PLATINUM INVEST شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 4)2 ش5رع 

 لفد ء - 0000)  لد ر لبيض5ء 

 ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.363955

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(( فبر ير) (27 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
تفشيت  لسيد))ة()لحسن  س5كشر)

74)حصة  جتم5عية  ن أصل)4.665 

)ة() بر هيم) لف5ئدة  لسيد) حصة 

 س5كشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).
تفشيت  لسيد))ة()لحسن  س5كشر)

4)حصة  جتم5عية  ن أصل)4.665 

)ة() حمد) لف5ئدة  لسيد) حصة 

 س5كشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).
تفشيت  لسيد))ة()لحسن  س5كشر)

70)حصة  جتم5عية  ن أصل)4.665 

)ة() حمد) لف5ئدة  لسيد) حصة 

أسكشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).

تفشيت  لسيد))ة()لحسن  س5كشر)

74)حصة  جتم5عية  ن أصل)4.665 

حصة لف5ئدة  لسيد))ة()ورثة سعيد)

 س5كشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).
تفشيت  لسيد))ة()لحسن  س5كشر)

4)حصة  جتم5عية  ن أصل)4.665 

حصة لف5ئدة  لسيد))ة() شال2 رشيد)

 س5كشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).

لحشسين) )ة() تفشيت  لسيد)

أسكشر)74)حصة  جتم5عية  ن أصل)

320.))حصة لف5ئدة  لسيد))ة() حمد)

أسكشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).
تفشيت  لسيد))ة()لحشسين أسكشر)

74)حصة  جتم5عية  ن أصل)320.) 

لحسن) )ة() لف5ئدة  لسيد) حصة 

أسكشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).
تفشيت  لسيد))ة()لحشسين أسكشر)

 (.320 4)حصة  جتم5عية  ن أصل)

)ة() حمد) لف5ئدة  لسيد) حصة 

أسكشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 5رس)))0))تحت رقم)818416.

220I

AGS CONSEIL

TIGDAMANTE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

TIGDAMANTE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 2)2 ش5رع 

 لفد ء - 0000)  لد ر لبيض5ء 

 ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.339782

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(( فبر ير) (27 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
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تفشيت  لسيد))ة()لحسن  س5كشر)
0))حصة  جتم5عية  ن أصل)44).2 
)ة() بر هيم) لف5ئدة  لسيد) حصة 

 س5كشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).
تفشيت  لسيد))ة()لحسن  س5كشر)
 2.(44 2)حصة  جتم5عية  ن أصل)
)ة() حمد) لف5ئدة  لسيد) حصة 

 س5كشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).
تفشيت  لسيد))ة()لحسن  س5كشر)
28)حصة  جتم5عية  ن أصل)44).2 
)ة() حمد) لف5ئدة  لسيد) حصة 

أسكشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).
تفشيت  لسيد))ة()لحسن  س5كشر)
0))حصة  جتم5عية  ن أصل)44).2 
حصة لف5ئدة  لسيد))ة()ورثة سعيد)

 س5كشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).
تفشيت  لسيد))ة()لحسن  س5كشر)
 2.(44 2)حصة  جتم5عية  ن أصل)
حصة لف5ئدة  لسيد))ة() شال2 رشيد)

 س5كشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).
لحشسين) )ة() تفشيت  لسيد)
أسكشر)0))حصة  جتم5عية  ن أصل)
)ة() حمد) 616)حصة لف5ئدة  لسيد)

أسكشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).
لحشسين) )ة() تفشيت  لسيد)
أسكشر)0))حصة  جتم5عية  ن أصل)
616)حصة لف5ئدة  لسيد))ة()لحسن)

أسكشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).
لحشسين) )ة() تفشيت  لسيد)
2)حصة  جتم5عية  ن أصل) أسكشر)
616)حصة لف5ئدة  لسيد))ة() حمد)

أسكشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 5رس)))0))تحت رقم)828428.
222I

samater

FULL EVENT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

samater
) ز وية ش5رع أنف5 زنقة كلشد برو  

فنس  لط5بق 2  لد ر  لبيض5ء  لد ر 
 لبيض5ء، 0000)،  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب
FULL EVENT شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
 BC : وعنش ن  قره5  إلجتم5عي

 47 N357 ETG 1 MANSOUR1
 SIDI(BENOUSSI - 20000

CASABLANCA  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
.302061

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((027 (25 (03 في)  ملؤرخ 
FULL EVENT)شركة ذ ت  سؤولية)
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد  بلغ)
وعنش ن) درهم  (20.000 رأسم5له5)
 BC 47 N327 ETG(قره5  إلجتم5عي 
 2 MANSOUR2 SIDI BENOUSSI
)-) ملغرب) 20000( CASABLANCA

نتيجة السب5ب  5دية وتسشيقية.
و عين:

و) عثم5ن  ملرتجي   لسيد)ة()
عم5رة) عنش نه) () ق5 ة  لنخيل 
 (0000 7) لبرنش�سي) رقم) ك5 يلي5 
)ة() كمصفي)  لد ر لبيض5ء) ملغرب 

للشركة.
و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)
 BC 47 وفي) ((027 (25 (03 بت5ريخ)
 N327 ETG 2 MANSOUR2 SIDI
)BENOUSSI) لد ر لبيض5ء) -( 20000

 ملغرب.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (2 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 5رس)))0))تحت رقم)828337.
22(I

AA CONSULTING S.A.R.L

OFANK INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم45  لشركة

AA CONSULTING S.A.R.L
24 ، ش5رع ب5ريس  لط5بق  لث5ني رقم 
)) ، 0000)،  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

OFANK INVEST شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي )0)، 
ش5رع عبد  ملش ن رقم 2  لط5بق 

 لسفلي - 0000)  لد ر  لبيض5ء 
 ملغرب.

رفع رأسم45  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.493927
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم) ((0(( فبر ير) (09 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
 20.000» أ2  ن) درهم») ((20.000»
عن) درهم») (260.000» إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (8 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

فبر ير)))0))تحت رقم)824772.
223I

AMAL FINANCE

C.M.Kservice
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AMAL FINANCE
 n° 5 RUE(EL(MOUTANABI ،

30000، FES(MAROC
C.M.Kservice شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تع5ونية 

 الزده5ر طريق ر س  مل5ء. عين 
 لشقف ف5س - 30000 ف5س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
7(473

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (29
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.C.M.Kservice
(: بإيج5ز) غرض  لشركة 
تشقيت) جه5ز  و لتحقق  ن   لتثبيت 

 لت5كشغر ف وجميع أدو ت  لقي5س.
تع5ونية) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 الزده5ر طريق ر س  مل5ء.)عين  لشقف)
ف5س)-)30000)ف5س  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد كم45 كرويط):)200)حصة)
بقيمة)200)درهم للحصة.

 200 (:  لسيد  ملهد2  لصدوق)
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () كرويط  كم45   لسيد 
23)تجزئة  لحب5بي  لط5بق))) لدك5ر ت)

30000)ف5س  ملغرب.
 لسيد  ملهد2  لصدوق عنش نه) ()
442)حي  الد رسة طريق عين  لشقف)

30000)ف5س  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () كرويط  كم45   لسيد 
23)تجزئة  لحب5بي  لط5بق))) لدك5ر ت)

30000)ف5س  ملغرب
 لسيد  ملهد2  لصدوق عنش نه) ()
442)حي  الد رسة طريق عين  لشقف)

30000)ف5س  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((8 بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)033).

224I

CAGERE

 LA MAROCAINE
 CONSULTING AUDIT

EXPERTISE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

CAGERE
28) زنقة  صطفى  ملع5ني ، 
0230)،  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

 LA MAROCAINE CONSULTING
AUDIT EXPERTISE شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد)في طشر  لتصفية(
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وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 8 ش5رع 
 حمد  لعرو�سي  لط5بق  لس5دس 

شقة رقم 3) - 0200)  لد ر 
 لبيض5ء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.360759
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
 (0(( 08) 5رس) في)  ملؤرخ 
ذ ت  سؤولية) شركة  حل  تقرر 
 LA ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 
 MAROCAINE CONSULTING
AUDIT EXPERTISE) بلغ رأسم5له5)
وعنش ن  قره5) درهم  (20.000,00
ش5رع  حمد  لعرو�سي) (8  إلجتم5عي)
(- ((3 رقم) شقة   لط5بق  لس5دس 
0200)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب نتيجة)

4):)حل  سبق  لشركة.
ش5رع) (8 و حدد  قر  لتصفية ب)
 حمد  لعرو�سي  لط5بق  لس5دس)
شقة رقم)3))-)0200)) لد ر  لبيض5ء)

 ملغرب.)
و عين:

و) جفين  بن  طال4   لسيد)ة()
ش5رع  حمد  لعرو�سي) (8 عنش نه) ()
 (3 رقم) شقة   لط5بق  لس5دس 
0200)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)0))3)8.
222I

 ئتم5ئية  ملح5سبة

MAX EDITION
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 ئتم5ئية  ملح5سبة
ش5رع أبي  لحسن  لش5دلي  ق5 ة 
شبشط رقم 24 ، 90000، طنجة 

 ملغرب

MAX EDITION شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع أبي 
 لحسن  لش5دلي  ق5 ة شبشط رقم 

24 طنجة 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
227297

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(2 (25 ((8
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 MAX (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.EDITION
:) النع5ش) غرض  لشركة بإيج5ز)

 لعق5ر2.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)ش5رع أبي)
رقم) شبشط   لحسن  لش5دلي  ق5 ة 

24)طنجة)90000)طنجة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: علي) عيس5تي   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () علي  عيس5تي   لسيد 
 62000 د ر  لعلشم) قرب  حي  ملط5ر 

 لن5ضشر  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () علي  عيس5تي   لسيد 
 62000 د ر  لعلشم) قرب  حي  ملط5ر 

 لن5ضشر  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
يشنيش) (07 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

2)0))تحت رقم)43278).
556I

SILVER FID

RM HOLDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SILVER FID
338 تجزئة  لخير بج5نب إعد دية 
 بش بكر  لصديق سيد2  عروف ، 

0)02)،  لد ر لبيض5ء  ملغرب
RM HOLDING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 224 
 لحي  لصن5عي إبن  سيك حي  شال2 
رشيد - 3)00)  لد ر لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
24(402

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (24
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 RM (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.HOLDING
*نش5ط) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لشرك5ت  لق5بضة)
* إلستتم5ر في  ألسهم)

* ر قبة  لشرك5ت  لت5بعة.
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
224) لحي  لصن5عي إبن  سيك حي)
3)00)) لد ر لبيض5ء) (-  شال2 رشيد)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (00.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: هش5م  غربي)  لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
حصة) (900 (: ر تب) هند   لسيدة 

بقيمة)200)درهم للحصة.
حصة) (200 (: ر تب) آبيل   لسيد 

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () هش5م  غربي   لسيد 

تجزئة أوكشك رقم)4))ك5ليفشرني5 عين)

 لشق)0220)) لد ر لبيض5ء) ملغرب.

عنش نه) () ر تب  هند   لسيدة 

د ر بشعزة) (3 فيال) (( حديقة  ملحيط)

3))7)) لد ر لبيض5ء) ملغرب.

عنش نه) () ر تب  آبيل   لسيد 

 (0000  3 فيال) ب5ن5 5  زنقة  ضيق 

 لد ر لبيض5ء) ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () هش5م  غربي   لسيد 

تجزئة أوكشك رقم)4))ك5ليفشرني5 عين)

 لشق)0220)) لد ر لبيض5ء) ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 20 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)823563.

227I

 لهدى لالستش5رة ش م م

STE AMCA CASH
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 لهدى لالستش5رة ش م م

رقم 72 شقة 9 ش5رع  لزرقطشني 

 ملدينة  لجديدة ف5س ، 30000، 

ف5س  ملغرب

STE AMCA CASH «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: رقم )9 

بلشك 02 بالد  لبشع5دلي سهب  لشرد 

خ5رج ب5ب  لفتشح - - ف5س  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.70867

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)27) 5رس)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تفشيت نصف  لحصص  الجتم5عية)

حشزة  لسيد  لبشرق5د2) في   لتي 

 حمد))2000)حصة(،)لف5ئدة  لسيد)

كم45  جدوب)
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قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
تسمية  سير  ض5في للشركة.

قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)
تحش4  لشكل  لق5نشني للشركة.

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)
 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
للشركة  ن) تحش4  لشكل  لق5نشني 
ذ ت  لشريك  لشحيد  لى) ش.م.م.)

ش.م.م.
ينص) و7:) لذ2  (6 رقم) بند 
في  لرأسم45) على  5يلي:) ملش5ركة 
 الجتم5عي  لسيد  لبشرق5د2  حمد)
20000)درهم و لسيد كم45  جدوب)
تشزيع  لحصص) درهم.) (20000
 الجتم5عية  لسيد  لبشرق5د2  حمد)
كم45  جدوب) حصة،) لسيد  (200

200)حصة.
على) ينص  16:) لذ2  رقم) بند 
تسمية  لسيد كم45  جدوب)  5يلي:)
 سير  ض5في للشركة  لى ج5نب  لسيد)

 لبشرق5د2  حمد
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
30) 5رس) بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)8)27.

228I

AGS CONSEIL

 LA PROMOTION
TOURISTIQUE NEJMA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفشيت حصص

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

 LA PROMOTION
TOURISTIQUE NEJMA شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 2)2 ش5رع 

 لفد ء - 0000)  لد ر لبيض5ء 
 ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.2073(9

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(( فبر ير) (27 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

تفشيت  لسيد))ة()لحسن  س5كشر)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  (237

)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  (8.708

فبر ير) (16 بت5ريخ)  بر هيم  س5كشر 

.(0((

تفشيت  لسيد))ة()لحسن  س5كشر)

22)حصة  جتم5عية  ن أصل)8.708 

)ة() حمد) لف5ئدة  لسيد) حصة 

 س5كشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).

تفشيت  لسيد))ة()لحسن  س5كشر)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  (2(7

)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  (8.708

فبر ير) (16 بت5ريخ) أسكشر   حمد 

.(0((

تفشيت  لسيد))ة()لحسن  س5كشر)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  (237

)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  (8.708

ورثة سعيد  س5كشر بت5ريخ)16)فبر ير)

.(0((

تفشيت  لسيد))ة()لحسن  س5كشر)

22)حصة  جتم5عية  ن أصل)8.708 

حصة لف5ئدة  لسيد))ة() شال2 رشيد)

 س5كشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).

لحشسين) )ة() تفشيت  لسيد)

حصة  جتم5عية  ن) (237 أسكشر)

أصل))4.32)حصة لف5ئدة  لسيد))ة()

 حمد أسكشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).

لحشسين) )ة() تفشيت  لسيد)

حصة  جتم5عية  ن) (237 أسكشر)

لف5ئدة  لسيد) حصة  (4.32( أصل)

فبر ير) (16 لحسن أسكشر بت5ريخ) )ة()

.(0((

تفشيت  لسيد))ة()لحشسين أسكشر)

20)حصة  جتم5عية  ن أصل))4.32 

)ة() حمد) لف5ئدة  لسيد) حصة 

أسكشر بت5ريخ)16)فبر ير)))0).

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 5رس)))0))تحت رقم)828409.

229I

NORD SUD MANAGEMENT

ATLAS UNITED GROUP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

NORD SUD MANAGEMENT

 C/O(Centre(d’affaires(ebusiness,

lot 43 b  ملنطقة  لصن5عية، 

90000، طنجة  ملغرب

ATLAS UNITED GROUP شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ك5ن 

إبر هيم رود ني ، ش5رع ال سين5 ))، 

بيتهشفن )  لط5بق 3 شقة رقم )8 - 

90000 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.227072

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر) ((0(2 أكتشبر) (20 في)  ملؤرخ 

حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

ATLAS UNITED GROUP) بلغ)
وعنش ن) درهم  (99.000 رأسم5له5)

إبر هيم)  قره5  إلجتم5عي  ك5ن 

بيتهشفن) (، ش5رع ال سين5))) (، رود ني)

 90000 ( - (8( 3)شقة رقم) )) لط5بق)

ز ة) أ (: (4 نتيجة  طنجة  ملغرب 

إقتص5دية.

ب  ك5ن) حدد  قر  لتصفية  و 

(، سين5))) ال  ش5رع  (، رود ني) إبر هيم 

(- (8( 3)شقة رقم) )) لط5بق) بيتهشفن)

90000)طنجة  ملغرب.)

و عين:

أدجشج) س5 ي   لسيد)ة() حمد 

طنجة) (90000 طنجة) عنش نه) () و 

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((7 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)253246.

560I

SAHEL CONSULTING

AL IKHLAS SERVICES
إعالن  تعدد  لقر ر ت

SAHEL CONSULTING

 avenue(idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI، 70000، LAAYOUNE

MAROC

AL IKHLAS SERVICES «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: رقم 

03 ش5رع  لفجيرة  لعيشن 70000 

 لعيشن  لعيشن.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.20909

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)22)أبريل)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
رفع رأسم45  لشركة)

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
 490000 رفع رأسم45  لشركة بمبلغ)

ليصبح)200000 

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (06 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)1266/22.

561I

YANIDENTAL(45ي5ني دنت

ياني دنتال
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

YANIDENTAL 45ي5ني دنت

أبش ب  ألطلس رقم 9)  لط5بق 

 لسفلي  ح5 يد ، 40000،  ر كش. 

 ملغرب

ي5ني دنت45 شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي أبش ب 

 ألطلس رقم 9)  لط5بق  لسفلي 

 ح5 يد - 40000  ر كش  ملغرب
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.تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.114603
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
 ملؤرخ في)2))فبر ير)))0))تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 
9)) لط5بق) رقم) «أبش ب  ألطلس 
40000) ر كش) (-  لسفلي  ح5 يد)
عم5رة) (64 رقم) « حل  إلى)  ملغرب»)
 40000 (- أسكجشر) ر نية  إق5 ة  ج 

 ر كش  ملغرب».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (26 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)4233.
562I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

JUDY AQUACULTURE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي  لفتح زنقة ينبع رقم )3  لعيشن ، 
70000،  لعيشن  ملغرب

JUDY AQUACULTURE «شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: حي  شال2 

رشيد  لشطر  الو4 ش5رع  حمد 
 لزرقطشني بلشك رقم 20 رقم 07 
 كرر  لعيشن - -  لعيشن  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.42232
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)22) 25)))0)
تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)02:) لذ2 ينص على  5يلي:)
 لشكل:شركة  حدودة  ملسؤولية)
ذ ت  لشريك  لشحيد  لتسمية:)
JUDY AQUACULTURE) ملشضشع)
هش  لقي5م) : لغرض  ن  لشركة 
ب5لعملي5ت  لت5لية ني5بة عنه5 وب5لني5بة)
عن أطر ف ت5لية في  ملغرب أو  لخ5رج):)
تربية جميع  نش ع  لصدفي5ت وجميع)
فش كه   لبحر  ملقر  لرئي�سي)  نش ع 
رشيد  لشطر) حي  شال2  للشركة:)

 الو4 ش5رع  حمد  لزرقطشني بلشك)
07) كرر  لعيشن  ملدة) رقم) (20 رقم)

99)سنة))تسعة)  ملحددة للشركة:هي)

وتسعشن سنة(.

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

على) ينص  02:) لذ2  رقم) بند 
رأسم45) رأس  مل45:حدد   5يلي:)

200 000.00درهم،)  لشركة في  بلغ)

 جزأ على)2000)حصة  ن فئة)200 

درهم للحصة  لش حدة.) قسم على):)

 لسيد  لخليل حيمشدة):2000)حصة)

تسيير  لشركة ملدة) إد رة  لشركة:) (-

غير  حددة  ن طرف  لسيد  لخليل)

-) لسنة  الجتم5عية:) ن) حيمشدة)

ف5تح ين5ير إلى)32)دجنبر.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (22 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))0)/2307.

563I

SAHEL CONSULTING

LAJWAD
إعالن  تعدد  لقر ر ت

SAHEL CONSULTING

 avenue(idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI، 70000، LAAYOUNE

MAROC

LAJWAD «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: تجزئة 

 لشحدة بلشك E رقم 756  لط5بق 
 لث5لث  لعيشن 70000  لعيشن 

 ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.6757

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)07)أبريل)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تغيير عنش ن  لشركة

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

على) ينص  2:) لذ2  رقم) بند 
 5يلي:) ملفر  لجديد  لرئي�سي للشركة)
 756 رقم) (E هشتجزئة  لشحدة بلشك)

 لط5بق  لث5لث  لعيشن
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))/)7)2.
564I

OURA FIN

هوم & هوم
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

OURA FIN
 lot(tarik(immeuble 4 1ére

 étage(appt 46 sidi(moumen
 casablanca، 20400،
CASABLANCA maroc

هشم & هشم شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  جمشعة 
 لتقدم جه )ـ27  لط5بق  لت5ني 

سيد2  لبرنش�سي - 20600  لبيض5ء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2407(7

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 27) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 إلقتض5ء)بمختصر تسميته5):)هشم)&)

هشم.
:) عم45) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لتأتيت وبيع لش زم  الت5ث.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):) جمشعة)
)ـ27) لط5بق  لت5ني) جه)  لتقدم 
20600) لبيض5ء) (- سيد2  لبرنش�سي)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) ()  لسيد  لهريم  حسن 
 3 زنقة  بش زيد  لدسش�سي شقة) (42

 ملع5ريف)0370)) لبيض5ء) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) ()  لسيد  لهريم  حسن 
 3 زنقة  بش زيد  لدسش�سي شقة) (42

 ملع5ريف)0370)) لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (0 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)2708)8.
565I

 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

 BEN MANSOUR
TRANSPORT

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

حل شركة

 OUARZAZATE DES SERVICES
JURIDIQUES ET FISCAUX

 لشقة )  لط5بق ) رقم 342 ش5رع 
 ملغرب  لعربي حي  لشحدة ورز ز ت ، 

42000، ورز ز ت  ملغرب
 BEN MANSOUR TRANSPORT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد)في طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 
02 تجزئة  ركز سكشرة - 42004 

ورز ز ت  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.9372

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( 3)) 5رس)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)
 BEN MANSOUR  لشريك  لشحيد)
رأسم5له5) TRANSPORT) بلغ 
وعنش ن  قره5) درهم  ((0.000
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 إلجتم5عي رقم)02)تجزئة  ركز سكشرة)
(: ورز ز ت  ملغرب نتيجة 4) (42004 (-

عدم تحقيق هدف  لشركة.
 02 و حدد  قر  لتصفية ب رقم)
تجزئة  ركز سكشرة)-)42004)ورز ز ت)

 ملغرب.)
و عين:

  لسيد)ة() حمد  لسش�سي)
 42004 تجن5ت سكشرة) و عنش نه) ()
ورز ز ت  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 
تبليغ  لعقشد) و  حل    ملخ5برة 

و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09 بت5ريخ) بشرز ز ت   البتد ئية 

))0))تحت رقم)283.

566I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

ALIAB IMMO SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئة عبد  ملش ن 69  رض  لصغير، 
 لط5بق  لث5ني ، 8800)،  ملحمدية 

 ملغرب
ALIAB IMMO SARL AU شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 
 ملسيرة ف ب 9)  لط5بق  لث5لث 

 لشقة  لرقم 29 - 8800)  ملحمدية 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
30227

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 ALIAB(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.IMMO SARL AU
:)- النع5ش) غرض  لشركة بإيج5ز)

 لعق5ر2
- الشغ45  ملختلفة

- لتج5رة.
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
9)) لط5بق  لث5لث) ب) ف   ملسيرة 
8800)) ملحمدية) (-(29  لشقة  لرقم)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: بنعلي) علي  يت   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد علي  يت بنعلي عنش نه) ()
حي  لفالح بلشك16)رقم1669 8800) 

 ملحمدية  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد علي  يت بنعلي عنش نه) ()
حي  لفالح بلشك16)رقم1669 8800) 

 ملحمدية  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (22  البتد ئية ب5ملحمدية بت5ريخ)

))0))تحت رقم)879.
567I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

KIDS JOY SCHOOL PRIVE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc

 KIDS JOY SCHOOL PRIVE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي :  ق5 ة 

ليزوركيد2 3 عم5رة د  لط5بق  ألو4 

رقم 4  ملحمدية - 8000)  ملحمدية 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.(8879

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تقرر حل) ((0(( أبريل) (24  ملؤرخ في)

KIDS JOY SCHOOL PRIVE)شركة)

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك)

 200.000 رأسم5له5)  لشحيد  بلغ 

درهم وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ق5 ة)

عم5رة د  لط5بق  ألو4) (3 ليزوركيد2)

8000)) ملحمدية) (- 4) ملحمدية) رقم)

 ملغرب نتيجة لشركة ثم

 نش5ئه5 في  خر سنة)2)0))لكن

 ع نقص  القب45 على  ألنشطة

 ملقترحة و  ع تز يد  ملص5رف

 لث5بتة قرر  لشريك  لشحيد وقف)

وحل  لشركة.

و عين:

و) قششيح   لسيد)ة() بشبكر 

ج) عم5رة  فلشري5ن  عنش نه) () ق5 ة 

ش5رع) (9 شقة) (( د 4 نيم ط5بق) ه5ء)

8000)) ملحمدية)  لحسن  لث5ني)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)

وفي  ق5 ة) ((0(( أبريل) (24 بت5ريخ)

عم5رة د  لط5بق  ألو4) (3 ليزوركيد2)

8000)) ملحمدية) (- 4) ملحمدية) رقم)

 ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (22  البتد ئية ب5ملحمدية بت5ريخ)

))0))تحت رقم)998.

568I

NVV START

ميلشيف
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

NVV START

 HAY(AGLA(OUED(AMLIL ،

35250، TAZA(MAROC

 يلشيف شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  ص5رة 

ب5ب  رزوقة - 32000 ت5زة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

6515

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (22

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

 يلشيف.

تصنيع) (- (: غرض  لشركة بإيج5ز)

 نتج5ت  ملخ5بز

-تصنيع  لبسكشيت و  ملعجن5ت

شبه  لجملة) و  -تج5رة  لجملة 

للخبز و  ملعجن5ت و  لحلشي5ت.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)حي  ص5رة)

ب5ب  رزوقة)-)32000)ت5زة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد بشزردة عبد  للطيف):)200 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

200)حصة) (:  لسيد  لروز2 وليد)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عبد  للطيف) بشزردة   لسيد 

عنش نه) ())2) جمشعة))2) ملسيرة)2 

32000)ت5زة  ملغرب.
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 لسيد  لروز2 وليد عنش نه) ()رقم)

حي  ملغرب) زنقة  لد ر  لبيض5ء) ((2

 لعربي)32000)ت5زة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عبد  للطيف) بشزردة   لسيد 

عنش نه) ())2) جمشعة))2) ملسيرة)2 

32000)ت5زة  ملغرب

 لسيد  لروز2 وليد عنش نه) ()رقم)

حي  ملغرب) زنقة  لد ر  لبيض5ء) ((2

 لعربي)32000)ت5زة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية بت5زة بت5ريخ)22) 25)))0) 

تحت رقم)299.

569I

Atlas Valora Conseil

RELOOKING STUDIO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Atlas Valora Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH  ملغرب

RELOOKING STUDIO شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 8 

عم5رة إيم5ن ش5رع عبد  لكريم 

 لخط5بي - جليز حي  لغش4  ر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(2329

 04 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.RELOOKING STUDIO

(: بإيج5ز) غرض  لشركة 
 الستش5ر ت و  لتكشين و  لتدريب في)
ب5لصحة) و  لعن5ية   ج45  لتجميل 
تحضير  ستحضر ت) و  و  ملظهر 

 لتجميل..
رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
عبد  لكريم) ش5رع  إيم5ن  عم5رة  (8
حي  لغش4  ر كش) جليز  (-  لخط5بي)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيدة سن5ء)حجيطة):)20)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
 لسيدة نشرة  لط5هر2):)20)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
حجيطة عنش نه) ()  لسيدة سن5ء)
حي  الن5رة بلشك)28)رقم)746 40230 

 ر كش  ملغرب.
 لسيدة نشرة  لط5هر2 عنش نه) ()
 04 رقم) (7 أ) عم5رة  سينكش  عرصة 

40000) ر كش  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيدة نشرة  لط5هر2 عنش نه) ()
 04 رقم) (7 أ) عم5رة  سينكش  عرصة 

40000) ر كش  ملغرب
حجيطة عنش نه) ()  لسيدة سن5ء)
حي  الن5رة بلشك)28)رقم)746 40230 

 ر كش  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)4992.
270I

FOUZMEDIA

STE MANILA WELLNESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
STE MANILA WELLNESS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  كتب رقم 
3)  لط5بق 6 ز وية  حمد  لديشر2 
وزنقة  أل يرة ع5ئشة عم5رة  لنخيل 
 لرقم 66 - 24000  لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
65019

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 20) 5رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.MANILA WELLNESS
:) ركز) بإيج5ز) غرض  لشركة 

للتجميل.
:) كتب) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
ز وية  حمد) (6 3)) لط5بق) رقم)
 لديشر2 وزنقة  أل يرة ع5ئشة عم5رة)
 لنخيل  لرقم)66)-)24000) لقنيطرة)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () عد2   لسيدة  سم5ء)
16)زنقة  ملنصشر  لدهبي عم5رة ش5لة)

 لشقة)2 24000) لقنيطرة  ملغرب.
عنش نه) () عد2  سكينة   لسيدة 
 لرقم)28) لصي5د)) 24000) لقنيطرة)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () عد2   لسيدة  سم5ء)
16)زنقة  ملنصشر  لدهبي عم5رة ش5لة)

 لشقة)2 24000) لقنيطرة  ملغرب
عنش نه) () عد2  سكينة   لسيدة 
 لرقم)28) لصي5د)) 24000) لقنيطرة)

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)0))أبريل)

))0))تحت رقم)-.
272I

 ئتم5نية  الستش5رية ندى

صيدلية اسماعلية مار�سي- 
اسيف ب

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 ئتم5نية  الستش5رية ندى
د ودي5ت  ر كش ، 40000،  ر كش 

 ملغرب
صيدلية  سم5علية  5ر�سي-  سيف 
ب شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  سيف 
4 س عم5رة أ رقم 28  ر كش. - 

40000  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
227(29

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(2 يشليشز) (23
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 إلقتض5ء)بمختصر تسميته5):)صيدلية)

 سم5علية  5ر�سي-) سيف ب.
لبيع) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 الدوية ب5لتقسيط.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):) سيف)4 
س عم5رة أ رقم)28) ر كش.)-)40000 

 ر كش  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 بلغ رأسم45  لشركة:)2.200.000 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
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 لسيدة  لعلش2  السم5عيلي سن5ء)
عنش نه) ()4)2رقم  سيف ب)40000 

 ر كش  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيدة  لعلش2  السم5عيلي سن5ء)
عنش نه) ()4)2رقم  سيف ب)40000 

 ر كش  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
يشليشز) ((0  لتج5رية بمر كش بت5ريخ)

2)0))تحت رقم)126275.
27(I

WAY CONSEIL

NVADERZ
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
NVADERZ شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي زينة 

بيزنيس  ركز ش5رع  سليم تجزيئة 
بك5ر  لط5بق 3 شقة 24 ب5ب دك5لة - 

45160  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(2(92

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (29
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.NVADERZ
إنش5ء) (- (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
وإد رة  إلعالن5ت عبر  إلنترنت)،)وإد رة)
و لرجشع إلى) (،  لشبك5ت  الجتم5عية)
وإنش5ء) ملحتشى) (،  حرك5ت  لبحث)

) لفيديش و لصشر(.

-) الستش5ر ت و لتدريب في  ج45)

لص5لح  لشرك5ت)  لتسشيق  لرقمي 

و ألفر د..

زينة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

تجزيئة) ش5رع  سليم  بيزنيس  ركز 

(- ب5ب دك5لة) (24 3)شقة) بك5ر  لط5بق)

45160) ر كش  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد قنديلة عبد  لب5سط عبد)

 200 حصة بقيمة) (2.000 (:  لصمد)

درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عبد  لب5سط) قنديلة   لسيد 

تجزيئة  بن) عنش نه) () عبد  لصمد 

45160) ر كش)  2042 ت5شفين رقم)

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عبد  لب5سط) قنديلة   لسيد 

تجزيئة  بن) عنش نه) () عبد  لصمد 

45160) ر كش)  2042 ت5شفين رقم)

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (20 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232243.

273I

FOUZMEDIA

STE EURHIRE SERVICES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

STE EURHIRE SERVICES شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 32 ز وية 

 A حمد  لقر2 و نز 4 إق5 ة  ن5ر 

 كتب رقم 2 - 24000  لقنيطرة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

65021

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( ين5ير) ((7

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.EURHIRE SERVICES

غرض  لشركة بإيج5ز):) إلستش5رة)

في  لتسيير.
32)ز وية) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 A إق5 ة  ن5ر) و نز 4   حمد  لقر2 

24000) لقنيطرة) (- (2 رقم)  كتب 

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيدة شيم5ء)جدو عنش نه) ()40 

 B( 24000 ش5رع  الستقال4  لرقم)

 لقنيطرة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيدة شيم5ء)جدو عنش نه) ()40 

 B( 24000 ش5رع  الستقال4  لرقم)

 لقنيطرة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)0))أبريل)

))0))تحت رقم)-.
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FIDUFORM SARL

TRANS SLAMA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUFORM SARL

 N°53 ETAGE 1 RUE(ZIADA ،

13002، BENSLIMANE(MAROC

TRANS SLAMA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي دو ر  والد 

سال ة - 23200 بشزنيقة  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.4(93

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

))0))تقرر حل) )))فبر ير)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

رأسم5له5) TRANS SLAMA) بلغ 

وعنش ن  قره5) درهم  (200.000

 إلجتم5عي دو ر  والد سال ة)-)23200 

عدم) (: (4 نتيجة  بشزنيقة  ملغرب 

تحقيق  لهدف) على  قدرة  لشركة 

 الجتم5عي.

و حدد  قر  لتصفية ب دو ر  والد)

سال ة)-)23200)بشزنيقة  ملغرب.)

و عين:

و) رشيد  لط5لعي   لسيد)ة()

 23200 دو ر  والد سال ة) عنش نه) ()

بشزنيقة  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (( بت5ريخ) سليم5ن  ببن   البتد ئية 

 5رس)))0))تحت رقم)226.

272I
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GROUPE SCOLAIRE ENAIM PRIVE

 GROUPE SCOLAIRE ENAIM

PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إض5فة تسمية تج5رية أو شع5ر)

 GROUPE SCOLAIRE ENAIM

PRIVE

 DOUAR OULED AHMED

 COMMUNE DE DAR

 BOUAZZA ، 11070،

CASABLANCA MAROC

 GROUPE SCOLAIRE ENAIM

PRIVE «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»

 DOUAR :وعنش ن  قره5  الجتم5عي

 OULED AHMED COMMUNE

 DE(DAR(BOUAZZA - 11070

.CASABLANCA MAROC

«إض5فة تسمية تج5رية أو شع5ر»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.423837

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
تقرر) ((0(( 09) 5رس) في)  ملؤرخ 

إض5فة شع5ر تج5ر2 للشركة وهش:

ECOLE JULES CESAR PRIVEE

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (8 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 5رس)))0))تحت رقم)42)829.

576I

FIDUCOJ

STE M2A SERVICES
إعالن  تعدد  لقر ر ت

FIDUCOJ

 HAY(ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC

STE M(A SERVICES «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: حي  والد 

سيد2 علي رقم أ 02) - 64550 

جر دة  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.33292

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
تم  تخ5ذ) ((0(( أبريل) (02  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت5لية:)
على) ينص  2:) لذ2  رقم) قر ر 
أين5و) كريمة  تفشيت  لسيدة   5يلي:)
20))حصة  جتم5عية  ن أصل)720 

حصة لف5ئدة  لسيد  عر ب حفيظ
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
تعيين  لسيد  عر ب حفيظ ب.ت.و.)
كريمة) و لسيدة  ((0028 ه) ف  رقم 
 32706 ه) ف  رقم  ب.ت.و.) أين5و 

 سيرين  تش5ركين للشركة)
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
على) ينص  06:) لذ2  رقم) بند 
 5يلي:)حمل  لشرك5ء:) لسيدة كريمة)
و  لسيد  عر ب) درهم5  أين5و20000)

حفيظ)20000)درهم5 نقشد  عينية
على) ينص  07:) لذ2  رقم) بند 
رأسم45  لشركة  تكشن  ن)  5يلي:)
بين) حصة  جتم5عية  جزأة  (2000
 لسيدة كريمة أين5و و  لسيد  عر ب)

حفيظ كل  نهم5 ب)200)حصة
على) ينص  16:) لذ2  رقم) بند 
حفيظ) تعيين  لسيد  عر ب   5يلي:)
و لسيدة) ((0028 رقم ف ه) ب.ت.و.)
كريمة أين5و ب.ت.و.)رقم ف ه)32706 

 سيرين  تش5ركين للشركة
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (22 بت5ريخ) بشجدة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)478.
277I

شركة جه5د  ملح5سب

ميتو ايت
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 Sté(MITO. IT لشريك  لشحيد 
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

قفل  لتصفية

شركة جه5د  ملح5سب
 لرقم )0 عم5رة ني5س ش5رع  حمد 

 لطيب بنهيمة  ملدينة  لجديدة 
أسفي ، 46000، أسفي  ملغرب

 يتش  يت شركة ذ ت  سؤولية 

 Sté حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
MITO. IT(SARL(AU شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : رقم 208 
بلشك 46 حي  لزهشر  سفي  سفي 

46000  سفي  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
.9567

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( أبريل) (2(  ملؤرخ في)
ذ ت  سؤولية) شركة   يتش  يت 
 Sté ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 
ذ ت) شركة  (MITO. IT SARL AU
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 
 200.000 رأسم5له5)  لشحيد  بلغ 
درهم وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم)
حي  لزهشر  سفي) (46 بلشك) (208
نتيجة) 46000) سفي  ملغرب   سفي)
صعشبة) و  للشضعية  مل5لية  لنظر  

تحقيق  لهدف.
و عين:

و) سشمل5و2   لسيد)ة()  ين 
حي) (46 بلشك) (208 رقم) عنش نه) ()
46000) سفي  ملغرب)  لزهشر  سفي)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)
 208 ))0))وفي رقم) )2)أبريل) بت5ريخ)
حي  لزهشر  سفي  سفي) (46 بلشك)

46000) سفي  ملغرب.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20 بت5ريخ) بآسفي   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))0)/372.
278I

AQUACOMPTE

SHILAZ PROMO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

AQUACOMPTE
 N°74 RUE(ZERHOUN(N°4

 RESIDENCE(KAWTAR ، 20140،
CASABLANCA MAROC

SHILAZ PROMO شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 47 ش5رع 

اللة ي5قشت  لط5بق 2 - 0400)  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

427922

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((028 نشنبر) (2(

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.SHILAZ PROMO

كل) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لعملي5ت  لعق5رية  ملعلن عليه5 بظهير)

بت5ريخ27) غسطس) (200  .2.82

22.82) لذ2) للق5نشن) 2982تبع5 

تشجيع  الستثم5ر ت) على  ينص 

 لعق5رية وكل  لنصشص  لتي تغيره5  و)

تكمله5)، لشر ء)، الستغال4)،) لتسيير)

لكل  لحقشق) ،وكذلك  ع5دة  لبيع 

 لعق5رية)؛وبصفة ع5 ة كل  لعملي5ت)

وغير  لعق5رية) ، لعق5رية   لتج5رية)

، ملرتبطة بطريقة  ب5شرة ب5ملشضشع)

 ملش5ر  ليه  لتي يمكنه  ن يس5هم في)

تشسيع وتطشير نش5ط  لشركة.

47)ش5رع) عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)

اللة ي5قشت  لط5بق)2)-)0400)) لد ر)

 لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد فرج ك5 5نج جم45):)2.000 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
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و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

جم45) ك5 5نج  فرج   لسيد 
عنش نه) ()0))زنقة  ب حي5ن غرن5طي)

 (0400 2) ق5 ة ب5ك بلروز) ش) ط))

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

جم45) ك5 5نج  فرج   لسيد 
عنش نه) ()0))زنقة  ب حي5ن غرن5طي)

 (0400 2) ق5 ة ب5ك بلروز) ش) ط))

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (8 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

نشنبر)028))تحت رقم)00683491.

279I

بن علي لألستش5رة ش م م

ماجوريل باكاجينك
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

بن علي لألستش5رة ش م م

)92 تجزئة  ملس5ر طريق أسفي 

 ر كش ، 40000،  ر كش  ملغرب

 5جشريل ب5ك5جينك شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي طريق 

 سلم تجزئة بشك5ر  لط5بق3 شقة 24 

ب5ب دك5لة - 40000  ر كش  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.2((029

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

))0))تم تحشيل) 2))أبريل)  ملؤرخ في)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 

«طريق  سلم تجزئة بشك5ر  لط5بق3 

شقة)24)ب5ب دك5لة)-)40000) ر كش)

)) لط5بق  الر�سي)  ملغرب»)إلى)«دك5ن)

 لقم))20)تجزئة تلمس5ر طريق  سفي)

-)40000) ر كش  ملغرب».

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (22 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)135606.

280I

le(partenaire(fiscal

3A PROMOTION 
إعالن  تعدد  لقر ر ت

le(partenaire(fiscal

49 شلرع عمر  لخط5ب ط5بق 3 رقم 

6 عم5رة  لبركة، 90000، طنجة 

 ملغرب

 3A PROMOTION «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: 

 وليف5ريس,47 ش5رع  لحسن  لث5ني 

,شقة )) - 90000 طنجة  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.34673

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

تم  تخ5ذ) ((0(( أبريل) ((0  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تمت  ع5ينة وف5ة  له5لك  لسيد عبد)

 لسالم  لشز ني  لحسني  ملزد د بت5ريخ)

للبط5قة) 30/02/2932 لح5 ل 

D28000,) لق5طن قيد)  لشطنية رقم)

حي5ته في طنجة,20)ش5رع  ملج5هدين

قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

تمت  ع5ينة وف5ة  ملرحش ة  لسيدة)

زوجة  لسيد) (, بنت  حمد) شر فة 

عبد  لسالم  لشز ني  لحسني.

قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)

نش5ط  لشركة  ع  ملالك)  ستمر ر 

على  لتشزيع) و  ملش فقة  (,  لح5ليين)

عقشد) حسب  لر س  مل45   لجديد 

 الر ثة

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)6:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تغيير  النصبة

بند رقم)7:) لذ2 ينص على  5يلي:)

 لتشزيع  لجديد لرأس  مل45

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (09 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)23203).

282I

cabinet comptable chtioui

جيكا بيناء

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

cabinet comptable chtioui

 av tlemssani n°4bis ksar el kbir

 av(ahmed(tlemssani(n° 4 B(ksar

 el(kbir، 92150، ksar(el(kbir

maroc

جيك5 بين5ء شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي دو ر  والد 

ر فع زو دة - 220)9  لقصر  لكبير 

 ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.2702

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

027))تقرر حل) )2)شتنبر)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة جيك5)

درهم) (200.000 بين5ء) بلغ رأسم5له5)

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي دو ر  والد)

220)9) لقصر  لكبير) (- ر فع زو دة)

 ملغرب نتيجة 4):) ز ة  لقط5ع.

و حدد  قر  لتصفية ب دو ر  والد)

220)9) لقصر  لكبير) (- ر فع زو دة)

 ملغرب.)

و عين:

و) فؤ د  لشتيش2   لسيد)ة()

 4 رقم) ش5رع  لتلمس5ني  عنش نه) ()

220)9) لقصر  لكبير  ملغرب)  كرر)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 22 بت5ريخ) ب5لقصر  لكبير   البتد ئية 

 25)))0))تحت رقم)4)2.

28(I

DAMO CONSULTING SARL

GSD NCC
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL

 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 24

 TANGER(tanger, tanger، 90000،

tanger MAROC

GSD NCC شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي س5حة 

 شز ر ش5رع  لفرزدق  ق5 ة زريشح 

)2 رقم 7 - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(7027

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 32) 5رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 GSD (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.NCC

(: بإيج5ز) غرض  لشركة 

و لتكشين)  الستش5ر ت  لتشظيف 

و لتسشيق و إلعالن.

س5حة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 شز ر ش5رع  لفرزدق  ق5 ة زريشح))2 

رقم)7)-)90000)طنجة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد حمزة لكمشش):)200)حصة)

بقيمة)2.000)درهم للحصة.

 لسيد حمزة لكمشش):)200)حصة)

 جتم5عية بقيمة)200.000)درهم.
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و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () لكمشش  حمزة   لسيد 
 0( رقم) ((2 زنقة) حي ف5طمة  لزهر ء)

90070)طنجة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () لكمشش  حمزة   لسيد 
 0( رقم) ((2 زنقة) حي ف5طمة  لزهر ء)

90070)طنجة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (09 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم))2349).
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SOFICOF

STE AZIANI SARL.AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

SOFICOF

 angle rue ghazali et zeryab ,2

 apt 2 les(orangers(rabat ،

10000، Rabat(MAROC

STE AZIANI SARL.AU شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي رحمة 

سكتشر E رقم 37)2 سال - 20000 

 لرب5ط  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.26269

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)2))شتنبر)2)0))تم تحشيل)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 
«حي رحمة سكتشر)E)رقم)37)2)سال)-)
20000) لرب5ط  ملغرب»)إلى)«32)زنقة)

 20000 (- تز رين حي  لفرح قرية سال)

 لرب5ط  ملغرب».

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

02) 5رس) بت5ريخ) بسال   البتد ئية 

))0))تحت رقم)38432.
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 ئتم5نية  ملج5طي

INDURIB GIE

 جمشعة ذ ت  لنفع  القتص5د2

قفل  لتصفية

 ئتم5نية  ملج5طي

ش5رع عال4 بن عبدهللا زنقة  لزالقة 

 لشقة رقم 3 ، 32000، ت5زة  ململكة 

 ملغربية

INDURIB GIE  جمشعة ذ ت  لنفع 

 القتص5د2

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : دو ر أهل 

 لز وية  كن5سة  لغربية - 32000 

ت5زة  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.2807

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تقرر) ((0(( فبر ير) (04 في)  ملؤرخ 

ذ ت) INDURIB GIE) جمشعة  حل)

رأسم5له5)  لنفع  القتص5د2  بلغ 

وعنش ن  قره5) درهم  (200.000

 إلجتم5عي دو ر أهل  لز وية  كن5سة)

ت5زة  ملغرب نتيجة) (32000 (-  لغربية)

النته5ء) ألشغ45  لتي تأسس  ن أجله5)

 ملجمشعة.

و عين:

و)  لسيد)ة() لن5صر  ملج5طي 

هللا) عبد  بن  عال4  ش5رع  عنش نه) ()

ت5زة) (04 رقم) زنقة  لزالقة  لشقة 

)ة() كمصفي) ت5زة  ملغرب  (32000

للشركة.

و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)

بت5ريخ)04)فبر ير)))0))وفي دو ر  هل)

 32000 (-  لز وية  كن5سة  لغربية)

ت5زة  ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (23 بت5ريخ) بت5زة   البتد ئية 

))0))تحت رقم)169.
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Audifisc(Maroc

HENNA DEV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

« HENNA DEV « ش.ذ.م.م 

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة 

بمقت�سى عقد عرفي  برم ب5لد ر)

(، (28-04-2202 بت5ريخ)  لبيض5ء)

ذ ت  سؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 حدودة  ن شريك وحيد و لتي تتشفر)

على  لخص5ئص  لت5لية):

(»(HENNA DEV  سم  لشركة:)«)

ش.ذ.م.م)

أسست)  لهدف:) الغر ض  لتي 

 ن  جله5  لشركة هي  لقي5م بشكل)

 ب5شر أو غير  ب5شر)

ب5ملغرب أو ب5لخ5رج بم5 يلي):)

•) لقي5م بجميع  مله5م أو  لدر س5ت)

بعملي5ت  الستش5ر ت) تتعلق   لتي 

 الستر تيجية؛-)

 ملش كبة و  ملششرة بشأن  لدعم)

لف5ئدة  لف5علين)  الستثم5ر2 

جميع) في   القتص5ديين  لع5 لين 

 لقط5ع5ت)-

 القتص5دية؛)

ك5فة) إنج5ز  و  و  عد د  در سة 

 ملش5ريع  لصن5عية،) لتج5رية،)

و  لبحرية) ،) لعق5رية،)  لسي5حية)

ن5هيك عن ك5فة)

تلحق) قد   لتدخالت  مل5لية  لتي 

به5؛)

عن) إد رة  ألنشطة  لن5تجة 

 ملش5ريع  ملذكشرة  عاله؛-

و لتج5رة) و لتصدير   الستير د 

إلى  لشرك5ت) أشك5له5،) بجميع 

و ألشخ5ص  ملعنشيين  آلخرين  لذين)

يملكشن)-

أسهم5 فيه5؛

وتمثيل) وبيع  و ستغال4   قتن5ء)

جميع  لتر خيص أو بر ء ت  الختر ع)

أو  ال تي5ز ت أو  لعال 5ت  لتج5رية)

ذ ت  لصلة أو  لتج5رة في  لسلع؛

أشك5له) بجميع   لتمثيل  لتج5ر2 
أل2) (، عقد  لحصرية...() (، ) لشك5لة)
أصل) ،) ن  للمنتج) تج5رية  عال ة 

 حلي)
أو  ستشرد)؛

في  ال شر) و ملس5عدة   ملششرة 
 لتج5رية؛-

و ر قبة)  لتنقيب  لتج5ر2 
 لقط5ع؛)-)

على  لشر ك5ت)  لتف5وض 
) لشرك5ت،) لع5 ة/ وإق5 ته5 وإد رته5)

 لخ5صة،...(؛-
-) ش5ركة  لشركة)،)بأ2 وسيلة)،)
في أ2) (، بشكل  ب5شر أو غير  ب5شر)
بغرضه5) تكشن  رتبطة  قد  عملي5ت 
(، جديدة) شرك5ت  إنش5ء) خال4   ن 
شر ء) أو  في  الكتت5ب  أو  ملس5همة 
(،  ألور ق  مل5لية أو حقشق  لشرك5ت)
أو) ،) إلنش5ء) أو  الند 5ج أو غير ذلك)
إد رة  إليج5ر) أو  تأجير  (،  الستحش ذ)
أخذ) ؛) أو  ؤسس5ت) أعم45  أل2 
جميع) نقل  أو  تشغيل  أو  حي5زة  أو 
 لعملي5ت وبر ء ت  الختر ع  ملتعلقة)
بهذه  ألنشطة أو إع5دة تنظيم جميع)
في) سش ء) و ملؤسس5ت   لشرك5ت 

 ملغرب أو في  لخ5رج)؛
جميع  ملع5 الت) (، أعم) وبشكل 
و ألور ق) و لصن5عية   لتج5رية 
،) ملرتبطة) و مل5لية) و لعق5رية   مل5لية 
بشكل  ب5شر أو غير  ب5شر ب5ألشي5ء)
أو  ن  ملحتمل أن) (،  ملذكشرة أعاله)
تعزز تحقيقه5 وتطشيره5)،)وكذلك أ2)
 ش5ركة  ب5شرة أو غير  ب5شرة)،)بأ2)
في  لشرك5ت) (، أو) شكل  ن  ألشك45.)
 لتي تسعى لتحقيق أهد ف  م5ثلة أو)

ذ ت صلة
يشم) سنة  بتد ء) ن  (99 (:  ملدة)

تقييده5 ب5لسجل  لتج5ر2.
(،  قر  لشركة:) لد ر  لبيض5ء)
ش5رع  حمد  لزرقطشني،) (،265

 لط5بق)9،)شقة))9. 
رأسم45) يبلغ  (: رأسم45  لشركة)
درهم  قسم) (200.000  لشركة)
درهم) (200 بقيمة) حصة  (2000 إلى)
و  ملسددة) ،) ملدفشعة  للش حدة)

ب5لك5 ل  شزعة كم5يلي):



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0))الجريدة الرسمية   9200

 لسيد عمر2 سينشر)200):حصة)
 :  لسيدة إيم5ن روند2 أندل�سي0 

2))حصة)
 لسيدة ن5دية  ك5في):)2)0)حصة

تسير لشركة  ن) (:  د رة  لشركة)
طرف  لشريك  لشحيد  لسيد أحمد)

بنشنة ملدة غير  حدودة.
 لسنة  مل5لية للشركة):)تبتدئ  ن)

ف5تح ين5ير و تنتهي في)32)دجنبر.)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
رقم) تحت  ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 
207)24) ن  لسجل  لتج5ر2 بت5ريخ)

 .06/05/2022
 لخص قصد  لنشر

586I

CHELLALATE MARKET SARL

 CHELLALATE MARKET
.S.A.R.L

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

CHELLALATE MARKET SARL
26 ش5رع  رس سلط5ن شقة 3 ط5بق 

2 ، 20006،  لد ر  لبيض5ء  ملغرب
 .CHELLALATE MARKET S.A.R.L

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 26 ش5رع 

 رس سلط5ن شقة 3 ط5بق 2 - 
20006  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
24(499

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (28
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

..CHELLALATE MARKET S.A.R.L
بيع) (• (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
وغير) جميع  ملنتج5ت  لغذ ئية 

 لغذ ئية ب5لتجزئة.

تسشيق وتشزيع هذه  ملنتج5ت وأ2)
نش5ط  تعلق به5

و لتصدير) و الستير د  •) لتج5رة 
لجميع  ملنتج5ت  لغذ ئية وغيره5..

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)26)ش5رع)
(- (2 ط5بق) (3 شقة) سلط5ن   رس 

20006) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 200 (:  لسيدة  فطيمة  لعميمي)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
 900 (: عمر  لبشطهر2)  لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيدة  فطيمة  لعميمي)
عين  لشق  ق5 ة  لكتبية) عنش نه) ()
0470)) لد ر)  0( رقم) (20 عم5رة)

 لبيض5ء) ملغرب.
عنش نه) () عمر  لبشطهر2   لسيد 
0)) حج سكنية) رقم) (2  لبدر عم5رة)
20600) لد ر) سيد2  لبرنش�سي) (23

 لبيض5ء) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيدة  فطيمة  لعميمي)
عين  لشق  ق5 ة  لكتبية) عنش نه) ()
0470)) لد ر)  0( رقم) (20 عم5رة)

 لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 20 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3244)8.
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STE CECONA SARL

MAR KONIA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
MAR KONIA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي شقة 
 لط5بق 2 رقم ) حي ت5ويمة زنقة 
3 رقم 16 شقة  لط5بق 2 رقم ) 

حي ت5ويمة زنقة 3 رقم 16 62000 
 لن5ظشر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
(3203

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( ين5ير) (02
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 MAR (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.KONIA
 (2 (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
 ق5و4  لنقل  ال تعة غير  ملصحشبة)
و) للغير  و  لدولي  و  لبض5ئع  لشطني 

 لتصدير و  الستير د.
شقة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
زنقة) ت5ويمة  حي  (( رقم) (2  لط5بق)
 ( رقم) (2 شقة  لط5بق) (16 رقم) (3
 62000  16 رقم) (3 زنقة) ت5ويمة  حي 

 لن5ظشر  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: هللا) عبد  كشنية   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.)
 2000 (: هللا) عبد  كشنية   لسيد 

بقيمة)200)درهم.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لشركة)MAR KONIA)عنش نه) ()
شقة  لط5بق)2)رقم)))حي ت5ويمة زنقة)

3)رقم)16 62000) لن5ظشر  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد كشنية عبد هللا عنش نه) ()
لشفيير) (7200 كشنكشرد) زنقة  (82

3600)جينك بلجيك5.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية ب5لن5ضشر بت5ريخ)02)فبر ير)

))0))تحت رقم)280.
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STE CECONA SARL

FILS TRAV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

FILS TRAV شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ال ل 

بلشك ش رقم 20 شقة 22/)2209) 

طريق طشيمة 265  ال ل بلشك ش 
رقم 20 شقة 22/)2209) طريق 

طشيمة 265 6200  لن5ظشر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2):)

(40(2

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 32) 5رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 FILS (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.TRAV
2() ق5و4) غرض  لشركة بإيج5ز):)

في  الشتغ45  ملختلفة و  لبن5ء)

)() ق5و4  لنقل  لبض5ئع لحس5ب)

 لغير و  لتج5رة.

:) ال ل) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

بلشك ش رقم)20)شقة))2209)/22 

ش) بلشك  265) ال ل  طشيمة) طريق 
طريق) (22/(2209( شقة) (20 رقم)

طشيمة)265 6200) لن5ظشر  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة.



9201 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

 FILS TRAV : 2.000  لشركة)
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.)

 200 (: عبد  لعلي) لشعل   لسيد 
بقيمة)200)درهم.

 لسيد لشعل  حمد):)200)بقيمة)
200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد لشعل عبد  لعلي عنش نه) ()
سلش ن) بشعرك  ت5ويمة  (4( زنقة)

Z2(2209) لن5ظشر  ملغرب.
 لسيد لشعل  حمد عنش نه) ()حي)
)SB3884) لن5ظشر)  40 ت5ويمة زنقة)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد لشعل عبد  لعلي عنش نه) ()
سلش ن) بشعرك  ت5ويمة  (4( زنقة)

Z2(2209) لن5ظشر  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (04 بت5ريخ) ب5لن5ضشر   البتد ئية 

))0))تحت رقم)676.
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 ئتم5نية فيد ك5،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

SID BRAHIM TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

 ئتم5نية فيد ك5، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

ش5رع  لعركشب رقم 4-02)77 
صندوق  لبريد رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
SID BRAHIM TRAVAUX شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

ف5س رقم 03 حي ملسيرة 04 - 73000 
 لد خلة  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.(8(7

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(( أبريل) (28 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

سيد  بر هيم) )ة() تفشيت  لسيد)
حصة  جتم5عية  ن) (200 لشديكي)
)ة() حصة لف5ئدة  لسيد) (200 أصل)
 حمد لشديكي بت5ريخ)7))أبريل)))0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (2 بت5ريخ) بش د2  لدهب   البتد ئية 

أبريل)))0))تحت رقم)696/2022.
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 ئتم5نية فيد ك5،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

SID BRAHIM TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

 ئتم5نية فيد ك5، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

ش5رع  لعركشب رقم 4-02)77 
صندوق  لبريد رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
SID BRAHIM TRAVAUX شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

ف5س رقم 03 حي ملسيرة 04 - 73000 
 لد خلة  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.(8(7
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم تعيين) ((0(( أبريل) (28  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة() جديد   سير 

لشديكي  حمد كمسير وحيد
تبع5 لقبش4  ستق5لة  ملسير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (2 بت5ريخ) بش د2  لدهب   البتد ئية 

أبريل)))0))تحت رقم)696/2022.
292I

 ئتم5نية فيد ك5،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

DLIMI CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتم5نية فيد ك5، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

ش5رع  لعركشب رقم 4-02)77 
صندوق  لبريد رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
DLIMI CAR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي 

كسيكيس5ت ش5رع تنغير رقم 28 - 

73000  لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

(2409

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (((

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 DLIMI(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.CAR

كر ء) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لسي5ر ت بدون س5ئق.

حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

(- (28 رقم) تنغير  ش5رع  كسيكيس5ت 

73000) لد خلة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 200 (:  لسيد  حمد  لدليمي)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 200 (: ف5طمة  لكنتي)  لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  حمد  لدليمي عنش نه) ()
 73000  22 رقم) تشبق45  جبل  زنقة 

 لد خلة  ملغرب.

 لسيدة ف5طمة  لكنتي عنش نه) ()

 970  2 رقم) لكشيرة  زنقة  حي  ملط5ر 

73000) لد خلة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيدة ف5طمة  لكنتي عنش نه) ()

 970  2 رقم) لكشيرة  زنقة  حي  ملط5ر 

73000) لد خلة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (7 بت5ريخ) بش د2  لدهب   البتد ئية 

أبريل)))0))تحت رقم)))0)/742.

29(I

CABINET CONSEIL ACHOURI

AGRITECH INVEST
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI
 BD(MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI(NUMERO 97
 PREMIERE(ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC
AGRITECH INVEST شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي إق5 ة 
أ ينة ز وية ش5رع ديمشززر ك5ندر 

وش5رع كرون بلفيدير ،  لد ر  لبيض5ء 
- 0000)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
521617

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(2 أكتشبر) ((2
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.AGRITECH INVEST
غرض  لشركة بإيج5ز):)شر ء)وبيع)

جميع  ملنتج5ت  ملتعلقة ب5لزر عة.
إق5 ة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
ك5ندر) ديمشززر  ش5رع  ز وية  أ ينة 
وش5رع كرون بلفيدير)،) لد ر  لبيض5ء)

-)0000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
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 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

(: إدريس) عبد  ملطلب   لسيد 
درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000

للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
إدريس) عبد  ملطلب   لسيد 
عنش نه) ()ش5رع بالتش د2 جلير رقم)6 

0000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
إدريس) عبد  ملطلب   لسيد 
عنش نه) ()ش5رع بالتش د2 جلير رقم)6 

0000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 08 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

نشنبر)2)0))تحت رقم)799383.

293I

CONSTRUCTION BOUHJIRA

 BOUHJIRA
CONSTRUCTION

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

رفع رأسم45  لشركة

CONSTRUCTION BOUHJIRA
 ،LOT(RIBH 2 N 10 ، 90000

طنجة  ملغرب
 BOUHJIRA CONSTRUCTION

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي 
 سترخشش  ق5 ة عمر ن  لط5بق 

 الو4 رقم 2 - 90000 طنجة  ملغرب.
رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.87423

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تم) ((0(( أبريل) (28 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
أ2  ن) درهم») (2.400.000»
 2.200.000» إلى) درهم») (200.000»
درهم»)عن طريق):)إد 5ج  حتي5طي أو)
أرب5ح أو عالو ت إصد ر في رأس  مل45.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم))2342).
294I

ديش ن  ملشثقة دع5ء)زروقي

برو ايمو الهاشمي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

ديش ن  ملشثقة دع5ء زروقي
وجدة ش5رع  لدرفشفي رقم 36  ق5 ة 

كشليز2  لط5بق  لث5لث رقم 28 ، 
60000، وجدة  ملغرب

برو  يمش  له5شمي شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 
 شال2  لحسن  لجزء 2 ري5ض  سلي 
 لط5بق  الو4 2 وجدة 60001 وجدة 

 ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.31637

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تمت) ((0(( أبريل) (07 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
رحمة) )ة() تفشيت  لسيد)
حصة  جتم5عية) (200  وعبد ملش ن)
حصة لف5ئدة  لسيد) (200  ن أصل)
 07 بت5ريخ) طريق  وعبد ملش ن  )ة()

أبريل)))0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((7 بت5ريخ) بشجدة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)1386.
292I

H M TAZA SARL

STE H M TAZA SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

H M TAZA SARL
 لشقة 3 تجزئة  ملنتزه رقم 0) ت5زة ، 

32000، ت5زة ت5زة
STE H M TAZA SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لشقة 3 
إق5 ة  ملنتزه ) رقم 0) ت5زة - 32000 

ت5زة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

6381

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(2 نشنبر) (2(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE H(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.M TAZA SARL

:) الشغ45) غرض  لشركة بإيج5ز)

 لغ5بشية

) الستير د و لتصدير.

 3 عنش ن  ملقر  الجتم5عي):) لشقة)
إق5 ة  ملنتزه)))رقم)0))ت5زة)-)32000 

ت5زة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد  لر ش حمزة):)200)حصة)

بقيمة)20.000)درهم للحصة.

 200 (:  لسيد  لخلشفي  حمد)

حصة بقيمة)20.000)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () حمزة   لسيد  لر ش 
زنقة طنجة ت5وة)32000)ت5زة  ملغرب.

 لسيد  لخلشفي  حمد عنش نه) ()
رقم)7)بلشك ب حي  مللحة ت5زة)32000 

ت5زة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد  لخلشفي  حمد عنش نه) ()
رقم)7)بلشك ب حي  مللحة ت5زة)32000 

ت5زة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

فبر ير) (07 بت5ريخ) بت5زة   البتد ئية 

))0))تحت رقم)62.

596I

SYNERGIE EXPERTS

DIGISCAN ENGINEERING

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

حل شركة

SYNERGIE EXPERTS

49 زنقة جشن جشريس، حي غشتييه 

، 20060،  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

 DIGISCAN ENGINEERING

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد)في طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 265، 

ش5رع  لزرقطشني رقم )9  لط5بق 9 - 

0020)  لد ر لبيض5ء  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.437605

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تقرر) ((0(( فبر ير) (22 في)  ملؤرخ 

ذ ت  سؤولية  حدودة) حل شركة 

 DIGISCAN ذ ت  لشريك  لشحيد)

 ENGINEERING

درهم) (20.000 رأسم5له5)  بلغ 

(،265 وعنش ن  قره5  إلجتم5عي)

 9 )9) لط5بق) ش5رع  لزرقطشني رقم)

-)0020)) لد ر لبيض5ء) ملغرب نتيجة)

4):)عدم تشفر سشق ك5ف)

(،265 ب) حدد  قر  لتصفية  و 

ش5رع  لزرقطشني رقم))9) لط5بق)9)-)

0020)) لد ر لبيض5ء) ملغرب)

و عين)

و) لخليفي   لسيد)ة() هد2 

حي  لنسيم إق5 ة ك5ز فيش) عنش نه) ()

.(0290  99 شقة) (20 عم5رة)

)ة() كمصفي)  لد ر لبيض5ء) ملغرب 

للشركة

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (7 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)822615

297I
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AUDEXAL

A S K M M
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

AUDEXAL
82 ش5رع اللة  لي5قشت ) قب5لة 

 وطشهش4( ، 20)0)،  لد ر  لبيض5ء 
 ملغرب

A S K M M شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : 3) بشير 
إبر هيمي ز وية ليبشرن - 20)0) 

 لد ر  لبيض5ء  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
.139863

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( 02) 5رس)  ملؤرخ في)
A S K M M)شركة ذ ت  ملسؤولية)
 200.000 رأسم5له5)  ملحدودة  بلغ 
 (3 درهم وعنش ن  قره5  إلجتم5عي)
بشير إبر هيمي ز وية ليبشرن)-)20)0) 
 لد ر  لبيض5ء) ملغرب نتيجة لالنش5ء)

شركة جديدة.
و عين:

و) علي  لنفخ5و2   لسيد)ة()
 3 رقم) فيال  سبتة  ش5رع  عنش نه) ()
كمصفي) 20650) ملحمدية  ملغرب 

)ة()للشركة.
و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)
بت5ريخ)02) 5رس)))0))وفي)3))بشير)
إبر هيمي ز وية ليبشرن)-)20)0)) لد ر)

 لبيض5ء) ملغرب.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (0 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)821961.
298I

FISCOMPTES

ECTRODECOR ORIENT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ذ ت  لشريك  لشحيد
حل شركة

FISCOMPTES
زنقة  بن رشد عم5رة لعلج  لط5بق 
 لث5ني رقم 22 ، 60020، وجدة 

 ملغرب
ECTRODECOR ORIENT شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد)في طشر  لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  سجد 

  ينة بنت وهب 3  بن در ر - 60350 
 بن در ر وجدة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.36601
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
2)0))تقرر حل) 4))دجنبر)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)
 ECTRODECOR  لشريك  لشحيد)
 200.000 رأسم5له5) ORIENT) بلغ 
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي) درهم 
 سجد   ينة بنت وهب)3) بن در ر)-)
60350) بن در ر وجدة  ملغرب نتيجة)

4):) يق5ف  لنش5ط.
و حدد  قر  لتصفية ب  سجد)
  ينة بنت وهب)3) بن در ر)-)60350 

 بن در ر وجدة  ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة()يحي بشدال4 و عنش نه) ()
تجزئة) بنسعيد  ش5رع  هد و2 
 60000  73 رقم) بلشك س  طلح5و2 

وجدة  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
فبر ير) (03 بت5ريخ) بشجدة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)397.
299I

fiduciaire(capital(orient

CASCROTY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire(capital(orient
 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE
 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7
OUJDA ، 60000، oujda(maroc

CASCROTY شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

 حمد  لخ5 س رقم 9) وجدة - 

60000 وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

38302

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(2 20) 5رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.CASCROTY

:) ألكالت) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لسريعة تج5رة.

ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

(- وجدة) ((9 رقم)  حمد  لخ5 س 

60000)وجدة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة.

رأسم45  لشركة:)  بلغ 

200.000,00)درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد  حمد  خمش4):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

 (20 (:  لسيد نشر لدين بشغريبيل)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 (20 (: ف5طمة  خمش4)  لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) ()  لسيد  حمد  خمش4 

ش5رع فيصل إبن عبد  لعزيز تجزئة)

 60000 وجدة) ((03 رقم) حمش  بن 

وجدة  ملغرب.

بشغريبيل) نشر لدين   لسيد 

عنش نه) ()حي  لقدس طريق  لحج5رة)
رقم)24)وجدة)60000)وجدة  ملغرب.

 لسيدة ف5طمة  خمش4 عنش نه) ()

 24 حي  لقدس طريق  لحج5رة رقم)

وجدة)60000)وجدة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) ()  لسيد  حمد  خمش4 
ش5رع فيصل إبن عبد  لعزيز تجزئة)
 60000 وجدة) ((03 رقم) حمش  بن 

وجدة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أكتشبر) ((8 بت5ريخ) بشجدة   لتج5رية 

2)0))تحت رقم)3724.
600I

RIM FINANCIAL

 جمشعة  د رس ك5يزن  لخ5صة
 GROUPE SCOLAIRE 

KAIZEN PRIVE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE(MEHDI 248 BD
 EMILE(ZOLA 2 EME(ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300،  لد ر 
 لبيض5ء  ملغرب

 جمشعة  د رس ك5يزن  لخ5صة 
 GROUPE SCOLAIRE KAIZEN
PRIVE «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: تجزئة 
 ال 5ن ج ح 8) ب عين  لسبع - 
20567  لد ر  لبيض5ء  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.408242
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
تم  تخ5ذ) ((0(( فبر ير) ((2  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت5لية:)
على) ينص  2:) لذ2  رقم) قر ر 
 5يلي:) لرفع  ن  لر سم45  الجتم5عي)
وخمس) خمسة  اليين  للشركة  ن 
 2.200.000,00( درهم)  ئة  لف 
وست  ئة) ستة  اليين  درهم() لى 
وعشرون  لف درهم))6.620.000,00 
درهم(عن طريق  كتت5ب  ليشن و  ئة)
درهم)0.000)2.2) وعشرون  لف 
و ئت5) عشر لف  ب5صد ر  حد2 
)00).22()حصة  جتم5عية  ن فئة)
درهم للحصة  لش حدة ك5 لة) ()200(
 الد ء)و البر ء) ن طرف  لسيد سمير)

بحس5ني)
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على) ينص  ):) لذ2  رقم) قر ر 
 5يلي:) النج5ز  لنه5ئي لرفع  لر سم45)
خمسة) للشركة  ن   الجتم5عي 
درهم) وخمس  ئة  لف   اليين 
ستة) درهم() لى  (2.200.000,00(
وعشرون  لف) وست  ئة   اليين 
درهم))6.620.000,00)درهم(وب5لت5لي)
ف5ن  لر سم45  الجتم5عي  صبح)
 قسم5 ك5التي):) لسيد سمير بحس5ني)
حميد) و لسيد  درهم  (2.2(0.000

 لخطيبي)2.200.000)درهم)
قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تحيين  لق5نشن  الس5�سي للشركة
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
بند رقم)6:) لذ2 ينص على  5يلي:)

 لرسم45  الجتم5عي
بند رقم)7:) لذ2 ينص على  5يلي:)

 لحصص  الجتم5عية
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 06 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)823346.
601I

fiduazizi

 GROUPEMENT PROJECT
MONOTORING
إعالن  تعدد  لقر ر ت

fiduazizi
ش5رع عمر  ملخت5ر حي  لقدس ش5رع 
عمر  ملخت5ر حي  لقدس، 7000، 

 لعيشن  ملغرب
 GROUPEMENT PROJECT

MONOTORING «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي:  دينة 

2)  5رس بلشك W رقم 647  دينة 
2)  5رس بلشك W رقم 647 70000 

 لعيشن  ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.42449

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
تم  تخ5ذ) ((0(( أبريل) ((0  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت5لية:)

على) ينص  02:) لذ2  رقم) قر ر 
 99  5يلي:)تقرر ت5سيس شركة  دته5)
در سة) ب5يج5ز  غرض  لشركة  سنة 
 ملش5ريع و الستش5ر ت  لق5نشنية ر س)
 45  لشركة)200000) قسمة ك5التي)
 لسيدة سكينة جشهر2)2000)حصة)
عنش ن  ق5 ته5) للحصة  درهم  (200

بلشك  4 رقم)87)حي  لهدى  ك5دير)
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
بند رقم))0:) لذ2 ينص على  5يلي:)
و  لع5ئلية) -02) السم5ء) لشخصية 
و  ش طن  سير2  لشركة  لسيدة)
سكينة جشهر2 عنش ن  ق5 ته5 بلشك)
 4 رقم)87)حي  لهدى  ك5دير و  لسيدة)
عنش ن  ق5 ته5  ق5 ة) بشرى  عمشم 
طريق  لخير)22)عم5رة)20) لشقة)29 

بنسرك5و  ك5دير
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((9 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))0)/39)2.
602I

segex

 CAMIONNAGE ROUTIER
ZH

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

قفل  لتصفية

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16 , App 12 FES(BP 2324 ،
30000، fes(MAROC

 CAMIONNAGE ROUTIER ZH
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي :  ملحل 
رقم )  لقطعة 28 تجزئة  لعنبرة 
طريق عين  لسمن - 30000 ف5س 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
.62729

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تقرر) ((0(( 24) 5رس) في)  ملؤرخ 
 CAMIONNAGE ROUTIER حل)

ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة  (ZH

ذ ت  لشريك  لشحيد  بلغ رأسم5له5)

وعنش ن  قره5) درهم  (200.000

 28 )) لقطعة)  إلجتم5عي  ملحل رقم)

(- عين  لسمن) تجزئة  لعنبرة طريق 

لعدم) نتيجة  ف5س  ملغرب  (30000

تحقيق  ألرب5ح.

و عين:

و) زوهر2  حميد   لسيد)ة()

زو غة) حي  لجديد  (777 عنش نه) ()

30000)ف5س  ملغرب كمصفي)  لعلي5)

)ة()للشركة.

و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)

بت5ريخ)24) 5رس)))0))وفي  ملحل رقم)

تجزئة  لعنبرة طريق) (28 )) لقطعة)

عين  لسمن)-)30000)ف5س  ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

16) 5رس) بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)))0)/2420.

603I

L’OASIS DE CHICHAOUA.

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

34 ش5رع حسن  لصغير  لط5بق 3 ، 

20600،  لد ر  لبيض5ء أملغرب

L’OASIS DE CHICHAOUA شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 61 ش5رع 

لال ي5قشت ز وية  صطفى  ملع5ني 

 لط5بق 2  ركز ري5ض رقم 56 - 

20600  لد ر  لبيض5ء  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.466727

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

 ملؤرخ في)7))دجنبر)2)0))تم تحشيل)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 

«61)ش5رع لال ي5قشت ز وية  صطفى)

 ملع5ني  لط5بق)2) ركز ري5ض رقم)56 

-)20600) لد ر  لبيض5ء) ملغرب»)إلى)«)

ش5رع ط5رق بن زي5د سكن  ع5ذ ط5بق)

2)-)24000) لقنيطرة  ملغرب».

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)822886.
604I

smaticomp

AG BUILD
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تغيير تسمية  لشركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،
casablanca maroc

AG BUILD شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  الجتم5عي 222 زنقة 
 س5 ة  بن زيد  لط5بق )  لجهة 
 اليسر  ملع5ريف  لد ر  لبيض5ء - 

0000)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب.
تغيير تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
424407

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تم تغيير) ((0(( أبريل) (2(  ملؤرخ في)
(» (AG BUILD» تسمية  لشركة  ن)

.»(AG BUILDING»(إلى
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (7 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)822685.
605I

LUXURY ABDELHAK

DELENCO-INVEST S.A.R.L
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LUXURY ABDELHAK
 N°5 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 3 EME(ETAGE(MEGA(POLE
OFFICIEL، 30000، FES(MAROC

DELENCO-INVEST(S.A.R.L شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي بف5س 
) تجزئة بريستيجي5  لعب  لخيل 

رقم 29  تجر 4 ف5س 30000 ف5س 
 ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
7(499

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (16
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.DELENCO-INVEST(S.A.R.L
غرض  لشركة بإيج5ز):) ملق5ولة في)

 لبن5ء)و  ألعم45  لتج5رية.
بف5س) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
بريستيجي5  لعب  لخيل) تجزئة  ((
30000)ف5س) 4)ف5س) 29) تجر) رقم)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 (00 (: بشخريص) فدوى   لسيدة 
حصة بقيمة)0.000))درهم للحصة.

شمس  لدين) بشخريص   لسيد 
 (0.000 بقيمة) حصة  ((00 (: علي)

درهم للحصة.
 (00 (: ريح5نة) بشخريص   لسيدة 
حصة بقيمة)0.000))درهم للحصة.

 (00 (: بشخريص  نيسة)  لسيدة 
حصة بقيمة)0.000))درهم للحصة.
: ي5سين  ش�سى)   لسيد بشخريص 
درهم) ((0.000 بقيمة) حصة  ((00

للحصة.
 (00 (: بشخريص) فدوى   لسيدة 

بقيمة)0.000))درهم.
شمس  لدين) بشخريص   لسيد 

علي):)00))بقيمة)0.000))درهم.
 (00 (: ريح5نة) بشخريص   لسيدة 

بقيمة)0.000))درهم.
 (00 (: بشخريص  نيسة)  لسيدة 

بقيمة)0.000))درهم.
(: ي5سين  ش�سى)  لسيد بشخريص 

00))بقيمة)0.000))درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيدة فدوى بشخريص عنش نه) ()
زنقة ال 5رتين فيلفر نش فرنس5) (408

69400)فيلفر نش فرنس5.
علي) شمس  لدين   لسيد 
زنقة) (408 عنش نه) () بشخريص 
 69400 فرنس5) فيلفر نش  ال 5رتين 

فيلفر نش فرنس5.
بشخريص) ريح5نة   لسيدة 
ال 5رتين) زنقة  (408 عنش نه) ()
فيلفر نش) (69400 فيلفر نش فرنس5)

فرنس5.
بشخريص)  لسيدة  نيسة 
ال 5رتين) زنقة  (408 عنش نه) ()
فيلفر نش) (69400 فيلفر نش فرنس5)

فرنس5.
بشخريص) ي5سين  ش�سى   لسيد 
ال 5رتين) زنقة  (408 عنش نه) ()
فيلفر نش) (69400 فيلفر نش فرنس5)

فرنس5.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
بشخريص عنش نه) ()  لسيد وديع 
16)زنقة بشن  لزهشر)2)ف5س)30000 

ف5س  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية بف5س بت5ريخ)09) 25)))0) 

تحت رقم)070).

606I

SOUHAL CONSULTING

EL OUARGUI IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم45  لشركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 EL OUARGUI IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 36 أ 
 ملسيرة 3  ر كش 40000  ر كش 

 ملغرب.
رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.27842

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم) ((0(( فبر ير) (02 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
أ2) درهم») (22.000.000,00»
إلى) درهم») (22.000.000,00»  ن)
عن) درهم») (30.000.000,00»
رفع  لقيمة  إلسمية لألسهم) (: طريق)

 ملشجشدة.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232200.
607I

FIDUCIAIRE ENNOUR

PLASTIC LHAJ MILOUD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER(ETAGE(N 75 BD(ALLAL(BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

PLASTIC LHAJ MILOUD شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لخلفية 
 لفقيه بن ص5لح - 00)3)  لفقيه 

بن ص5لح  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2043
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( فبر ير) ((3
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.PLASTIC LHAJ MILOUD
:) ملش د) بإيج5ز) غرض  لشركة 
غيره5) أو   لبالستيكية  لسليلشيدية 
)تشغيل  نشأة)  ن  ملش د  ملم5ثلة)
خال4) أو  الستخد م() ن  للتحضير 
-) الستير د) عملية  يك5نيكية)

و لتصدير.

:) لخلفية) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 لفقيه بن ص5لح)-)00)3)) لفقيه بن)

ص5لح  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد حمزة غ5ضف):)20))حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
 720 (: غ5ضف)  لسيد  حمد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () غ5ضف  حمزة   لسيد 
بن) 47) لفقيه  ب5ب  لخميس  لرقم)
ص5لح) بن  00)3)) لفقيه  ص5لح)

 ملغرب.
 لسيد  حمد غ5ضف عنش نه) ()
تجزئة ري5ض  الندلس رقم)47) لفقيه)
00)3)) لفقيه بن ص5لح) بن ص5لح)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  حمد غ5ضف عنش نه) ()
تجزئة ري5ض  الندلس رقم)47) لفقيه)
00)3)) لفقيه بن ص5لح) بن ص5لح)

 ملغرب)
عنش نه) () غ5ضف  حمزة   لسيد 
بن) 47) لفقيه  ب5ب  لخميس  لرقم)
ص5لح) بن  00)3)) لفقيه  ص5لح)

 ملغرب)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ) بن ص5لح  ب5لفقيه   البتد ئية 

07)أبريل)))0))تحت رقم)4)).
608I

tob travaux divers

 STE IMRIKLI
 D›EXPORTATION ET

D’IMPORTATION
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

tob travaux divers
حي ولي  لعهد زنقة  لليمشن رقم 

 لد ر 22  لعيشن  لعيشن، 70000، 



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0))الجريدة الرسمية   9206

 لعيشن  ملغرب
 STE IMRIKLI D’EXPORTATION
ET D’IMPORTATION شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 

 لشحدة رقم 222  لعيشن. - 70000 
 لعيشن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
42492

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((9
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)
 IMRIKLI D’EXPORTATION ET

.D’IMPORTATION
:) لتج5رة) بإيج5ز) غرض  لشركة 
تج5رة  ملش د) (، في  ملنتج5ت  لغذ ئية)

 لغذ ئية  لع5 ة)،
ك5فة  ملنتج5ت) وتصدير   ستير د 
 لغذ ئية.),) لتغذبة و ستير د وتصدير)
تج5رة) و لدو جن,) تج5رة  للحشم  (،

 ألجهزة  إللكترونية....
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 70000 (- 222) لعيشن.)  لشحدة رقم)

 لعيشن  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (:  لسيد عبد هللا بشصشلة)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد عبد هللا بشصشلة عنش نه) ()
ش5رع  حمد  لخ5 س) حي  لنهضة 
)0 70040) ملر�سى) زنقة  لعيشن رقم)

 لعيشن  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد عبد هللا بشصشلة عنش نه) ()
ش5رع  حمد  لخ5 س) حي  لنهضة 
)0 70040) ملر�سى) زنقة  لعيشن رقم)

 لعيشن  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ب5لعيشن بت5ريخ)-)تحت رقم)
609I

 كتب بشقسر2 يشسف للخد 5ت  الد رية و)

 لقنصلية

 STE CHAIB PLACO LUX
2022 SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 كتب بشقسر2 يشسف للخد 5ت 
 الد رية و  لقنصلية

حي  والد  بر هيم زنقة 9 رقم 4) 
 لن5ظشر  لن5ظشر، 62000،  لن5ظشر 

 ملغرب
 STE(CHAIB(PLACO(LUX 2022

SARL شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  والد 
 بر هيم زنقة 9 رقم 4)  لن5ضشر - 

62000  لن5ضشر  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
(3949

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( فبر ير) (24
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.CHAIB PLACO LUX (0(( SARL
غرض  لشركة بإيج5ز):) الستير د و)
 لتصدير و  الشغ45  لع5 ة و  لبن5ء)و)

تزيين  ملن5ز4 خ5رجي5 و د خلي5.

:)حي  والد) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
(- 4)) لن5ضشر) رقم) (9 زنقة)  بر هيم 

62000) لن5ضشر  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () شعيب   لسيد  ملخت5ر 
24) لن5ضشر) رقم) طشكيش  ش5رع 

62000) لن5ضشر  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () شعيب   لسيد  ملخت5ر 
24) لن5ضشر) رقم) طشكيش  ش5رع 

62000) لن5لضشر  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية ب5لن5ضشر بت5ريخ)2))فبر ير)

))0))تحت رقم)3)3.
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zagora consulting sarl

RESIDENCE EL KHAOUA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم229 ش5رع  حمد 

 لخ5 س ، 47900، ز كشرة 

 ملغرب--------------------

RESIDENCE EL KHAOUA شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي   زرو  

- 47900 ز كشرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

38(7

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 02) 5رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.RESIDENCE EL KHAOUA

تأجير) (1- (: غرض  لشركة بإيج5ز)

غرفة أو شقة  فروشة.

-2) قهى

-3) طعم..

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)حي   زرو )
-)47900)ز كشرة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 200 (: ع5ئشة)  لسيدة  لسشتي 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد  وختشر خ5لد):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيدة  لسشتي ع5ئشة عنش نه) ()
حي   زرو )47900)ز كشرة  ملغرب.

 لسيد  وختشر خ5لد عنش نه) ()حي)
  زرو )47900)ز كشرة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيدة  لسشتي ع5ئشة عنش نه) ()
حي   زرو )47900)ز كشرة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

8)) 5رس) بت5ريخ) بز كشرة   البتد ئية 

))0))تحت رقم)87.

611I

KAMAR BENOUNA

YOTTA ELECTRIC ش م م 
دات مساهم وحيد

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC

YOTTA ELECTRIC ش م م د ت 

 س5هم وحيد شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
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وعنش ن  قره5  إلجتم5عي جن5ن 
 ور د  لشقة رقم 8  الق5 ة 27 
 جمشعة 16 - 40000  ر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(2203

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (02
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)
د ت) م  م  ش  (YOTTA ELECTRIC

 س5هم وحيد.
:) شضشع) بإيج5ز) غرض  لشركة 
 لشركة في  ملغرب و في جميع  لبلد ن)
جميع  النشطة  ملتعلقة) (-
ب5لكهرب5ء)و  الدو ت  ملنزلية و  ملعد ت)

 ملنزلية)
ب5لجملة  و  لتسقيط) -) لتج5رة 
 الستر د  لتشزيع  لتمثيل  لتسشيق)
بجميع  شك45  ملعد ت  لكهرب5ئية و)

 شتق5ت  الدو ت  ملنزلية..
جن5ن) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 27 8) الق5 ة) رقم)  ور د  لشقة 
40000) ر كش) (- (16  جمشعة)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
(-

 2.000 (: شنتشك) نزهة   لسيدة 
بقيمة)200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () شنتشك  نزهة   لسيدة 
 28 رقم) عم5رة  3)  ق5 ة  لتيسير 

 5جشريل)40090) ر كش  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () شنتشك  نزهة   لسيدة 
 28 رقم) عم5رة  3)  ق5 ة  لتيسير 

 5جشريل)40090) ر كش  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (04 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2203)2.
612I

marrakech externalisation

VILLA NOUR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

marrakech externalisation
 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn

 aicha résidence excel sior imm
 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc
VILLA NOUR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ملكتب 
رقم 2, على يمين  مللك  ملسمى 

 بي5ض  لك5ئن ب  لشريفية دو ر 
بنك5و2 جم5عة تسلط5نت كيلش تر 6 

 ر كش - 40000  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

125365
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (02
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 VILLA (:  إلقتض5ء)بمختصر تسميته5)

.NOUR
*تشغيل) (: غرض  لشركة بإيج5ز)
وغيره5  ن) بيشت  لضي5فة  وإد رة 

 ملنشآت  لسي5حية
*خد 5ت  لكشنسيرج  لخ5صة)
(،  لف5خرة وإد رة  ملمتلك5ت  ملر شقة)
وال سيم5  لنقل وفن  لطهش وتنظيم)
وصش4) وإد رة   ألحد ث  لخ5صة 

خد 5ت) وجميع  و غ5درتهم   لعمالء)
في  ملج5الت  لصن5عية)  لكشنسيرج 
و لتج5رية و مل5لية و ألث5ث أو  لعق5ر ت)
و ملع5 الت بشكل  ب5شر أو غير  ب5شر)

 ملتعلقة بغرض  لشركة.)
جميع) تشفير  أو  (/ و) * لتشظيف 

 ملشظفين.
*إد رة  الستغال4  لتج5ر2))تنظيم)
 لعروض و لفع5لي5ت و لترفيه و 5 إلى)

ذلك(.
في  ج45) *) ستش5ر ت وخد 5ت 

 لديكشر و لتصميم.
*) ستير د و تصدير.

جميع) (، أكثر  ركزية) *بشكل 
و لصن5عية)  لعملي5ت  لتج5رية 
وجميع) و مل5لية  و لعق5رية  و ملنقشلة 
ذ ت  لصلة) أو   ألنشطة  ملس5عدة 
 ألخرى  ملتعلقة بشكل  ب5شر أو غير)
 ب5شر ب5ألشي5ء) ملذكشرة أعاله أو  لتي)
قد تعزز تحقيقه5 وتطشيره5)،)وكذلك)
غير  ب5شرة) أو  أ2  ش5ركة  ب5شرة 
(، شكل  ن  ألشك45) أ2  بمشجب  (،
سش ء)ك5ن في بين  لشرك5ت  لتي تسعى)
لتحقيق أهد ف  م5ثلة أو ذ ت صلة..
:) ملكتب) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
رقم)2,)على يمين  مللك  ملسمى  بي5ض)
بنك5و2) دو ر  ب  لشريفية   لك5ئن 
جم5عة تسلط5نت كيلش تر)6) ر كش)

-)40000) ر كش  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
حصة) (40 (: تير2  يرتس)  لسيد 

بقيمة)200)درهم للحصة.
 لسيد  يك5ئيل هشت5ن):)40)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
 (0 (: سفي5ن  لجزولي)  لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
بقيمة) (40 (: تير2  يرتس)  لسيد 

200)درهم.
 لسيد  يك5ئيل هشت5ن):)40)بقيمة)

200)درهم.
 (0 (: سفي5ن  لجزولي)  لسيد 

بقيمة)200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد تير2  يرتس عنش نه) ()دو ر)
قي5دة) د ر  لسالم  بنك5و2  لشريفية 
40000) ر كش) تسلط5نت,) ر كش)

 ملغرب.
 لسيد  يك5ئيل هشت5ن عنش نه) ()
دو ر  لهن5 ب5ششية و جم5عة ت5سلط5نت)

 ر كش)40000) ر كش  ملغرب.
 لسيد سفي5ن  لجزولي عنش نه) ()
تجزئة  لعك5ر2 د ر  لتن�سي فيال رقم)
 40000 )2) لنخيل  لشم5لي  ر كش)

 ر كش  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد هشت5ن  يك5ئيل عنش نه) ()
دو ر  لهن5 ب5ششية و جم5عة ت5سلط5نت)

 ر كش)40000) ر كش  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (22 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)135614.
613I

سل سشليسيشن

لي تيكنولوجي
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

سل سشليسيشن
ش5رع  الدريسية زنقة ط5رق زي5د 

رقم 64  لط5بق 2 ، 90000، طنجة 
 ملغرب

لي تيكنشلشجي شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  الدريسية 
ش5رع ط5رق  بن زي5د رقم 64  لط5بق 

2 - 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
126975

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( ))) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
لي) (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

تيكنشلشجي.
:) لبن5ء) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لصن5عي.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):) الدريسية)
ش5رع ط5رق  بن زي5د رقم)64) لط5بق)

2)-)90000)طنجة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: زهير  لح5فظي)  لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () زهير  لح5فظي   لسيد 
ب5ب  الندلس) (3  جمع  لعرف5ن)
 90000  2 رقم) (2 عم5رة) (7  جمشعة)

طنجة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () زهير  لح5فظي   لسيد 
ب5ب  الندلس) (3  جمع  لعرف5ن)
 90000  2 رقم) (2 عم5رة) (7  جمشعة)

طنجة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)23423).
614I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

OLEANDRA INVEST
إعالن  تعدد  لقر ر ت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
27 ش5رع  شريت5ني5 صندوق  لبريد 
2609 ، 40000،  ر كش  ملغرب

OLEANDRA INVEST «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: فيال 

بلشندبن  لتقى ش5رع جن5ن  لح5رتي و 
زنقة  لقصر  لكبير - 40000  ر كش 

 ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.47792

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ في)09)يشليشز)029)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)
قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
جميع  لحصص  الجتم5عية) بيع 
حصة  جتم5عية() لتي) (2.000(
 Bruno Pierre يمتلكه5  لسيد)
(» شركة) في  (GOMES TMIM
(«)OLEANDRA INVEST (SARL AU

لف5ئدة  لسيد أ ين بشحريشة.
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
 Bruno Pierre  ستق5لة  لسيد)
تعيين  لسيد) و  (GOMES TMIM
أ ين بشحريشة  سير وحيد ملدة غير)

 حددة
قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)
 نح تشقيع  لشرك5ت  ملصرفية بشكل)
قيشد) أ2  بدون  و  و  نفصل  فرد2 

للسيد أ ين بشحريشة)
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
بند رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
24)و) و) (8  ملش فقة على تعديل  ملش د)

تحديث  لنظ5م  ألس5�سي للشركة
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
دجنبر) (04 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

029))تحت رقم))22000.
615I

ACCOUN-TAX(SERVICES

RAK EXPRESS TRAVEL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم45  لشركة

ACCOUN-TAX(SERVICES
 RUE IBN TOUMERT IMM
 BELKZIZ(N° 10 GUELIZ ،

40000، MARRAKECH(MAROC
RAK EXPRESS TRAVEL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 2)) ش5رع 
 حمد  لخ5 س - 40000  ر كش 

 ملغرب.

رفع رأسم45  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.15367
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم) ((0(( 09) 5رس) في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
«900.000)درهم»)أ2  ن)«200.000 
درهم») (2.000.000» إلى) درهم»)
إجر ء) ق5صة  ع ديشن) (: عن طريق)
 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)135536.
616I

GROUPE TADLAOUI

LES TROIS AREQUIERS
شركة  ملس5همة

تغيير نش5ط  لشركة

GROUPE TADLAOUI
 شروع كريسط45 ،3س، 7) 

ش5رع سيد2  حمد بن عبد هللا 
،  5رين5  لد ر لبيض5ء ، 20)0)، 

 لد ر لبيض5ء  ملغرب
LES TROIS AREQUIERS شركة 

 ملس5همة
وعنش ن  قره5  الجتم5عي 2 ش5رع 

سيجلم5سة بيلفيدير  لد ر لبيض5ء - 
0300)  لد ر لبيض5ء  ملغرب.

تغيير نش5ط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 -.

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم تغيير) ((0(( 02) 5رس)  ملؤرخ في)
وبيع) شر ء) (•» نش5ط  لشركة  ن)

 لعق5ر ت في  لدولة وتأجيره5.
وبيع  لعق5ر ت في  لدولة) شر ء) (•

وتأجيره5.
وتركيب) وتأجير  وحي5زة  إنش5ء) (•
جميع  ملؤسس5ت و لشهرة و ملص5نع)
بك5فة  ألنشطة) و لشرش  ملتعلقة 

 القتص5دية و لصن5عية و لتج5رية.
أو  ملمتلك5ت) إد رة  لعق5ر ت  (•
 لفندقية ب5ألص5لة عن نفسه5 أو ني5بة)

عن  لغير.
و ملش5ركة  ملب5شرة) •) ملش5ركة 
أشك5له5) بجميع  (، غير  ملب5شرة) أو 

ذلك) في  بم5  (، وبجميع  لشس5ئل)

جميع  لشرك5ت) في  عملي5ت  لد ج 

و ملؤسس5ت و التح5د ت و جمشع5ت)

،) لتي)  ملص5لح  القتص5دية  ألخرى)

(، تم إنش5ؤه5 أو  لتي سيتم إنش5ؤه5)

ملم5رسة جميع  ألنشطة)؛

)تمثيل  ختلف  لعال 5ت  لتج5رية)

 لشطنية و ألجنبية.

وتج5رة) و لتصدير  •) الستير د 

لجميع  ملنتج5ت) و لتجزئة   لجملة 

و ملش د  لغذ ئية)  الستهالكية 

و ألغذية  لزر عية و ملش د  لكيمي5ئية)

غيره5  ن  ملنتج5ت) أو  و لصن5عية 

عن) بغض  لنظر  وجميع  لبنشد 

طبيعته5 ووجهته5)؛

جميع) في  ع5م  بشكل  •) لتج5رة 

 ملنتج5ت.

جميع  ملنتج5ت) تصنيع  (•

 لغذ ئية  لزر عية و نتج5ت  لنظ5فة)

و نتج5ت  الستهالك  لش5 ل وغيره5)

،)و 5 إلى ذلك)؛

•) ملش5ركة في  ختلف  لفع5لي5ت)

 لتج5رية  ثل  ملع5رض و ملع5رض في)

كل  ن  ملغرب و لخ5رج.

•)وبصشرة أعم)،)جميع  لعملي5ت)

 ملتعلقة)،)بشكل  ب5شر أو غير  ب5شر)

،)كلًي5 أو جزئًي5)،)بش حدة أو أخرى  ن)

إليه5 أعاله لتسهيل)  لعملي5ت  ملش5ر 

نش5ط  لشركة أو تعزيزه أو تطشيره)،)

وكذلك جميع  ملش5رك5ت)،) ملب5شرة أو)

غير  ب5شر)،)بأ2 شكل  ن  ألشك45)،)في)

 لشرك5ت  لتي تسعى لتحقيق أهد ف)

«جميع) إلى) صلة») ذ ت  أو   م5ثلة 

،) لتشطيب5ت)  ألعم45  إلنش5ئية)

(، ،) لجص) و لخ5رجية)  لد خلية 

(، وتركيب  ألرضي5ت) (،  إلسمنت)

 لنج5رة)،) لتزجيج)،) لنج5رة  لع5 ة)،)

وضع  لفسيفس5ء)،) لتبليط و لرخ5م)

تركيب  ملر فق  لصحية و لسب5كة) (،
،) لعز4) وتكييف  لهش ء) ،) لتدفئة 

أو) تجديد  ،) لبن5ء) ،) لتجصيص)

صي5نة  ألسطح وبشكل أعم)،)شركة)

 إلنش5ء ت  لع5 ة)؛
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•)جميع أعم45  لبن5ء) ملتخصصة)
في  شقع) وأعم45  لصرف  لصحي  (،
(، وأعم45  لحفر و لتجريف) (،  لبن5ء)
وأعم45  لتجريف)،)ووضع  ألس5س5ت.
تشمل) جميع  ألعم45  لتي  (•
(، و لحجر  ملقطشع) وضع  لبالط 
(، و لرخ5م) وقطع  ألحج5ر  ملحلية 
(، وقطع وتشكيل وتشطيب  ألحج5ر)
و لعملي5ت  لتي تتم على  لحجر  لخ5م)

،)وتصنيع  لهي5كل  إلسفلتية
للمب5ني) •) إلنش5ء ت  لع5 ة 
وإع5دة) (، وغير  لسكنية)  لسكنية 
وتجميع) (، و إلسمنت) (،  لدهن)
(، و لصش  ع) و لحظ5ئر  (،  لحظ5ئر)

وإنش5ء)جميع  ألعم45  ألخرى.
و ستير د) وتأجير  وبيع  شر ء) (•
وتصدير جميع  ملش د و لسلع و ألجهزة)
وصي5نة) لبن5ء) و ألدو ت  لالز ة 

وإصالح وتجديد  ملش د و ملب5ني.».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (7 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)822693.
617I

smaticomp

TOPOTEC INGENIERIE I
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،
casablanca maroc

TOPOTEC INGENIERIE I شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 2 ش5رع 
 بن ت5شفين  لط5بق 2  لشقة 3) 

زنقة لبشرن  لد ر  لبيض5ء - 0000) 
 لد ر  لبيض5ء  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.512647
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
))0))تم تحشيل) 2))أبريل)  ملؤرخ في)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 

 2 ت5شفين  لط5بق) ش5رع  بن  (2»
 لشقة)3))زنقة لبشرن  لد ر  لبيض5ء)

0000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب») (-

تجزئة) ب)) (02 رقم) « لشقة  إلى)

0000)) لد ر) (-  شلد سد2  عروف)

 لبيض5ء) ملغرب».

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (9 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)822761.

618I

FIDUCIAIRE KHALID

STE FRENCH›PIZZ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 42

OUJDA MAROC

STE FRENCH’PIZZ شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي )7 أ28 حي 

 لسالم ظهر ملحلة - وجدة - 60000 

وجدة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.31625

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تقرر حل) ((0(( أبريل) (02  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

STE FRENCH’PIZZ) بلغ رأسم5له5)

وعنش ن  قره5) درهم  (20.000

حي  لسالم ظهر) أ28) (7(  إلجتم5عي)

ملحلة)-)وجدة)-)60000)وجدة  ملغرب)

تحقيق  لهدف) عدم  (: (4 نتيجة 

 لتج5ر2.

 7( ب) حدد  قر  لتصفية  و 

(- -)وجدة) أ28)حي  لسالم ظهر ملحلة)

60000)وجدة  ملغرب.)

و عين:

و) حمشتي   لسيد)ة() حمد 

ظهر) حي  لسالم  أ28) (7( عنش نه) ()

وجدة  ملغرب) (60000 وجدة) (- ملحلة)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (26 بت5ريخ) بشجدة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)284.
619I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

 ASSAKANE AL
MOUTAOUASSITTI

إعالن  تعدد  لقر ر ت

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D’INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE
 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
 ASSAKANE AL

MOUTAOUASSITTI «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: رقم 
2  كتب  يغ5 بش4 ش5رع عال4 

بنعبدهللا  لط5بق  لث5ني شقة 22 - - 
ف5س  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.59561
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)4)) 5رس)))0)
تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
تشسيع نش5ط  لشركة ببيع  لخرس5نة)

 لج5هزة و بيع  ش د  لبن5ء
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
حصص  لشركة) (6.000 تفشيت)
BETON ZALAGH)إلى):) لحلش  حمد)
بط5حي) عم5ر2  (- حصص() (1.667(
تش تي نبيل) (- )1.667)حصص() خ5لد)
)1.667)حصص()-) جبر حميد))999 
حصص) (4.000 تفشيت) و  حصص()
إلى) (ZALAGH PLANCHER  لشركة)
(- حصص() (1.667( بن5ني عز لدين) (:
(- حصص() (1.666( لحري�سي صفية)

 جبر حميد))667)حصص()

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
نش5ط  لشركة هش:)-) لترويج  لعق5ر2)

بيع  لخرس5نة) (- أعم45  ختلفة) (-

 لج5هزة و بيع  ش د  لبن5ء

على) ينص  6:) لذ2  رقم) بند 

رأس  مل45  لشركة يتكشن  ن)  5يلي:)

 C305883(( :( 1.667( :) لحلش  حمد)

خ5لد) بط5حي  عم5ر2  (- حصص)

تش تي) (- ))C60567)حصص) :(1.667(

حصص) (C390029(( :( 1.667( نبيل)

 A(73882( :( عز لدين) بن5ني  (-

صفية) لحري�سي  (- حصص) (1.667

)C769055((:(1.666)حصص)-) جبر)

حميد))C213719((:(1.666)حصص

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية بف5س بت5ريخ)06) 25)))0) 

تحت رقم)2064.

620I

ipb maroc

NOBEL PROD
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

ipb maroc

 Bd Mohamed Zerktouni

 6ème(étage(Appt 11 ، 20060،

casablanca maroc

NOBEL PROD شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 

 CASABLANCA 75 BD 11

 JANVIER 1ER(ETG(APPT 169

.- 20000 CASABLANCA(MAROC

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.30(97

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(0 شتنبر) ((8 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
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 ABDELTIF )ة() تفشيت  لسيد)
حصة  جتم5عية) (BOUKTIB 200
حصة لف5ئدة  لسيد) (200  ن أصل)
بت5ريخ) (AZDINE BARGHOUT )ة()

8))شتنبر)0)0).
 SAIDA )ة() تفشيت  لسيد)
حصة  جتم5عية) (LAMLAHI 200
حصة لف5ئدة  لسيد) (200  ن أصل)
بت5ريخ) (AZDINE BARGHOUT )ة()

8))شتنبر)0)0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 32 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

غشت)2)0))تحت رقم)792089.
621I

CLICKING CONSEIL MAROC

TAMICHA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC
ش5رع  شال2 عبد هللا تجزئة  لبست5ن 
زنقة  لفردوس رقم 80 ، 40090، 

 ر كش  ملغرب
TAMICHA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي درب 

 لحم5م, رقم 90,  ملش5ور-  ر كش - 
40000  ر كش.  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(4927

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (28
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.TAMICHA
:) نز4) بإيج5ز) غرض  لشركة 

ضي5فة أو ري5ض.
درب) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
(- 90,) ملش5ور-) ر كش) رقم)  لحم5م,)

40000) ر كش.) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

جشن5س)  لسيد  يشيل 
  شبيردورف):)200)حصة بقيمة)200 

درهم للحصة.
 لسيدة كريستين روه ت5تي5ن5):)200 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.)
جشن5س)  لسيد  يشيل 
  شبيردورف):)200)بقيمة)200)درهم.
(: ت5تي5ن5) روه  كريستين   لسيدة 

200)بقيمة)200)درهم.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
جشن5س)  لسيد  يشيل 
عنش نه) () ر كش)   شبيردورف 

40000) ر كش  ملغرب.
ت5تي5ن5) روه  كريستين   لسيدة 
40000) ر كش) عنش نه) () ر كش)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
جشن5س)  لسيد  يشيل 
عنش نه) () ر كش)   شبيردورف 

40000) ر كش  ملغرب
ت5تي5ن5) روه  كريستين   لسيدة 
40000) ر كش) عنش نه) () ر كش)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (26 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232284.
622I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

OLEANDRA INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
27 ش5رع  شريت5ني5 صندوق  لبريد 
2609 ، 40000،  ر كش  ملغرب

OLEANDRA INVEST شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : رقم 6 
زنقة قد 5ء  ر كش شقة رقم 4 - 

40000  ر كش  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.47792

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

029))تم تحشيل) 22)أبريل)  ملؤرخ في)

 ملقر  الجتم5عي  لح5لي للشركة  ن)«:)
رقم)6)زنقة قد 5ء) ر كش شقة رقم)

4)-)40000) ر كش  ملغرب»)إلى)«فيال)

بلشندبن  لتقى ش5رع جن5ن  لح5رتي و)
40000) ر كش) (- زنقة قصر  لكبير)

 ملغرب».

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (16 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

029))تحت رقم)204380.

623I

 ئتم5نية فيد ك5،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

HOTEL AL MOHIT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 ئتم5نية فيد ك5، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

ش5رع  لعركشب رقم 4-02)77 

صندوق  لبريد رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

HOTEL AL MOHIT شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع عبد 

 لرحيم بشعبيد زنقة  لجديدة رقم 

)) - 73000  لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

9239

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) (2016 شتنبر) ((8

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.HOTEL AL MOHIT

غرض  لشركة بإيج5ز):)-) لفن5دق)

و إلق5 ة.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)ش5رع عبد)

رقم) زنقة  لجديدة  بشعبيد   لرحيم 

)))-)73000) لد خلة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: �سي) بن   لسيد  لحسن 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  لحسن بن �سي عنش نه) ()

�سي) بن  عم5رة  رشيد  حي  شال2 

73000) لد خلة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد  لحسن بن �سي عنش نه) ()

�سي) بن  عم5رة  رشيد  حي  شال2 

73000) لد خلة  لد خلة

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 06 بت5ريخ) بش د2  لدهب   البتد ئية 

أكتشبر)2016)تحت رقم)924/2016.

624I

 ئتم5نية فيد ك5،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

NAGJIRAGRI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 ئتم5نية فيد ك5، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

ش5رع  لعركشب رقم 4-02)77 

صندوق  لبريد رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

NAGJIRAGRI شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي زنقة 

 لرب5ط حي  ملط5ر - 73000  لد خلة 

 ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

20272

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((027 يشنيش) (07

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.NAGJIRAGRI

غذ ء) (- (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

وإ د د ت للم5شية)؛

-)تخزين وتصنيع وتسشيق  ألعالف)

 ملركبة للدو جن و ألغن5م و مل5شية.

علف  مل5شية) تشزيع  نتج5ت  (-

ب5لجملة)؛.
زنقة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

73000) لد خلة) (-  لرب5ط حي  ملط5ر)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: �سي) بن   لسيد  لحسن 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  لحسن بن �سي عنش نه) ()

�سي) بن  عم5رة  رشيد  حي  شال2 

73000) لد خلة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد  لحسن بن �سي عنش نه) ()

�سي) بن  عم5رة  رشيد  حي  شال2 

73000) لد خلة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 07 بت5ريخ) بش د2  لدهب   البتد ئية 

يشنيش)027))تحت رقم)027)/209.

625I

 ئتم5نية فيد ك5،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

CONSUTRAVAUX
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 ئتم5نية فيد ك5، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

ش5رع  لعركشب رقم 4-02)77 
صندوق  لبريد رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
CONSUTRAVAUX شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي زنقة 

 لرب5ط حي  ملط5ر - 73000  لد خلة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
20247

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((027 فبر ير) (16
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.CONSUTRAVAUX
أعم45) (- (: غرض  لشركة بإيج5ز)

ولش زم  تنشعة.
-)أعم45  لبن5ء) لع5 ة.

-)غرق ر ح..
زنقة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
73000) لد خلة) (-  لرب5ط حي  ملط5ر)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: �سي) بن   لسيد  لحسن 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  لحسن بن �سي عنش نه) ()
�سي) بن  عم5رة  رشيد  حي  شال2 

73000) لد خلة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  لحسن بن �سي عنش نه) ()
�سي) بن  عم5رة  رشيد  حي  شال2 

73000) لد خلة  لد خلة
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 0( بت5ريخ) بش د2  لدهب   البتد ئية 

 5رس)027))تحت رقم)027)/)29.
626I

.sté.(fidev(SARL(-(A.U

كونطوار بلفا�سي ش.م.م
إعالن  تعدد  لقر ر ت

.sté. fidev(SARL - A.U
 كن5س - 498  ديشر  جد د  بني 
  حمد ، 20000،  كن5س  ملغرب
كشنطش ر بلف5�سي ش.م.م «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: 2، تجزئة 
 لبركة،  لبس5تين - 20000  كن5س 

 ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.32399

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ في)03)فبر ير)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)
قر ر رقم)02/02:) لذ2 ينص على)
 5يلي:)كر ء) حل تج5ر2)«)فرع تج5ر2)
ين5ير) (03 ث5ني») بتد ء   ن  الثنين)

.(0((
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
ينص) 02/02:) لذ2  رقم) بند 
و  لسلط) تأكيد  لتسيير  على  5يلي:)
بنجلشن) خ5لد  للسيد   ملمنشحة 
بصفته) د 4،) (126.910 ب.و.ت.:)
-) لشريك)  ملسير  لشحيد  لق5نشني)
(– بلف5�سي) كشنطش ر  (» لشركة)
لتسيير:) ملقر  الجتم5عي) ش.م.م.»،)
تجزئة) (،2 (– :) كن5س) ب)  لك5ئن 
 لبركة،) لبس5تين؛) لفرع  لتج5ر2)
تجزئة) (– :) كن5س)  ألو4  لك5ئن ب)

(– عي5د،) ملرجة) سيد2  طريق  (،7
و  لفرع  لتج5ر2  لث5ني)  لزيتشن؛)
 لك5ئن ب):) كن5س)–)تجزئة رقم)20 – 
 ملنطقة  لصن5عية لسيد2 بشزكر2؛)
في) له لشحده صالحية  إل ض5ء) كم5 
كل  ج5الت  الستغال4 و كذ  تسيير)

 لحس5ب5ت  لبنكية للشركة.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
8)) 5رس) بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)22)2.

627I

FCCA ATLAS

 CB س ب فرانس فورماسيون
FRANCE FORMATION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FCCA ATLAS
 AV ALLAL FASSI LOT RATMA

 IMM 89 APPT 5 ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 CB س ب فر نس فشر 5سيشن
FRANCE FORMATION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ملسيرة 

3  لقط5ع A رقم 24)  لشقة رقم 3 
 ر كش - 40000  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(2032
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (22
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
:)س ب) بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)
 CB FRANCE فشر 5سيشن) فر نس 

.FORMATION
:) لتكشين) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 ملستمر
 الستش5رة

 الشه5ر.
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:) ملسيرة) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 3 24)) لشقة رقم) A)رقم) 3) لقط5ع)

 ر كش)-)40000) ر كش  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد ش5ن عبد هللا):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
200)حصة) (:  لسيد بلكبير رشيد)

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () هللا  عبد  ش5ن   لسيد 
 2( 8) لشقة) عم5رة)  ق5 ة  يم5ن 
 لشريفية تسلط5نت)40000) ر كش)

 ملغرب.
 لسيد بلكبير رشيد عنش نه) ()د ر)
 4 رقم) 27) لشقة   لسع5دة  لعم5رة)

 ر كش)40000) ر كش  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () هللا  عبد  ش5ن   لسيد 
 2( 8) لشقة) عم5رة)  ق5 ة  يم5ن 
 لشريفية تسلط5نت)40000) ر كش)

 ملغرب
 لسيد بلكبير رشيد عنش نه) ()د ر)
 4 رقم) 27) لشقة   لسع5دة  لعم5رة)

 ر كش)40000) ر كش  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((8 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)72)232.
628I

AGIN SARL

 SENHAJI SQUALLI»
 COMMUNICATION

«SSCOM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

AGIN SARL
 RUE(RABIA(APT 2 AGDAL 27

 RABAT ، 12000، RABAT
MAROC

 SENHAJI SQUALLI»
 COMMUNICATION «SSCOM

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تم5رة 34 
تجزئة  لقصبة  حل ) زنقة ر م هللا 
حي  لعلشيين - 000)2 تم5رة  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.229023
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(( أبريل) (02 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
تفشيت  لسيد))ة()بتش4  لصنه5جي)
أصل) حصة  جتم5عية  ن  ((.000
)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  ((.000
أبريل) (28 بت5ريخ) حليمة  لصنه5جي 

.(0((
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)0)44)2.

629I

fiduciairelaperformance

BOIDCHAUF
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance
 APPT(N°5 3EME(ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE(ABOU(ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes(maroc
BOIDCHAUF شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ر ب رقم 
38  لك5ئن ب ري5ض  لعمر ن شطر 2 
ويسالن - MEKNES 20000  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
56109

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 16) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.BOIDCHAUF
:) ستش5رة) غرض  لشركة بإيج5ز)

فالحية)
نج5رة  الليمينيشم

ت5جر  لخشب ب5لتقصيط.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):) ر ب رقم)
38) لك5ئن ب ري5ض  لعمر ن شطر)2 
ويسالن)-)MEKNES 20000) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: سالك) رشيد   لسيد 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () سالك  رشيد   لسيد 
 24320 دو ر  يت  وفال  يتزر  يدلت)

 يدلت  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () سالك  رشيد   لسيد 
 24320 دو ر  يت  وفال  يتزر  يدلت)

 يدلت  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (02 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)1688.
630I

AGIN SARL

 SENHAJI SQUALLI»
 COMMUNICATION

«SSCOM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تشسيع نش5ط  لشركة)

AGIN SARL
 RUE(RABIA(APT 2 AGDAL 27

 RABAT ، 12000، RABAT
MAROC

 SENHAJI SQUALLI»
 COMMUNICATION «SSCOM

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  الجتم5عي تم5رة 34 
تجزئة  لقصبة  حل ) زنقة ر م هللا 
حي  لعلشيين - 000)2 تم5رة  ملغرب.

تشسيع نش5ط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.229023
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(( أبريل) (02 في)  ملؤرخ 
نش5ط) إلى  إض5فة  ألنشطة  لت5لية 

 لشركة  لح5لي):
و  ستنس5خ) )الفت5ت  -ط5بعة)

 لتصميم  لجر فيكي و لإلتص45
- ق5و4 أعم45  تنشعة أو  ق5و4)

بن5ء.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)0)44)2.

631I

AGIN SARL

 SENHAJI SQUALLI»
 COMMUNICATION

«SSCOM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  لشكل  لق5نشني للشركة

AGIN SARL
 RUE(RABIA(APT 2 AGDAL 27

 RABAT ، 12000، RABAT
MAROC

 SENHAJI SQUALLI»
 COMMUNICATION «SSCOM

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
و عنش ن  قره5  الجتم5عي تم5رة 34 
تجزئة  لقصبة  حل ) زنقة ر م هللا 

حي  لعلشيين - 000)2 تم5رة.
تحشيل  لشكل  لق5نشني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.229023

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
))0))تم تحشيل) 02)أبريل)  ملؤرخ في)
 لشكل  لق5نشني للشركة  ن)«شركة)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»)إلى)«شركة)
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك)

 لشحيد».
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ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)0)44)2.
632I

CCJF

 BUREAU D›ETUDES
 JURIDIQUES ET
«FISCALES»BEJF
إعالن  تعدد  لقر ر ت

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC

 BUREAU D’ETUDES
 «JURIDIQUES(ET(FISCALES»BEJF

«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
ذ ت  لشريك  لشحيد»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: 28، زنقة 
 بن بطشطة - 0000)  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.(0(.332

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ في)24)أبريل)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)
على) ينص  -1:) لذ2  رقم) قر ر 

 5يلي:)بيع حصص  جتم5عية
على) ينص  -2:) لذ2  رقم) قر ر 

 5يلي:) ستق5لة  سير
على) ينص  -3:) لذ2  رقم) قر ر 

 5يلي:)تعيين  سير جديد
على) ينص  -4:) لذ2  رقم) قر ر 

 5يلي:)تحيين  لق5نشن  ألس5�سي
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
بند رقم)-1:) لذ2 ينص على  5يلي:)
ألف حصة  جتم5عية) ()2000( بيع) (-
إلى) فنين  إبر هيم  طرف  لسيد   ن 
 ملفشت له  لسيد عبد  لرز ق شفيق.
بند رقم)-2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

 ستق5لة  ملسير  لسيد إبر هيم فنين
بند رقم)-3:) لذ2 ينص على  5يلي:)
شفيق) عبد  لرز ق  تعيين  لسيد 

 سير  جديد  للشركة

بند رقم)-4:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تحيين  لق5نشن  ألس5�سي

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)24)3)8.

633I

 شروكش كش بتشنس  ك5ونت

ADASSIL MINING SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 شروكش كش بتشنس  ك5ونت

شقة 27  لط5بق 4 برج  ن5رة ) 

 دخل   ش5رع عبد  لكريم  لخط5بي 

، 40000،  ر كش  ملغرب

ADASSIL MINING SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ZENITH وعنش ن  قره5  إلجتم5عي

 BUSINESS CENTER RUE

 MOUSLIM LOT BOUKAR,

 3EME ETAGE APPARTEMENT

 N°14 BAB(DOUKALA - 40000

 ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(2287

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( فبر ير) (20

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.ADASSIL MINING SARL

غرض  لشركة بإيج5ز):)-) ستغال4)

جميع  ملع5دن) وتسشيق  و ستخر ج 

أنش عه5  ملنتجة  ن) بجميع   لخ5م 

 ملن5جم أو  ملح5جر)،) لخ5م)،)ونصف)

 ملصنعة)،)و لنه5ئية.

أعم45) ؛) حرق  لجير و شتق5ته) (-

 لتكسير.

-)نقل  نتج5ت  لتعدين و ستغال4)

 ملح5جر وغيره5  ن  ملنتج5ت)؛.

 ZENITH(:(عنش ن  ملقر  الجتم5عي

 BUSINESS CENTER RUE

 MOUSLIM LOT BOUKAR, 3EME

 ETAGE APPARTEMENT N°24

)BAB(DOUKALA) ر كش) -(40000

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

حصة) (200 (:  لسيد حسن كريم)

بقيمة)200)درهم للحصة.

شركة) جشلد  أي5 ي   لشركة 

حصة) (200 (:  حدودة  ملسؤولية)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () كريم  حسن   لسيد 

 LOT MIAMAR RUE N°( N°82

CALIFORNIE (0000) لد ر  لبيض5ء)

 ملغرب.

شركة) جشلد  أي5 ي   لشركة 

 26 عنش نه) ()  حدودة  ملسؤولية 

 RESIDENCE KAWTAR AVENUE

ALLAL EL FASSI 40000) ر كش)

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () كريم  حسن   لسيد 

 LOT MIAMAR RUE N°( N°82

CALIFORNIE 40000) ر كش)

 ملغرب

 لسيد يحيى آيت  5لك عنش نه) ()

ASSIF D N39 40000) ر كش)

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (02 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم))23243.

634I

Mustapha ZAKHNINI 

NIGRO DU CAP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Mustapha ZAKHNINI

 BP 125. 62602 RAS(EL(MA
NADOR ، 62602،  لن5ضشر 

 ملغرب

NIGRO DU CAP شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي 

 لقدس ر س  مل5ء  لن5ضشر - 62602 

 لن5ضشر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

23967

 28 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0((  5رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.NIGRO DU CAP

:) نعش) بإيج5ز) غرض  لشركة 

عق5ر2.

حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 لقدس ر س  مل5ء) لن5ضشر)-)62602 

 لن5ضشر  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد ت5شفي  حمد):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

200)حصة) (:  لسيدة ت5شفي فرح)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () ت5شفي  حمد   لسيد 
رأس  مل5ء) لن5ضشر) حي  لجشهرة 

62602) لن5ضشر  ملغرب.
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حي)  لسيد ت5شفي فرح عنش نه) ()
 62602  لجشهرة رأس  مل5ء) لن5ضشر)

 لن5ضشر  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيدة ت5شفي هن5ء)عنش نه) ()حي)
 62602  لجشهرة رأس  مل5ء) لن5ضشر)

 لن5ضشر  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (2(  البتد ئية ب5لن5ضشر بت5ريخ)

))0))تحت رقم)290.

635I

AAMAR CONSULTING

FUTURE OF META
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AAMAR CONSULTING
 N °4 APT 1 Rue 43 Place(Dchira
، 70000، LAAYOUNE(MAROC
FUTURE OF META شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 
 ال ل 2 رقم 73 - 70000  لعيشن 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

42227
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (02
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.FUTURE OF META
تطشير و) (: غرض  لشركة بإيج5ز)

بر جة  لح5سشب)
عدة) و  در س5ت   ستش5ر ت,)

خد 5ت في  العال ي5ت.
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
70000) لعيشن) (- (73 رقم) (2  ال ل)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

 200 (: حسن  حلشس)  لسيد 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 200 (: ي5سين  حلشس)  لسيد 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () حسن  حلشس   لسيد 
شقة) ((8 عم5رة) (2  ق5 ة ف45 سشس)

08 80000)بن سرك5و  ك5دير  ملغرب.
عنش نه) () ي5سين  حلشس   لسيد 
شقة) ((8 عم5رة) (2  ق5 ة ف45 سشس)

08 80000)بن سرك5و  ك5دير  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () حسن  حلشس   لسيد 
شقة) ((8 عم5رة) (2  ق5 ة ف45 سشس)

08 80000)بن سرك5و  ك5دير  ملغرب
عنش نه) () ي5سين  حلشس   لسيد 
شقة) ((8 عم5رة) (2  ق5 ة ف45 سشس)

08 80000)بن سرك5و  ك5دير  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)92)2.
636I

COFISCOM

OUM ATIA SERVICES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

OUM ATIA SERVICES شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لشقة 

 لث5لثة،  لط5بق  لث5ني عم5رة  ضر ن 
ش5رع  حمد  لخ5 س - 63300 

برك5ن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

8449

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 28) 5رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 OUM (:  إلقتض5ء)بمختصر تسميته5)

.ATIA SERVICES

تحشيل) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 ال ش 4

)تسديد) وك5لة  تعددة  لخد 5ت)

فش تير مل5ء، لكهرب5ء، لضر ئب(

 لتسشيق  لرقمي.

:) لشقة) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 لث5لثة،) لط5بق  لث5ني عم5رة  ضر ن)

ش5رع  حمد  لخ5 س)-)63300)برك5ن)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: عطية  حمد)  لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () عطية  حمد   لسيد 

برك5ن) (63300 زكز4) وللشت  دو ر 

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () عطية  حمد   لسيد 

برك5ن) (63300 زكز4) وللشت  دو ر 

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((9 بت5ريخ) ببرك5ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم))20.

637I

زهير ك5ش

ZAHIR CASH
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

زهير ك5ش

 لشطر ١ حرف ز رقم ٧ ت5 نصشرت 

 ر كش ، 40000،  ر كش  ملغرب

ZAHIR CASH شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لشطر 2 

حرف ز رقم 7 ت5 نصشرت  ر كش 

- zahircach@gmail.com  ر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

122663

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( ين5ير) (26

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 ZAHIR(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.CASH

تحشيل) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 أل ش 4.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):) لشطر)2 

(- ت5 نصشرت  ر كش) (7 حرف ز رقم)

zahircach@gmail.com) ر كش)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد زهير  حمد):)2.000)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):



9215 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

عنش نه) () زهير  حمد   لسيد 

7)ت5 نصشرت) 2)حرف ز رقم)  لشطر)

40000) ر كش  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () زهير  حمد   لسيد 

7)ت5 نصشرت) 2)حرف ز رقم)  لشطر)

40000) ر كش  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

فبر ير) (20 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)132776.

638I

MCFISC

STE OPELEV
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

MCFISC

 JAMILA7 RUE 6 N 51 C(D

 CASABLANCA ، 20440،

CASABLANCA MAROC

STE OPELEV شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ق5 ة 

 B2( ال 5ن  ملجمشعة 6  لعم5رة 

 لرقم 2 عين  لسبع - 20280 

 لببض5ء  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.42(942

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في))0) 5رس)))0))تم تحشيل)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 

6) لعم5رة) « ق5 ة  ال 5ن  ملجمشعة)

 20280 (- عين  لسبع) (2 )B2) لرقم)

«تجزئة) إلى)  لببض5ء) ملغرب»)

حي) (60 22) لرقم)  ملستقبل  لزنقة)

20660) لببض5ء) (- رشيد)  شال2 

 ملغرب».

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (2 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 5رس)))0))تحت رقم))7)828.

639I

AL FILAHI CASH

OASIS GESTION SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

FINACS
 Bd bordeaux et Mly ,(20
 youssef Residence Kadmy
 7ème(étage(N°20 250, Bd
 bordeaux et Mly youssef

 Residence(Kadmy 7ème(étage
 N°20، 20020، CASABLANCA

MAROC
OASIS GESTION SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  والد 

بنرحمشن سيد2 يشسف بن علي - 
40032  ر كش  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 -.

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(2 أكتشبر) (02 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
عبد  لحق) )ة() تفشيت  لسيد)
20))حصة  جتم5عية  ن) كسيكس)
)ة() حصة لف5ئدة  لسيد) (200 أصل)
حمد بن ص5لح بن عبد هللا  لصغير)

بت5ريخ)02)أكتشبر)2)0).
تفشيت  لسيد))ة() هد2 كسيكس)
20))حصة  جتم5عية  ن أصل)200 
بن) حمد  )ة() لف5ئدة  لسيد) حصة 
ص5لح بن عبد هللا  لصغير بت5ريخ)02 

أكتشبر)2)0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (02 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)3699.
640I

AL FILAHI CASH

VILLAGE VACANCES OASIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

FINACS
 Bd bordeaux et Mly ,(20
 youssef Residence Kadmy
 7ème(étage(N°20 250, Bd
 bordeaux et Mly youssef

 Residence(Kadmy 7ème(étage
 N°20، 20020، CASABLANCA

MAROC
 VILLAGE VACANCES OASIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  والد بن 
رحمشن سيد2 يشسف بن علي - 

40032  ر كش  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 -.
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(2 أكتشبر) (02 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
عبد  لحق) )ة() تفشيت  لسيد)
حصة  جتم5عية  ن) (2 كسيكس)
أصل)2.244)حصة لف5ئدة  لسيد))ة()
حمد بن ص5لح بن عبد هللا  لصغير)

بت5ريخ)07)أكتشبر)2)0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (02 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)3698.
641I

AL FILAHI CASH

VILLAGE VACANCES OASIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم45  لشركة

FINACS
 Bd bordeaux et Mly  ,(20
 youssef Residence Kadmy 7ème
 étage N°(0 (20, Bd bordeaux et
 Mly youssef Residence Kadmy
 7ème( étage( N°20،( 20020،

CASABLANCA MAROC
 VILLAGE VACANCES OASIS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  والد)
(- بن رحمشن سيد2 يشسف بن علي)

40032) ر كش  ملغرب.
رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2)-.
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم) ((0(2 أكتشبر) (07 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
«07.800))درهم»)أ2  ن)«08.000) 
عن) درهم») (422.800» إلى) درهم»)

ديشن) إجر ء) ق5صة  ع  (: طريق)
 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (02 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)3698.

642I

G.MAO.CCF

STE KASSARA MEDIA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE (4

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE KASSARA MEDIA شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد)في طشر  لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لشقة 23 

رقم 98 إق5 ة غيتة تجزئة  سرة 
طريق عين  لسمن ف5س  لشقة 23 
رقم 98 إق5 ة غيتة تجزئة  سرة 
طريق عين  لسمن ف5س 30000 

ف5س  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.23879

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تقرر حل) ((0(( أبريل) (24  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)
 STE KASSARA  لشريك  لشحيد)
 200.000 رأسم5له5) MEDIA) بلغ 
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي) درهم 
 لشقة)23)رقم)98)إق5 ة غيتة تجزئة)
 سرة طريق عين  لسمن ف5س  لشقة)
23)رقم)98)إق5 ة غيتة تجزئة  سرة)
 30000 ف5س) عين  لسمن  طريق 

ف5س  ملغرب نتيجة 4):)تشطيب.
و حدد  قر  لتصفية ب  لشقة)
23)رقم)98)إق5 ة غيتة تجزئة  سرة)
 23 طريق عين  لسمن ف5س  لشقة)
تجزئة  سرة) غيتة  إق5 ة  (98 رقم)
 30000 ف5س) عين  لسمن  طريق 

ف5س  ملغرب.)
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و عين:
و)  لسيد)ة() حمد عم5د قص5رة 
عنش نه) ()رقم)2)زنقة جبل  وكيمدن)
نرجس س ف5س)30000)ف5س  ملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود) (
على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 
تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 
 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)
 لشقة)23)رقم)98)إق5 ة غيتة تجزئة)

 سرة طريق عين  لسمن ف5س
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (29 بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)1860/22.
643I

BOURA CONSEILS

بوناف
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

BOURA CONSEILS
 RUE(ALEXANDRIE 6 IMMB

 RAZALI(APPT(N° 3 VN(MEKNES
، 50000، MEKNES(MAROC
بشن5ف شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 641 
تجزئة ري5ض  إلسم5عيلية 2  لشطر 
ف  كن5س - 20000  كن5س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
22842

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 09) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 إلقتض5ء)بمختصر تسميته5):)بشن5ف.

:) إلنع5ش) غرض  لشركة بإيج5ز)
 لعق5ر2)-)أشغ45 ع5 ة أو بن5ء.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)رقم)641 
2) لشطر) تجزئة ري5ض  إلسم5عيلية)
ف  كن5س)-)20000) كن5س  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

بشعيش) عبد  لرحمن   لسيد 
درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000  :

للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
بشعيش) عبد  لرحمن   لسيد 
عنش نه) ()رقم)82)تجرئة  لنشر  رج5ن)

2) كن5س)20000) كن5س  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
بشعيش) عبد  لرحمن   لسيد 
عنش نه) ()رقم)82)تجرئة  لنشر  رج5ن)

2) كن5س)20000) كن5س  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
8)) 5رس) بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)1216.

644I

JURISMAG SARL

T STEEL SARL-AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم45  لشركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

T(STEEL(SARL-AU شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ركز 

 مل5رين5 ، ز وية ش5رع  لزرقطشني و 
ش5رع  حمد بن عبد هللا ،  لط5بق 
4،  ملكتب رقم 26، - 0000)  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب.
رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.267337

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تم) ((0(( أبريل) (23 في)  ملؤرخ 
بمبلغ) رأسم45  لشركة  رفع 
أ2) درهم») (2.000.000» قدره)
إلى) درهم») (20.000.000»  ن)
(: طريق) عن  درهم») (22.000.000»
أرب5ح أو عالو ت) أو  إد 5ج  حتي5طي 

إصد ر في رأس  مل45.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)4))3)8.
645I

JURISMAG SARL

FUTUR FER SARL-AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
 الء ة  لنظ5م  ألس5�سي للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

FUTUR(FER(SARL-AU «شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي:  ركز 
 مل5رين5 ، ز وية ش5رع  لزرقطشني و 
ش5رع  حمد بن عبد هللا،  لط5بق 

4 ، رقم 26 - 0000)  لد ر  لبيض5ء 
 ملغرب.

« الء ة  لنظ5م  ألس5�سي للشركة»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.233723
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)23)أبريل)))0)
تقرر  الء ة  لنظ5م  ألس5�سي)
للشركة  ع  قتضي5ت  لق5نشن:)

تحيين  لنظ5م  ألس5�سي للشركة
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)2))3)8.
646I

FIDUCIAIRE ENNOUR

ANY TIME TRNS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

FIDUCIAIRE ENNOUR

 1ER(ETAGE(N 75 BD(ALLAL(BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH

BEN SALAH MAROC

ANY TIME TRNS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي زنقة بن 

عمر ن  لرقم )2)  لفقيه بن ص5لح 

- 00)3)  لفقيه بن ص5لح  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.4947

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تمت) ((0(( 24) 5رس) في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

هش5م ع5طية) )ة() تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  (200

)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  (2.000

 حمد ع5طية بت5ريخ)24) 5رس)))0).

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

بت5ريخ) بن ص5لح  ب5لفقيه   البتد ئية 

2)) 5رس)))0))تحت رقم)))0)/99.

647I

RAISON CONSEIL

ESTRELLA HUDA PRIVE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

RAISON CONSEIL

 RUE AHMED LOUKILI RESID

 SENHAJI 3 ETG(APPT 5 FES،

30000، FES(MAROC

ESTRELLA HUDA PRIVE شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لط5بق 

 لسفلي رقم 22 بلشك ) تجزئة 

 لنسيم بنسشدة ف5س - 30000 ف5س 

 ملغرب.



9217 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.48433

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)7))غشت)028))تم تحشيل)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 

بلشك) (22 رقم) « لط5بق  لسفلي 

(- ف5س) بنسشدة  تجزئة  لنسيم  ((

30000)ف5س  ملغرب»)إلى)«قطعة رقم)

)7ب تجزئة  لبردعي بنسشدة ف5س  ع)

 ص5فة عال ة تج5رية ب5سم  جمشعة)

 د رس  دم سميت  لخ5صة)30000 

ف5 س  ملغرب».

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية بف5س بت5ريخ)08)ين5ير)029) 

تحت رقم)222/29.

648I

 Centre des Génies(ركز  لنبغ5ء) ملنهي 

Professionnel

E A W Y CHAABI شركة
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 Centre des ركز  لنبغ5ء  ملنهي 

Génies Professionnel

عم5رة رقم 228  لط5بق  لث5ني رقم 

4 قلعة  لسر غنة، 4300، قلعة 

 لسر غنة  ملغرب

شركة E A W Y CHAABI شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

 DRAA EL وعنش ن  قره5  إلجتم5عي

AYACHI(I(NR 5 قلعة  لسر غنة 

43000 قلعة  لسر غنة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2083

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( فبر ير) (28

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 E(إلقتض5ء)بمختصر تسميته5):)شركة 

.A W Y CHAABI
(: بإيج5ز) غرض  لشركة 
 Effectuant( Operations( des

.paiements
 DRAA (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
EL AYACHI I NR 2)قلعة  لسر غنة)

43000)قلعة  لسر غنة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (:  لسيد  صطفى  البيض)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد  صطفى  البيض)
جم5عة) دو ر  لتب5بعة  عنش نه) ()

 لجش لة)0)قلعة  لسر غنة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  صطفى  البيض)
جم5عة) دو ر  لتب5بعة  عنش نه) ()

 لجش لة)0)قلعة  لسر غنة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية بقلعة  لسر غنة بت5ريخ)03 

 5رس)))0))تحت رقم)))0)/200.
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sacompta sarl au

STE G.H.D.T SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

sacompta sarl au
44) ش5رع  لجيش  مللكي  يسشر ، 

20)33،  يسشر  ملغرب
STE G.H.D.T SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي دو ر 

تب5ينشت سرغينة بشمل5ن - 20)33 
سرغينة بشمل5ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2165

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (22

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.G.H.D.T SARL

:) ألشغ45) غرض  لشركة بإيج5ز)

 ملختلفة أو  لبن5ء.

دو ر) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 33(20 (- بشمل5ن) سرغينة  تب5ينشت 

سرغينة بشمل5ن  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 STE G.H.D.T SARL  لشركة)

درهم) (200 بقيمة) حصة  (: 2.000

للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد غن5م حس5م عنش نه) ()حي)

 الد ر2 ش5رع ت5نديت  يسشر)20)33 

 يسشر  ملغرب.

 لسيد غن5م  دريس عنش نه) ()حي)

 الد ر2 ش5رع ت5نديت  يسشر)20)33 

 يسشر  ملغرب.

عنش نه) () ط5رق  غن5م   لسيد 
ش5رع  لنخيل  يسشر)20)33) يسشر)

 ملغرب.

 لسيد غن5م عزيز عنش نه) ()ش5رع)

 لنصر رقم)282سيد2 ق5سم)16000 

سيد2 ق5سم  ملغرب.

عنش نه) () هللا  عبد  غن5م   لسيد 
حي  حيرز) تجزئة  لسالم  (7( رقم)

صفرو)32000)صفرو  ملغرب.

حي)  لسيد غن5م رشيد عنش نه) ()

 الد ر2 ش5رع ت5نديت  يسشر)20)33 

 يسشر  ملغرب.

 لسيد غن5م سعيد عنش نه) ()حي)

 الد ر2 ش5رع ت5نديت  يسشر)20)33 

 يسشر  ملغرب.

 لسيدة غن5م دني5 عنش نه) ()ش5رع)

 لعندليب حي  الد ر2  يسشر)20)33 

 يسشر  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد غن5م حس5م عنش نه) ()حي)

 الد ر2 ش5رع ت5نديت  يسشر)20)33 

 يسشر  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (20 بت5ريخ) ببشمل5ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)76/2022.

650I

EDIAN CONSULTING

RIVALTEC INTERNATIONAL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

EDIAN CONSULTING

48 زنقة ط5رق بن زي5د  كتب رقم 

3  لقنيطرة، 24000،  لقنيطرة 

 ملغرب

 RIVALTEC INTERNATIONAL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 

0)2  كرر أطلنتيك  ملنطقة  لحرة 

ع5 ر  لسفلية طريق رقم 4  لقنيطرة 

24000  لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

65033

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( ين5ير) (32

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
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عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.RIVALTEC INTERNATIONAL
تهدف) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
 لشركة في كل  ن  ملغرب و لخ5رج إلى:
وتركيب  كشن5ت) تجميع  (-
و لحر رية)  عد ت  لشبكة  لهش ئية 
 ملستخد ة في  ج45 تهشية  لتدفئة)

وتكييف  لهش ء))CVC()؛
-)صنع  آلالت و ملعد ت))NCA()؛

و لتدفئة) إنت5ج وتشزيع  لكهرب5ء) (-
و لبرودة و لبخ5ر وتكييف  لهش ء.

قسم  لهندسة:) لتصميم) (-
و لنمذجة) و لتخطيط  و لدر سة 
و إلد رة) و إلشر ف  ()BIM(  لرقمية)
لشبك5ت) ()GTC(  لفنية  ملركزية)
تشزيع  لسش ئل و لهش ئي5ت و لشبك5ت)

 لكهرب5ئية)؛
كف5ءة) في  -) لخد 5ت  لهندسية 

 لط5قة وكف5ءة  ملي5ه.
-)هندسة وتجميع وتشريد وتركيب)
و إللكترونية)  ألنظمة  لرقمية 
لإلشر ف)) ملر قبة()على  ر فق  إلنت5ج)
وشبك5ت) وتكييف  لهش ء) للتدفئة 

 لسش ئل و ملعد ت  لكهرب5ئية)؛
في  لسش ئل) عمل  تخصص  (-
(، و لهش ء) ملضغشط) (، و لغ5ز) (،
(، و لحم5ية  ن  لحر ئق) (، و لبخ5ر)
 VMC(وتكييف  لهش ء)،)و لتدفئة)،)و
و ستخر ج  لدخ5ن)،)و ع5لجة  لهش ء)
،)و لتبريد  لصن5عي)،)و لعز4  لحر ر2)

،)و لكهرب5ء)CFO / CFA)؛
أعم45  لبن5ء)

وتشغيل) وتشريد  هندسة  (-
 حط5ت  لط5قة  ملتجددة:) لط5قة)
و لفشلتية)  لشمسية  لحر رية 
و لكتلة) (، وط5قة  لري5ح) (،  لضشئية)
و لط5قة) (، و لهيدروليكية) (،  لحيشية)

 لحر رية  ألرضية)؛
-) لصي5نة  ملتعددة  لتقنية)
وتجديد  ملعد ت و ملر فق  لصن5عية)
وتكييف  لهش ء) وتركيب5ت  لسش ئل 
و لكهرب5ء) و لسب5كة  و لتهشية 

و لط5ق5ت  ملتجددة)؛
-) لتشزيع  ملحلي و لدولي للسلع)؛

و ستير د) وتمثيل  وبيع  شر ء) (-

و لسلع) جميع  ألصن5ف  وتصدير 
و ملنتج5ت و ملش د أو  ملش د و ألدو ت)

 لالز ة لألنشطة  ملذكشرة)؛
-) قتن5ء) لعملية)؛) شقعك)؛)تأجير)
و ملعد ت) جميع  ملعد ت  آلالت 
،) ن جميع) للهندسة  ملدنية و لبن5ء)
أنشطة) لتنفيذ  و ملخ5زن   لشرش 

 لك5ئن  ملذكشر
(، أشك5له) بجميع  -) الستحش ذ 
جميع  ألسش ق) وتشغيل  وإنش5ء)
وجميع بر ء ت) (،  لع5 ة و لصن5عية)
بر ء ت) تر خيص  لجميع  (،  الختر ع)
و لعال 5ت  لتج5رية) (،  الختر ع)

للعملي5ت  ملتعلقة بغرض  لشركة.
جميع) في  -) ش5ركة  لشركة 
أو  ألجنبية  لتي)  لشرك5ت  ملغربية 
إنش5ؤه5) سيتم  أو  لتي  إنش5ؤه5  تم 
و لتي قد تكشن  رتبطة بشكل  ب5شر)
أو غير  ب5شر بغرض  لشركة وذلك)
عن طريق  ملس5همة في  الكتت5ب أو)
أو  ند 5ج  لجمعي5ت) شر ء) ألسهم 

 ملش5ركة.
جميع  ملع5 الت) (، وبشكل أعم) (-
أو) أو  لصن5عية  أو  مل5لية   لتج5رية 
أو  لعق5رية  ملتعلقة بشكل)  ملنقشلة 
أعاله) ب5ل�سيء) غير  ب5شر  أو   ب5شر 
و لتي  ن  ملحتمل أن تسهل تطشير)

 لشركة.
جميع) (، عمش ية) أكثر  وبشكل 
سش ء) (،  لعملي5ت  ن أ2 نشع ك5نت)
ك5نت ق5نشنية أو  قتص5دية أو  5لية)
تتعلق ب5لك5ئن) (، أو  دنية أو تج5رية)
أخرى) أشي5ء) بأ2  أو  أعاله   ملذكشر 
 م5ثلة أو ذ ت صلة  ن  ملحتمل أن)
تفضل)،)بشكل  ب5شر أو غير  ب5شر)
،) لغرض  لذ2 تسعى إليه  لشركة أو)

  تد ده أو تطشيره..
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
أطلنتيك  ملنطقة  لحرة) 0)2) كرر 
ع5 ر  لسفلية طريق رقم)4) لقنيطرة)

24000) لقنيطرة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 بلغ رأسم45  لشركة:)000.000.) 

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 RIVALTEC SARL :  لشركة)

درهم) (200 بقيمة) حصة  ((0.000

للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 RIVALTEC SARL  لشركة)

سيد2  حمد) ش5رع  ((8 عنش نه) ()

بن عبد هللا  ق5 ة  ليشت بلشك ب)

 لط5بق رقم)2) لد ر  لبيض5ء)0220) 

 لد ر لبيض5ء) ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

ك5ز )  لسيد ز هي  حمد عنش نه) ()

كرين ت5ون فيال)88)) ملدينة  لخضر ء)

)728)) لد ر لبيض5ء) بشسكشرة)

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)0))أبريل)

))0))تحت رقم)9)922.

651I

COMPTAFFAIRES

NOVA WINDOWS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

NOVA WINDOWS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

فلسطين رقم 4 تجزئة  لحرية 2 

 لط5بق  لث5ني شقة رقم 3 - 8800) 

 ملحمدية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

302(9

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (06

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 NOVA(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.WINDOWS

غرض  لشركة بإيج5ز):)*) ق5و4 في)

نج5رة  الليمنيشم و  ملعدن.

*) ق5و4 في  ختلف  عم45  لبن5ء.

*) لتج5رة..

ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 2 تجزئة  لحرية) (4 رقم) فلسطين 

 (8800 (- (3  لط5بق  لث5ني شقة رقم)

 ملحمدية  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: زهشر)  لسيدة  وشن 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () زهشر   لسيدة  وشن 

ش5رع سشسة)9)زنقة برتغ45  لزهشر)) 

30000)ف5س  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () زهشر   لسيدة  وشن 

ش5رع سشسة)9)زنقة برتغ45  لزهشر)) 

30000)ف5س  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (2(  البتد ئية ب5ملحمدية بت5ريخ)

))0))تحت رقم)888.

652I
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FIDACTIVE

CARRIERE AIT HAJI

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

قفل  لتصفية

FIDACTIVE

 Lot(N°545 N° 3 &4 2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

CARRIERE AIT HAJI شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي :  ركز 

رب5ط  ملزو ر تنزولين - 47900 ز كشرة 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.(2(2

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تقرر حل) ((0(( 32) 5رس)  ملؤرخ في)

ذ ت) شركة  (CARRIERE AIT HAJI

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 200.000 رأسم5له5)  لشحيد  بلغ 

درهم وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ركز)

رب5ط  ملزو ر تنزولين)-)47900)ز كشرة)

 ملغرب نتيجة لتصفية ودية.

و عين:

و) حجي  بر هيم  يت   لسيد)ة()

 32 رقم) فيال  حي  يليغ  عنش نه) ()

 ك5دير)80000) ك5دير  ملغرب كمصفي)

)ة()للشركة.

و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)

وفي حي  يليغ) ((0(( ين5ير) (27 بت5ريخ)

80000) ك5دير) (- 32) ك5دير) فيال رقم)

 ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (22 بت5ريخ) بز كشرة   البتد ئية 

))0))تحت رقم)08.

653I

ROUTE TO MARKETS

DYNAMIC TECHNOLOGIES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

ROUTE TO MARKETS
 27PLACE CHARLES NICOLE

 ETAGE 7 N° 2 ، 20200،
CASABLANCA MAROC

 DYNAMIC TECHNOLOGIES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 44 ز وية 
زنقة 28-68  جشعة س  اللفة - 

0))0)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.92223

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(( 9)) 5رس) في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
)ة() لحسن) تفشيت  لسيد)
حصة  جتم5عية) (20.000  ليعقشبي)
لف5ئدة) حصة  ((0.000 أصل)  ن 
 لسيد))ة()عبد  لحكيم نصر2 بت5ريخ)

9)) 5رس)))0).
 JOCELYNE )ة() تفشيت  لسيد)
 GEORGETTE ODETTE DENAIS
حصة  جتم5عية  ن أصل) (20.000
)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  (20.000
عبد  لرحيم  لبدو2 بت5ريخ)9)) 5رس)

.(0((
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 22 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)823690.
654I

 كتب  لجرود2

KAZMELEC SARL
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 كتب  لجرود2
ش5رع 28 نشنبر رقم 4)  لن5ضشر ، 

62000،  لن5ضشر  ملغرب
KAZMELEC SARL «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: كرونة 
 ركز تمسم5ن  لدريشش 62000 

 لن5ضشر  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.222(9
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)2))أبريل)))0)
تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
حس5ب5ت  لشركة) على   ملص5دقة 

لسنة)2)0)
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
تحشيل  لحس5ب  لج5ر2 للشرك5ء) لى)
ليتحش4) ر سم45  لشركة  في   لزي5دة 
 600.000 درهم  لى) (200.000  ن)

درهم
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
بند رقم)6:) لذ2 ينص على  5يلي:)
 280.000  لسيد  حمد  لقد ر2)
درهم  لسيد زعب5ط  حمد)280.000 
فؤ د) درهم  لسيد  لقدور2 
و  لسيد  لشه5بي) درهم  (2(0.000

نجيب)0.000)2)درهم
بند رقم)7:) لذ2 ينص على  5يلي:)
2.800)حصة)  لسيد  حمد  لقد ر2)
حصة) (.2.800  لسيد زعب5ط  حمد)
 لسيد  لقدور2 فؤ د)00).2حصة و)

 لسيد  لشه5بي نجيب)00).2)حصة
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20 بت5ريخ) ب5لن5ضشر   البتد ئية 

))0))تحت رقم)702.
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CABINET LAAFOU CONSEIL

VALORIS SECURITIES
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 VALORIS SECURITIES
شركة  ملس5همة رأسم5له5 
29.200.000,00 درهم 

وعنش ن  قره5  الجتم5عي ز وية 
ش5رع  لجديدة وزنقة  بش ظبي -  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب.
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.94487
I.)بمقت�سى  جلس  الد رة  ملؤرخ)

في)3))فبر ير)))0))تقرر  5 يلي:

كشثر حس5ين) تعيين  لسيدة  (-

رقم) ح5 ل  لبط5قة  لشطنية 

كمدير ع5م  فشض ملدة) (A37883(

غير  حددة،

-)صالحي5ت  إلجر ء ت  لق5نشنية؛

ب5ملحكمة) II.تم  إليد ع  لق5نشني 

 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 5يش)))0))تحت رقم)9)34)8.

عن  ملستخلص و لبي5ن5ت)
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 كتب  لجرود2

DULCES LA MERIENDA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 كتب  لجرود2

ش5رع 28 نشنبر رقم 4)  لن5ضشر ، 

62000،  لن5ضشر  ملغرب

DULCES LA MERIENDA شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

عال4 بن عبد هللا رقم 9 62000 

 لن5ضشر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : في 

طشر  النج5ز

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((8

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.DULCES LA MERIENDA

:) عد د و) غرض  لشركة بإيج5ز)

بيع  لحلشي5ت.

ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 62000  9 رقم) هللا  عبد  بن  عال4 

 لن5ضشر  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
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 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد خر ط  حمد):)700)حصة)
بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيدة  ر بط حن5ن):)300)حصة)
بقيمة)200)درهم للحصة.

 70.000 (: خر ط  حمد)  لسيد 
بقيمة)200)درهم.

 30.000 (: حن5ن)  لسيدة  ر بط 
بقيمة)200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () خر ط  حمد   لسيد 
 جمشعة  الحب5س سيدس عتي رقم)

176 62000) لن5ضشر  ملغرب.
عنش نه) () حن5ن   لسيدة  ر بط 
 جمشعة  الحب5س سيدس عتي رقم)

176 62000) لن5ضشر  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () خر ط  حمد   لسيد 
 جمشعة  الحب5س سيدس عتي رقم)

176 62000) لن5ضشر  ملغرب
عنش نه) () حن5ن   لسيدة  ر بط 
 جمشعة  الحب5س سيدس عتي رقم)

176 62000) لن5ضشر  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20 بت5ريخ) ب5لن5ضشر   البتد ئية 

))0))تحت رقم))70.
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عز لدين  خت5ر2

SALINAS PARA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة
عز لدين  خت5ر2

حي  لسالم بلشك 43 رقم 34 سيد2 
سليم5ن ، 00)24، سيد2 سليم5ن 

 ملغرب
SALINAS PARA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  حل 

تج5ر2 رقم 02  لك5ئن ب5ق5 ة زينب 
02 ش5رع بئر  نزر ن - 24000 سيد2 

ق5سم  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

(9222
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 09) 5رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.SALINAS PARA
:)بيع  ملش د) غرض  لشركة بإيج5ز)

 لشبه طبية.
:) حل) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
ب5ق5 ة زينب) 02) لك5ئن  تج5ر2 رقم)
02)ش5رع بئر  نزر ن)-)24000)سيد2)

ق5سم  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 200 (: عمر) بلح5ج   لسيد  نس 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
 200 (: سليم  لشدغير2)  لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.)
 200 (: عمر) بلح5ج   لسيد  نس 

بقيمة)200)درهم.
 200 (: سليم  لشدغير2)  لسيد 

بقيمة)200)درهم.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد  نس بلح5ج عمر عنش نه) ()
ش5رع عال4 بن عبد هللا  ق5 ة  ال ل)
ق5سم) سيد2  (24000  20 شقة)

 ملغرب.
 لسيد سليم  لشدغير2 عنش نه) ()
د ر بن قريش جم5عة وقي5دة بنقريش)

93000)تطش ن  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  نس بلح5ج عمر عنش نه) ()
ش5رع عال4 بن عبد هللا  ق5 ة  ال ل)
ق5سم) سيد2  (24000  20 شقة)

 ملغرب

 لسيد سليم  لشدغير2 عنش نه) ()

د ر بن قريش جم5عة وقي5دة بنقريش)

93000)تطش ن  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 02  البتد ئية بسيد2 ق5سم بت5ريخ)

 25)))0))تحت رقم)))).
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GOLDEN PARTNERSHIP

 STE MAROCAINE DE LA

GESTION DES DECHETS

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تفشيت حصص

GOLDEN PARTNERSHIP

 AV ABDELKRIM KHATTABI

 RESIDENCE(IMANE(APPT 18 ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 STE MAROCAINE DE LA

GESTION DES DECHETS شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي دو ر 

 لسيفر رقم )0) حربيل - 40000 

 ر كش  ملغرب.

تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.74649

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تمت) ((0(2 شتنبر) ((( في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

)ة()سفي5ن  لغربي) تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  (2.000

2.000)حصة لف5ئدة  لسيد))ة()ع5د4)

 أل ك5ر2 بت5ريخ))))شتنبر)2)0).

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أكتشبر) ((2  لتج5رية بمر كش بت5ريخ)

2)0))تحت رقم)22727.
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GOLDEN PARTNERSHIP

 STE MAROCAINE DE LA

GESTION DES DECHETS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تعيين  سير جديد للشركة

GOLDEN PARTNERSHIP

 AV ABDELKRIM KHATTABI

 RESIDENCE(IMANE(APPT 18 ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 STE MAROCAINE DE LA

GESTION DES DECHETS شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي دو ر 

 لسيفر رقم )0) حربيل - 40000 

 ر كش  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.74649

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

2)0))تم تعيين) )))شتنبر)  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة() جديد   سير 

 أل ك5ر2 ع5د4 كمسير وحيد

تبع5 لقبش4  ستق5لة  ملسير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أكتشبر) ((2  لتج5رية بمر كش بت5ريخ)

2)0))تحت رقم)22727.
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LUCA CENTER

 MIJ GESTION

IMMOBILIERE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

LUCA CENTER

 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 MIJ GESTION IMMOBILIERE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
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وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 786 

 ملكتب رقم )  ملس5ر طريق  سفي 

 ر كش - 40000  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

223002

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(2 )0) 5رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 MIJ (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.GESTION IMMOBILIERE

وك5لة) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

عق5رية.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)رقم)786 

طريق  سفي) )) ملس5ر  رقم)  ملكتب 

 ر كش)-)40000) ر كش  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

(: حكيم) زو و2  حمد   لسيد 

درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000

للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

حكيم) زو و2  حمد   لسيد 
ليشن) (69003 فرنس5) عنش نه) ()

فرنس5.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

حكيم) زو و2  حمد   لسيد 

عنش نه) ()فرنس5)69003)ليشن فرنس5

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

30) 5رس) بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

2)0))تحت رقم)374))2.
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KAMAR BENOUNA

 TOURISMO FOR EVENT
ش م م

د ت  س5هم وحيد
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
TOURISMO FOR EVENT ش م 
م د ت  س5هم وحيد شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 

 ق5 ةسميب )2 ش5رع  حمد 
 لزفز في  هل لغالم سيد2  ش ن - 

20260  لد ر لبيض5ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
24(249

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (((
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)
TOURISMO FOR EVENT)ش م م)

د ت  س5هم وحيد.
:) شضشع) بإيج5ز) غرض  لشركة 
 لشركة في  ملغرب وفي جميع  لبلد ن)
-)جميع عملي5ت  لتطشير  لعق5ر2)
بك5فة) جميع  الر �سي  تطشير  (-
وجه) على  و   لشس5ئل  ملن5سبة 
 لخصشص عن طريق تشييد جميع)
 النش5ء ت لجميع  لشجه5ت وبجميع)
 العم45  لص5لحة و  الشغ45  الخرى)

-) النع5ش  لسي5حي و  لعق5ر2  ثل)
و  لشقق  ملفروشة) ت5جير  لفيالت 
ت5جير) و   لتدبير  لد ئرة  لسي5حية 

 لسي5ر ت.

فع5لي5ت) و  تض5هر ت  تنضيم  (-
فنية) تج5رية  ثق5فية  طبيعة  د ت 

ترفيهية و ري5ضة ع5ئلية..
(: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 ق5 ةسميب))2)ش5رع  حمد  لزفز في)
 20260 (- سيد2  ش ن) لغالم   هل 

 لد ر لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 بلغ رأسم45  لشركة:)3.000.000 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 L’USINE ELECTRIQUE  لشركة)

3.000 :)بقيمة)2.000)درهم.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 L’USINE ELECTRIQUE  لشركة)
زنقة شق5يق  لنعم5ن) (83 عنش نه) ()

0200)) لد ر لبيض5ء) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد حن5ني5  لش4 عنش نه) ()فيال)
لشرنزة زنقة خليع  لقمر عين  لدئ5ب)

0280)) لد ر لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 20 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)823615.
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mohammed boumzebra

 MERRY CASH AND
SERVICES

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 MERRY CASH AND SERVICES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ر ب رقم 
)2 قس5رية ب5ب  لثالث5ء زنقة ب5ب 

 لثاللث5ء - 00)3)  لفقيه بن ص5لح 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2029

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((8

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.MERRY CASH AND SERVICES

وسيط) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

تج5ر2.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):) ر ب رقم)

ب5ب) زنقة  ب5ب  لثالث5ء) قس5رية  (2(

00)3)) لفقيه بن ص5لح) (-  لثاللث5ء)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

رأسم45  لشركة:)  بلغ 

200.000,00)درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: بنعمر ن  حمد)  لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد بنعمر ن  حمد عنش نه) ()

00)3)) لفقيه بن)  لفقيه بن ص5لح)

ص5لح  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد بنعمر ن  حمد عنش نه) ()

00)3)) لفقيه بن)  لفقيه بن ص5لح)

ص5لح  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

بت5ريخ) بن ص5لح  ب5لفقيه   البتد ئية 

20) 25)))0))تحت رقم)232.

663I
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OPEN SCHOOL PRIVE

EAGLE PRO DISTRIBUTION
إعالن  تعدد  لقر ر ت

EAGLE PRO DISTRUBITION

47 ش5رع  لحسن  لث5ني  لط5بق 3 

شقة رقم 8 ، 90000، طنجة  ملغرب

 EAGLE PRO DISTRIBUTION

«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: 47 ش5رع 

 لحسن  لث5ني  لط5بق 3 شقة رقم 

38 - - طنجة  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.8(002

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)07)أبريل)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

هبة  لحصص

قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

تحشيل  لشكل  لق5نشني للشركة

قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)

صي5غة  لق5نشن  ألس5�سي) إع5دة 

للشركة

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

على) ينص  2:) لذ2  رقم) بند 

 5يلي:) لسيدة سيسيل جشبير وهبت)

200)حصة) للسيد جم45  بن يعيش)

 جتم5عية  ن  صل)200)حصة

على) ينص  ):) لذ2  رقم) بند 

تحشيل  لشكل  لق5نشني) تم   5يلي:)

«شركة ذ ت  ملسؤولية) للشركة  ن)

ذ ت) «شركة  إلى)  ملحدودة»»)

ذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لشحيد»)«

بند رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)

صي5غة  لق5نشن  ألس5�سي) إع5دة 

للشركة

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((8 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)253306.
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OPEN SCHOOL PRIVE

EAGLE TRANS
إعالن  تعدد  لقر ر ت

EAGLE TRANS

47 ش5رع  لحسن  لث5ني  لط5بق 

3 شقة رقم 38 ، 90000، طنجة 

 ملغرب

EAGLE TRANS «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: 47 ش5رع 

 لحسن  لث5ني  لط5بق 3 شقة رقم 

38 - - طنجة  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.22482

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

تم  تخ5ذ) ((0(( أبريل) (07  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

هبة  لحصص

قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

تعيين  سيرجديد للشركة)

قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تحشيل  لشكل  لق5نشني للشركة

قر ر رقم)4:) لذ2 ينص على  5يلي:)

صي5غة  لق5نشن  ألس5�سي) إع5دة 

للشركة

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

لسيدة سيسيل جشبير وهبت للسيد)

جم45  لدين  بن يعيش)2000)حصة)

 جتم5عية  ن  صل)2000)حصة

بند رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

جشبير) سيسيل   ستق5لة  لسيدة 

و  صبح  لسيد) للشركة  كمسيرة 

جم45  لدين  بن يعيش  سير  لشحيد)

للشركة)

على) ينص  3:) لذ2  رقم) بند 

تحشيل  لشكل  لق5نشني) تم   5يلي:)

«شركة ذ ت  ملسؤولية) للشركة  ن)

ذ ت) «شركة  إلى)  ملحدودة»»)

ذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لشحيد»)

بند رقم)4:) لذ2 ينص على  5يلي:)

صي5غة  لق5نشن  ألس5�سي) إع5دة 

للشركة

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((8 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)23302).
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FISCALEX MAROC

H.N.A.L PROPRETE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

H.N.A.L PROPRETE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : ش5رع 

عبد  لكريم  لخط5بي  ق5 ة جش د 

عم5رة 209 شقة رقم 43  لط5بق 

 لت5لت  ر كش ش5رع عبد  لكريم 

 لخط5بي  ق5 ة جش د عم5رة 209 

شقة رقم 43  لط5بق  لت5لت  ر كش 

40000  ر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.209233

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تقرر حل) ((0(( أبريل) ((0  ملؤرخ في)

ذ ت) شركة  (H.N.A.L PROPRETE

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد  بلغ رأسم5له5)20.000)درهم)

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع عبد)

 لكريم  لخط5بي  ق5 ة جش د عم5رة)

43) لط5بق  لت5لت) رقم) شقة  (209

 ر كش ش5رع عبد  لكريم  لخط5بي)

رقم) شقة  (209 عم5رة) جش د   ق5 ة 

 40000 43) لط5بق  لت5لت  ر كش)

في) الز ة  نتيجة   ر كش  ملغرب 

 لقط5ع.

و عين:

و) ن5ضشر2  هش5م   لسيد)ة()

40000) ر كش) عنش نه) () ر كش)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)

بت5ريخ)0))أبريل)))0))وفي ش5رع عبد)

 لكريم  لخط5بي  ق5 ة جش د عم5رة)

43) لط5بق  لت5لت) رقم) شقة  (209

 ر كش)-)40000) ر كش  ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (20 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232272.

666I

segex

JINANE GREEN PARC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16 , App 12 FES(BP 2324 ،

30000، fes(MAROC

JINANE GREEN PARC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لط5بق 
 ألو4 رقم 8) ش5رع س5ن لشيس طرق 

عين  لشقف ف5س - 30000 ف5س 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

7(223

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 24) 5رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.JINANE GREEN PARC

تأجير) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

أ 5كن  ن  جل  عرض لاللع5ب.



9223 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

:) لط5بق) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 ألو4 رقم)8))ش5رع س5ن لشيس طرق)
ف5س) (30000 (- ف5س) عين  لشقف 

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 700 (: ت5غروتي)  لسيد  حمد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
 300 (: بش ع5ن)  لسيد  نصف 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد  حمد ت5غروتي عنش نه) ()
أ ينة) لال  حشلسيم  تجزئة  (22 رقم)

صفرو)32000)صفرو  ملغرب.
 لسيد  نصف بش ع5ن عنش نه) ()
204)زنقة  لفر بي حبشنة صفرو) رقم)

32000)صفرو  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  حمد ت5غروتي عنش نه) ()
أ ينة) لال  حشلسيم  تجزئة  (22 رقم)

صفرو)32000)صفرو  ملغرب
 لسيد  نصف بش ع5ن عنش نه) ()
204)زنقة  لفر بي حبشنة صفرو) رقم)

32000)صفرو  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية بف5س بت5ريخ)20) 25)))0) 

تحت رقم)090).
667I

BRI consulting Group

SOUTH INTERCHANGE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

BRI consulting Group
 BP 3048 AL(BARID(BANK

 LAAYOUNE(AL(AMAL 74500
 LAAYOUNE(SAHARA ، 70000،

Laâyoune Maroc
SOUTH INTERCHANGE شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  شروع 
 دينة  لشف5ق رقم D61  لعيشن 

 لعيشن 70000  لعيشن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

422(2

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (26

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.SOUTH INTERCHANGE

غرض  لشركة بإيج5ز):)بيع وشر ء)

قطع غي5ر  لسي5ر ت

 إلستير د و لتصدير)
زيشت) بيع وشر ء)  لتج5رة  لع5 ة،)

 ملحرك5ت وزيشت  لتشحيم.

:) شروع) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
D61) لعيشن) رقم)  دينة  لشف5ق 

 لعيشن)70000) لعيشن  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

(: خربشش) عبد  لغ5ني   لسيد 

درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000

للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

خربشش) عبد  لغ5ني   لسيد 
)0) ق5 ة) 40) يلش) رقم) عنش نه) ()

 لغشلف)24000) لقنيطرة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

خربشش) عبد  لغ5ني   لسيد 
)0) ق5 ة) 40 يلش) رقم) عنش نه) ()

 لغشلف)24000) لقنيطرة  ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (22 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))0)/99)2.
668I

MAROC COMPTA PLUS

RIDE NOW COMPANY
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

MAROC COMPTA PLUS
22 ب5ب  لثالت5ء  لط5بق  الو4  لشقة 
رقم )  لفقيه بن ض5لح ، 00)3)، 

FKIH BEN SALAH MAROC
RIDE NOW COMPANY شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 34 
ب5ب  لثالت5ء  لط5بق  الو4 - 00)3) 

 لفقيه بن ص5لح  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.4389

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)8))شتنبر)2)0))تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 
ب5ب  لثالت5ء) لط5بق  الو4) (34 «رقم)
00)3)) لفقيه بن ص5لح  ملغرب») (-
إلى)«حي جميلة  لط5بق  لث5لت ش5رع)
00)3)) لفقيه) (- (223  لعلشيين رقم)

بن ص5لح  ملغرب».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
بت5ريخ) بن ص5لح  ب5لفقيه   البتد ئية 

07)دجنبر)2)0))تحت رقم)))3.
669I

MAROC COMPTA PLUS

EL FATH CASH
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

MAROC COMPTA PLUS
ب5ب  لثالت5ء) لط5بق  الو4) (22
ض5لح) بن  )) لفقيه  رقم)  لشقة 
 FKIH BEN SALAH (،(3(00 (،

MAROC

ذ ت) شركة  (EL FATH CASH

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد

حي) وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 

 (3(00 (- (64 رقم) (( بلشك)  لفتح 

 لفقيه بن ص5لح  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2)

.4283

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تمت) ((0(2 نشنبر) (16 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

عبد) )ة() لعلمي  تفشيت  لسيد)

حصة  جتم5عية  ن) (400  لحق)

أصل)2.000)حصة لف5ئدة  لسيد))ة()

يشنس  لعلمي بت5ريخ)16)نشنبر)2)0).

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

بت5ريخ) بن ص5لح  ب5لفقيه   البتد ئية 

08)دجنبر)2)0))تحت رقم)4)3.
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G.MAO.CCF

STE DOUN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE (4

 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC

STE DOUN شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 2 

زنقة 9 بلشك C  رجة و د ف5س رقم 

2 زنقة 9 بلشك C  رجة و د ف5س 

30000 ف5س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

7(202

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0))الجريدة الرسمية   9224

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.DOUN

:)تصدير و) غرض  لشركة بإيج5ز)

في)  ستير د  لصلع+ لتج5رة+) ق5و4 

 ألشغ45  ملختلفة.

 2 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

C) رجة و د ف5س رقم) بلشك) (9 زنقة)

ف5س) و د  C) رجة  بلشك) (9 زنقة) (2

30000)ف5س  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) ()  لسيد خ5لد  ملجدوب 

ف5س) و د  حي  د  بلشك  (23 زنقة) (2(

ف5س)30000)ف5س  ملغرب.

عنش نه) () كريم  ملجدوب   لسيد 

 لعب بني ي5س  لري5�سي  لثق5في أبش)

ظبي  إل 5ر ت  لعربية  ملتحدة)30000 

ف5س  ملغرب.

عنش نه) () قر شش  فت5ح   لسيد 

رقم)620)بلشك ب حي  لشف5ق زو غة)

ف5س)30000)ف5س  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () كريم  ملجدوب   لسيد 

 لعب بني ي5س  لري5�سي  لثق5في أبش)

ظبي  إل 5ر ت  لعربية  ملتحدة)30000 

ف5س  ملغرب

عنش نه) () قر شش  فت5ح   لسيد 

رقم)620)بلشك ب حي  لشف5ق زو غة)

ف5س)30000)ف5س  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية بف5س بت5ريخ)09) 25)))0) 

تحت رقم)))/427).
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UNION BEST SOLUTIONS

OPTIMA OPTIQUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT(SAFSAF

 ،TARGA(MARRAKECH ، 40000
 ر كش  ملغرب

OPTIMA OPTIQUE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 22 
 كر ر زنقة رح45 بن  حمد جليز - 

40000  ر كش  ملغرب.
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.66471

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تعيين) تم  ((0(( (25 (06 في)  ملؤرخ 
للشركة  لسيد)ة() جديد   سير 

بنلعرو�سي  نس كمسير وحيد
تبع5 لقبش4  ستق5لة  ملسير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (22 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)135617.

672I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

MIFP شركة
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 23(
 I(BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
شركة MIFP شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 26  حج 

 رس  لسلط5ن  لط5بق  الو4  لشقة 
رقم 3  لد ر  لبيض5ء  لد ر  لبيض5ء 

0230)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
24(2(7

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (22

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

شركة) (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.MIFP

تركيب) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

وصي5نة  ملعد ت  لصن5عية)

و لزر عية.

:)26) حج) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 رس  لسلط5ن  لط5بق  الو4  لشقة)

3) لد ر  لبيض5ء) لد ر  لبيض5ء) رقم)

0230)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

رأسم45  لشركة:)  بلغ 

200.000,00)درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (:  لسيدة  لزهر و2  يم5ن)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيدة  لزهر و2  يم5ن عنش نه) ()

حي) ش5رع  بر هيم  لرود ني  (332

برشيد) (26100 برشيد)  لشحدة 

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيدة  لزهر و2  يم5ن عنش نه) ()

حي) ش5رع  بر هيم  لرود ني  (332

برشيد) (26100 برشيد)  لشحدة 

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)822965.

673I

فيك5 يد

TETOUAN VOYAGES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

فيك5 يد

3، ش5رع  لشحدة  لط5بق  ألو4 رقم 2 

، 93000، تطش ن  ملغرب

TETOUAN VOYAGES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 9 

أبريل تجزئة  ملط5ر - 93000 تطش ن 

 ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.23249

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تم تعيين) ((0(( أبريل) (((  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة() جديد   سير 

 لخملي�سي عبد  لشه5ب كمسير وحيد

تبع5 لقبش4  ستق5لة  ملسير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (20 بت5ريخ) بتطش ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)2222.
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جيسط كش بط5 ش.ذ.م.م.ش.و

 HORIZON TRAINING

CENTRE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

جيسط كش بط5 ش.ذ.م.م.ش.و

ش5رع  لحسن  ألو4، إق5 ة ب5ب 

 لعقلة د،  لط5بق  ألر�سي، تطش ن 

تطش ن، 93000، تطش ن  ملغرب

 HORIZON TRAINING CENTRE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

 لد 2 ولد سيد2 ب5ب5  ق5 ة  الك 

تجزئة 3)  كتب رقم 07  لشالية 

تطش ن تطش ن 93000 تطش ن 

 ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

32209

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (06

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.HORIZON TRAINING CENTRE

:)تدريب في) غرض  لشركة بإيج5ز)

 ج45  لتنمية  لد تية

 الستش5رة و لتشجيه.

ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

ب5ب5  ق5 ة  الك) سيد2  ولد   لد 2 

07) لشالية) رقم) 3)) كتب  تجزئة)

تطش ن تطش ن)93000)تطش ن  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: لطيفة  رزوق)  لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيدة لطيفة  رزوق عنش نه) ()

تطش ن) (32 رقم) (3 دجيبشتي) ش5رع 

93000)تطش ن  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيدة لطيفة  رزوق عنش نه) ()

تطش ن) (32 رقم) (3 دجيبشتي) ش5رع 

93000)تطش ن  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((9 بت5ريخ) بتطش ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)2)22.
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ديآرت

ديآرت
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ديآرت
 N 111 RDC(QI(SIDI(GHANEM

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ديآرت شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 222 
 لط5بق  الر�سي  لحي  لصن5عي 
سيد2 غ5نم - 40000  ر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(2((3

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (28
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 إلقتض5ء)بمختصر تسميته5):)ديآرت.

إنت5ج) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
وتسشيق  ألث5ث و ألشي5ء) لزخرفية

إنش5ء ت  تنشعة) أو  أعم45 
) ق5و4(.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)رقم)222 
 لط5بق  الر�سي  لحي  لصن5عي سيد2)

غ5نم)-)40000) ر كش  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () سعد  لشجعي   لسيد 
 40000 حي  لشثش2 زنقة   5م علي)

 ر كش  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () سعد  لشجعي   لسيد 
 40000 حي  لشثش2 زنقة   5م علي)

 ر كش  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية بمر كش بت5ريخ)-)تحت رقم)
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COMPTAFFAIRES

APPRO INDUS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
APPRO INDUS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 
 لشحدة رقم 658  ك5زة رقم 2 

 لع5لية - 8800)  ملحمدية  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
30472

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( فبر ير) (07
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.APPRO INDUS
ت5جر) (* (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 ستشرد في  للش زم و دو ت
في  ختلف  لعم45) *) ق5و4 

و لتركيب.
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 لشحدة رقم)658) ك5زة رقم)2) لع5لية)

-)8800)) ملحمدية  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: شرشم  حمد)  لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () شرشم  حمد   لسيد 

 ق5 ة بيتي سك5ن عم5رة)2))شقة)8) 

بني يخلف)8800)) ملحمدية  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () شرشم  حمد   لسيد 

شقة) ((2 عم5رة) سك5ن  بيتي   ق5 ة 

8800)) ملحمدية) يخلف) بني  ((8

 ملحمدية

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية ب5ملحمدية بت5ريخ)8))أبريل)

))0))تحت رقم)842.
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SOCIETE(«(HIBA.HB(»(S.A.R.L

 SOCIETE « HIBA.HB »
S.A.R.L

إعالن  تعدد  لقر ر ت

SOCIETE « HIBA.HB » S.A.R.L

حي  لرحمة 04 زنقة 0) عم5رة 

 يت بشكنر2  لط5بق )0 رقم 02 ، 

73000،  لد خلة  ملغرب

 SOCIETE « HIBA.HB » S.A.R.L

«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: حي 

 لرحمة 04 زنقة 0) عم5رة  يت 

بشكنر2  لط5بق )0 رقم 02 - 73000 

 لد خلة  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.29723

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

تم  تخ5ذ) ((0(( (25 (04 في)  ملؤرخ 

 لقر ر ت  لت5لية:)
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قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

خ5لد) حصة  لسيد  (200 تفشيت)

 JB77220(زيد ن بط5قة  لشطنية رقم

لف5ئدة  لسيد خ5لد ب5ز2 رقم  لبط5قة)

E(4407((لشطنية 

قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

S.A.R.L- تغيير  لشكل  لق5نشني  ن)

S.A.R.L(لى (AU

قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)

بط5قة)  ستق5لة  لسيد خ5لد زيد ن 

 لشطنية رقم)JB77220)كمسير وحيد)

للشركة

قر ر رقم)4:) لذ2 ينص على  5يلي:)

بط5قة) زيد ن  خ5لد  تعيين  لسيد 

و لسيد) (JB77220 رقم)  لشطنية 

رقم  لبط5قة  لشطنية) ب5ز2  خ5لد 

)E(4407)كمسيرين للشركة ملدة غير)

 حدودة بتشقيع  نفصل

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تشسيع  لنش5ط للشركة)

قر ر رقم)6:) لذ2 ينص على  5يلي:)

في  لق5نشن) في  لبنشد   لتعديالت 

 الس5�سي  ملتعلقة بهذه  لقر ر ت

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

نش5ط للشركة)

بند رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)

 لشكل  لق5نشني للشركة

بند رقم)6:) لذ2 ينص على  5يلي:)

 س5همي رأس  مل45  لشركة)

بند رقم)7:) لذ2 ينص على  5يلي:)

رأس  مل45  لشركة)

على) ينص  16:) لذ2  رقم) بند 

 5يلي:)تسير  لشركة

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 09 بت5ريخ) بش د2  لدهب   البتد ئية 

 25)))0))تحت رقم)))0)/782.

678I

CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT

SARL A.U 

MOUNA THERAPY
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT
COMPT SARL A.U

ش5رع  لزرقطشني عم5رة  لسع5دة 
بلشك ب شقة رقم )0  لط5بق 2 
وجدة ، 60000، وجدة  ملغرب

MOUNA THERAPY شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 
 حمد  لدرفشفي رقم 8  لط5بق 

 لخ5 س رقم )2 وجدة - 60000 
وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
39307

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.MOUNA THERAPY
غرض  لشركة بإيج5ز):)- لترويض)

 لطبي.
ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
8) لط5بق) رقم)  حمد  لدرفشفي 
 60000 (- وجدة) (2( رقم)  لخ5 س 

وجدة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (:  لسيد  نة   ب5ر�سي)
درهم) (200.000 بقيمة) حصة 

للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) ()  لسيد  نة   ب5ر�سي 
عم5رة) تجزئة  يريس  ق5 ة  لنصر 
وجدة) (60000 وجدة) (02 رقم) ((34

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) ()  لسيد  نة   ب5ر�سي 
عم5رة) تجزئة  يريس  ق5 ة  لنصر 
وجدة) (60000 وجدة) (02 رقم) ((34

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية بشجدة بت5ريخ)02) 25)))0) 

تحت رقم)619.
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garantis conseil

AMIFOOD
إعالن  تعدد  لقر ر ت

garantis conseil
 بر ج  لكتبية عم5رة رقم 28 شقة 

رقم 02  ح5 يد 9 ، 40000، 
 ر كش  ملغرب

AMIFOOD «شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: سع5دة 
3 44)    ح5 يد - 40000  ر كش 

 ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.228242

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ في)22)أبريل)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)
قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
2000) لتي) تفشيت) و  بيع  (-
لف5ئدة) يملكه5  لسيد  حمد  قبشر 

 لسيد عبد  ملشلى بلعميم
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
 لتسيير):)تبع5 الستق5لة  لسيد  حمد)
 قبشر  ن  ه5م  لتسيير  ملشكشلة إليه)
ب5لشركة تم تعيين  لسيد عبد  ملشلى)
بلعميم  سيير  جديد  للشركة لفترة)

غير  حدودة.)

قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)
تغيير  قر  لشركة):) ن  قره5  لقديم)
عبد  لكريم) ش5رع  بمر كش   لك5ئن 
 لخط5بي زنقة حسن بن  ب5رك  ق5 ة)
ب)) لط5بق  الو4) عم5رة   لخط5بية 
03) لى  ملقر  لجديد  لك5ئن) شقة)

بمر كش سع5دة)3 44))   ح5 يد)
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
بند رقم)4:) لذ2 ينص على  5يلي:)
يشجد  ملقر  لرئي�سي)  قر  لشركة:)
( ((44  3 سع5دة) بمر كش  للشركة 
 ح5 يد و يمكن نقله إلى أ2  ك5ن آخر)

بقر ر  لشريك  لشحيد
بند رقم)6:) لذ2 ينص على  5يلي:)
قدم  لشريك  لشحيد) (:  ملس5هم5ت)
 آلتي  ملس5هم5ت  لنقدية  لت5لية:)
بلعميم) •) لسيد عبد  ملشلى 

 بلغ)200000)درهم
بند رقم)7:) لذ2 ينص على  5يلي:)
رأسم45) :حدد  رأسم45  لشركة)
 لشركة في  بلغ)200000)درهم)) 5ئة)
 لف درهم(،) قسمة إ20004)حصة)
و حدة  نه5) كل  قيمة  ) لف حصة()
درهم() خشلة) ) 5ئة  200,00درهم)
عبد  ملشلى) للشريك  لشحيد  لسيد 

بلعميم)2000)حصة)
على) ينص  )2:) لذ2  رقم) بند 
 5يلي:) لتسيير):)تم تعيين  لسيد عبد)
 ملشلى بلعميم  سيير  جديد  للشركة)

لفترة غير  حدودة.)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232237.

680I

M.J.J CONSEILS SARL AU

 AUTO ECOLE SIDI ZOUINE
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

M.J.J CONSEILS SARL AU
 ركز كم5سة شيش5وة ، 40000، 

 ر كش  ملغرب
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 AUTO ECOLE SIDI ZOUINE
SARL AU شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لط5بق 

 الو4 درب بن  لصغير سيد2  لزوين 
 ر كش. - 40000  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(2092

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (23
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 AUTO(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.ECOLE SIDI ZOUINE SARL AU
غرض  لشركة بإيج5ز):) ستغال 4)

 ؤسسة لتعليم  لسي5قة..
:) لط5بق) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 الو4 درب بن  لصغير سيد2  لزوين)

 ر كش.)-)40000) ر كش  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: تشرية)  لسيدة  لز و2 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () تشرية   لسيدة  لز و2 
بن  لسبع  الود ية  ر كش) دو ر 

40000) ر كش  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () تشرية   لسيدة  لز و2 
بن  لسبع  الود ية  ر كش) دو ر 

40000) ر كش  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (04 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232349.
681I

SOCIETE FICOMAN

FICOMAN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم45  لشركة

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET(E(ETAGE) VN(
 meknes، 50000، Meknes

MAROC
FICOMAN شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي زنقة  سفي 
 ق5 ة ع5يدة 2،  لط5بق  لث5ني، شقة 

7 م.ج - 20000  كن5س  ملغرب.
رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.(8873

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم) ((028 دجنبر) (32 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
 20.000» أ2  ن) درهم») (290.000»
عن) درهم») ((00.000» إلى) درهم»)
ديشن) إجر ء) ق5صة  ع  (: طريق)
 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
ين5ير) (03 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

029))تحت رقم)029)/32.
682I

SOCIETE FICOMAN

FICOMAN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET(E(ETAGE) VN(
 meknes، 50000، Meknes

MAROC
FICOMAN شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي زنقة  سفي 
 ق5 ة ع5يدة 2،  لط5بق  لث5ني، شقة 

7 م.ج - 20000  كن5س  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.(8873

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((029 (25 ((( في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

)ة() له5د2) تفشيت  لسيد)

20))حصة  جتم5عية  ن)  لصشير2)

أصل)2.000)حصة لف5ئدة  لسيد))ة()

ليق5 5 سه5م بت5ريخ)))) 25)029).

)ة() له5د2) تفشيت  لسيد)

720)حصة  جتم5عية  ن)  لصشير2)

لف5ئدة  لسيد) حصة  (2.000 أصل)

(25 ((( )ة() لته5 ي  لشحيمي بت5ريخ)

.(029

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 ((9 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

029))تحت رقم)029)/428).

683I

WINIUM Expertوينيشم إكسبير

ESTATE SHOP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

WINIUM Expertوينيشم إكسبير
رقم 20  بنى ت5شفين نهج يعقشب 

 ملريني جيليز، 0)400،  ر كش 

 ملغرب

ESTATE SHOP شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

إبن تش رت إق5 ة بلكزيز 29 كليز - 

40000  ر كش  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.4943

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(( أبريل) (24 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

عبد  لغني) )ة() تفشيت  لسيد)

20)حصة  جتم5عية  ن أصل)  ش ش)

حمزة) )ة() 200)حصة لف5ئدة  لسيد)

 لعروبي بت5ريخ)24)أبريل)))0).

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (09 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232224.

684I

WINIUM Expertوينيشم إكسبير

ASTIKA MEDIC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

WINIUM Expertوينيشم إكسبير
رقم 20  بنى ت5شفين نهج يعقشب 
 ملريني جيليز، 0)400،  ر كش 

 ملغرب
ASTIKA MEDIC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي قرب 

 سجد فضيل إبن عي5ض إزده5ر ) - 
40000  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
4998

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (04
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.ASTIKA MEDIC
ب5ئع) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
ب5ر فر سشتيك،) ألدو ت)  ملنتشج5ت 
أو) ب5لتقسيط  و لجر حية   لطبية 
وتشزيع  ملكمالت) إستير د  ب5لجملة،)

 لغذ ئية.
قرب) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 (  سجد فضيل إبن عي5ض إزده5ر)

-)40000) ر كش  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد سفي5ن غ5ز2):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
 لسيد  سم5عيل حسني  لس5ي�سي)
درهم) (200 بقيمة) حصة  (200  :

للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
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عنش نه) () غ5ز2  سفي5ن   لسيد 
بشعك5ز عملية وليلي أ رقم)03) ملح5 يد)

40000) ر كش  ملغرب.
 لسيد  سم5عيل حسني  لس5ي�سي)
عبد هللا) درب  شال2  (23 عنش نه) ()
بن حس5ين  لقصشر)40000) ر كش)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () غ5ز2  سفي5ن   لسيد 
بشعك5ز عملية وليلي أ رقم)03) ملح5 يد)

40000) ر كش  ملغرب
 لسيد  سم5عيل حسني  لس5ي�سي)
عبد هللا) درب  شال2  (23 عنش نه) ()
بن حس5ين  لقصشر)40000) ر كش)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232222.
685I

EDIAN CONSULTING

ADAM AGRICOLE KENITRA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

EDIAN CONSULTING
48 زنقة ط5رق بن زي5د  كتب رقم 
3  لقنيطرة، 24000،  لقنيطرة 

 ملغرب
 ADAM AGRICOLE KENITRA

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لقنيطرة 
،  لط5بق  ألو4 ،  ملبنى C رقم 4 ، 
 نطقة  لنش5ط  لقنيطرة 24000 

 لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
65215

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (24
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 ADAM(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.AGRICOLE KENITRA

نقل) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لبض5ئع

•)ت5جر سم5د

•) لتد و4

•) ستير د وتصدير

عملي5ت  لعمشالت) جميع  (•

و لسمسرة و لتمثيل–و بصفة ع5 ة،)

جميع  لعملي5ت  لتج5رية،) مل5لية،)

غير  نقشلة) و   لصن5عية،) نقشلة 

و ملرتبطة  ب5شرة أو بشكل غير  ب5شر)

أوب5 ك5نه5) أعاله  ب5ألغر ض  ملش5رة 

تسهيل تشسع و تطشير  لشركة

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):) لقنيطرة)

(، (4 رقم) (C ،) ملبنى) ،) لط5بق  ألو4)

 24000  نطقة  لنش5ط  لقنيطرة)

 لقنيطرة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد نجيم  لهيبة):)2.000)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () نجيم  لهيبة   لسيد 

برج45  ن5صرة  لقنيطرة)  والد 

24000) لقنيطرة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () نجيم  لهيبة   لسيد 

برج45  ن5صرة  لقنيطرة)  والد 

24000 24000) ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (20  البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)

))0))تحت رقم)2872.

686I

 شثقة

NEAR BEACH IMMO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 شثقة
ش5رع  لقدس، حي ليكريت، 
عم5رة رقم 228، شقة 02، 

 لط5بق  لث5ني، والد ط5لب، عين 
 لشق  لد ر لبيض5ء ، 0223)، 

 لد ر لبيض5ء  ملغرب
NEAR BEACH IMMO شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 26  حج 
 رس  لسلط5ن، شقة 03،  لط5بق 
02 - 20006  لد ر لبيض5ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
239827

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 03) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 NEAR (:  إلقتض5ء)بمختصر تسميته5)

.BEACH IMMO
:) النع5ش) غرض  لشركة بإيج5ز)

 لعق5ر2 و لتجزئة.
:)26) حج) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
03،) لط5بق) شقة)  رس  لسلط5ن،)

02)-)20006) لد ر لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة.
رأسم45  لشركة:)  بلغ 

200.000,00)درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: ز 5و2) حسن   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () ز 5و2  حسن   لسيد 
سيد2) (((7 رقم) فلشريد   تجزئة 
)029)) لد ر لبيض5ء)  عروف)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () ز 5و2  حسن   لسيد 
سيد2) (((7 رقم) فلشريد   تجزئة 
 عروف))029)) لد ر لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 2( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)0942)8.
687I

FICASUD

MENARA PRESTIGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
MENARA PRESTIGE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي فيال رقم 
7 إق5 ة د ر ملي5ء د ئرة  لبشر جم5عة 
و حة سيد2  بر هيم دو ر بلعكيد 
 ر كش - 40000  ر كش  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.24232
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(2 يشنيش) ((3 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
 SUZANNE )ة() تفشيت  لسيد)
 SCHEURLE( )Ep( SERNA(( 1.624
 8.000 أصل) حصة  جتم5عية  ن 
شركة) )ة() لف5ئدة  لسيد) حصة 
 EURIMMO INTERNATIONAL
 BUILDING CORPORATION

ش.م.م.)بت5ريخ)3))يشنيش)2)0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (04 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232392.
688I
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FICASUD

MENARA PRESTIGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  لشكل  لق5نشني للشركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
MENARA PRESTIGE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
و عنش ن  قره5  الجتم5عي فيال رقم 
7 إق5 ة د ر ملي5ء د ئرة  لبشر جم5عة 
و حة سيد2  بر هيم دو ر بلعكيد 

 ر كش - 40000  ر كش.
تحشيل  لشكل  لق5نشني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.24232

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
2)0))تم تحشيل) 3))يشنيش)  ملؤرخ في)
 لشكل  لق5نشني للشركة  ن)«شركة)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»)إلى)«شركة)
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك)

 لشحيد».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (04 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232392.
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FICASUD

MENARA PRESTIGE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تعيين  سير جديد للشركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
MENARA PRESTIGE شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي فيال رقم 
7 إق5 ة د ر ملي5ء د ئرة  لبشر جم5عة 
و حة سيد2  بر هيم دو ر بلعكيد 
 ر كش - 40000  ر كش  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.24232
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم تعيين) ((0(2 يشنيش) ((3  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة() جديد   سير 

 لفياللي نشر لدين كمسير وحيد
تبع5 لقبش4  ستق5لة  ملسير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (04 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232392.
690I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

ASSURAMA اسيراما
إعالن  تعدد  لقر ر ت

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES
282 ش5رع زرقطشني  ق5 ة 

 لزرقطشني  لط5بق  لس5دس ، 
0200)،  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

ASSURAMA  سير  5 «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: زنقة 
ر سين رقم 2) ف45 فلشر2 - - 

 لد ر لبيض5ء  ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.16004

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ في)07)أبريل)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)
قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
تغيير  ملشضشع  الجتم5عي) (•
ليصبح  م5رسة  هنة وسيط  لتأ ين)
في  لفروع و ألنشطة  ملرخص له5  لتي)
تعتبر  رتبطة بمهنة وسيط  لتأ ين)

بمشجب  للش ئح  ملنظمة لهذه  ملهنة
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
2:) لذ2 ينص) و) و3) (( بند رقم)
هيكلة) إع5دة  على  5يلي:)•)

 لق5نشن  ألس5�سي للشركة
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)9))3)8.
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 ملح5سب إلي5س عمر ني

KONDISSA
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 ملح5سب إلي5س عمر ني

تجزئة  أل يرة ش5رع  ملشحدين  لط5بق 

 ألو4 رقم )0 ، 93200،  لفنيدق 

MAROC

KONDISSA «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: حي  ملرجة 
زنقة جبل أسيش 4  مر ج 02 - 

93200  لفنيدق  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.(8(92

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)26)ين5ير)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

على) ينص  02:) لذ2  رقم) قر ر 

للشركة) حصة  (200 تفشيت)  5يلي:)

لف5ئدة) لطيفة   ن  لسيدة  لدهبي 

ليلى،) لح5 لة)  لسيدة  لحلش2 

رقم) لبط5قة  لتعريف  لشطنية 

 LF32685

على) ينص  )0:) لذ2  رقم) قر ر 

 5يلي:)تفشيت)200)حصة للشركة  ن)

 لسيدة  لدهبي لطيفة,)لف5ئدة  لسيد)

لبط5قة) أحمد،) لح5 ل   لشعيبي 

 GM209(2(لتعريف  لشطنية رقم 

على) ينص  03:) لذ2  رقم) قر ر 

إستق5لة  لسيدة  لدهبي)  5يلي:)

للشركة) كمسير  لطيفة  ن  ه5 ه5 

وتعين  لسيدة  لحلش2 ليلى،) ملغربية)

 لجنسية و لح5 لة لبط5قة  لتعريف)

 LF32685(لشطنية رقم 

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

ينص) 07:) لذ2   +  06 رقم) بند 

رأس  45  لشركة) على  5يلي:) بلغ 

(: ك5لت5لي) درهم  قسم  (200000

حصة) (200 ليلى)  لسيدة  لحلش2 

و لسيد) للحصة  درهم  (200 بقيمة)

بقيمة) حصة  (200 أحمد)  لشعيبي 

200)درهم

بند رقم)22:) لذ2 ينص على  5يلي:)

:) لسيدة) للشركة)  ملسير  لق5نشني 

لبط5قة) ليلى،) لح5 لة   لحلش2 

LF32685(لتعريف  لشطنية رقم 

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

09) 5رس)  البتد ئية بتطش ن بت5ريخ)

))0))تحت رقم)766.

692I

CABINET CRCOM

B H PROJET

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 الء ة  لنظ5م  ألس5�سي للشركة

CABINET CRCOM

 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 3eme(ETAGE(V.N(FES

FES ،30000 ،  ململكة  ملغربية

B H PROJET «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: ف5س 

 تجر7  لقطعة 67 تجزئة  حمدية 

زو غة - 30000 ف5س  ملغرب.

« الء ة  لنظ5م  ألس5�سي للشركة»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.65877

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)04)أبريل)))0)

تقرر  الء ة  لنظ5م  ألس5�سي)

للشركة  ع  قتضي5ت  لق5نشن:)

 لشركة ق5ئمة بشكل صحيح وفع45)

و ملنفصل) غير  ملشترك  ب5لتشقيع 

للسيد)

 لحمز و2 رشيد و لسيد بلحسن)

صالح  لدين

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((0 بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2878.
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DR CONSEIL

J.T.L ROAD
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

DR CONSEIL
 Had Soualem 2/Melk(Madihi 7
 Berrechid(Boite(Postal(N 173 ،

 26402، Had(Soualem(Berrechid
Maroc

J.T.L ROAD شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  جمع 
 لسالم  لبن5ية رقم 80  لط5بق  الو4 
 ملكتب رقم 22 حد  لسش لم برشيد 
26401 حد  لسش لم عم5لة برشيد 

 ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
16599

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 9)) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 J.T.L (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.ROAD
نقل) (- (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
على  لصعيد  لشطني)  لبض5ئع 

و لدولي.
-) ملس5عدة وإنش5ء)تقرير ود2.
-)أعم45  تنشعة أو إنش5ء ت.

تأجير  عد ت) (، كر ء) لسي5ر ت) (-
 لنقل.

-)تج5رة.)
-)نقل  أل تعة غير  ملصحشبة ني5بة)

عن  آلخرين.
-)نقل  ألشخ5ص.

-) ستير د و تصدير.
-)بيع وشر ء)تشزيع جميع  ملعد ت..
:) جمع) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

80) لط5بق  الو4)  لسالم  لبن5ية رقم)
22)حد  لسش لم برشيد)  ملكتب رقم)
حد  لسش لم عم5لة برشيد) (26401

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: ج5سر) ريد د   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () ج5سر  ريد د   لسيد 
حد  لسش لم) حد  لسش لم   ركز 

برشيد)26401)برشيد  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () ج5سر  ريد د   لسيد 
حد  لسش لم) حد  لسش لم   ركز 

برشيد)26401)برشيد  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (22 بت5ريخ) ببرشيد   البتد ئية 

))0))تحت رقم)466.
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 ملح5سب إلي5س عمر ني

MB WASSIYA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 ملح5سب إلي5س عمر ني
تجزئة  أل يرة ش5رع  ملشحدين  لط5بق 

 ألو4 رقم )0 ، 93200،  لفنيدق 
MAROC

MB WASSIYA شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لشقة 

 لك5ئنة بحي ر س لشط5  لدملة  لط5بق 
 لث5ني - 93200  لفنيدق  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
(2823

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((029 شتنبر) (09

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 MB (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.WASSIYA
إستير د) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

وتشزيع أدو ت ولش زم  ملكتب.
:) لشقة) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 لك5ئنة بحي ر س لشط5  لدملة  لط5بق)

 لث5ني)-)93200) لفنيدق  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
(: عبد  لعزيز)  لسيد  نق5ر2 
درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000

للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عبد  لعزيز)  لسيد  نق5ر2 
 93200 لشط5) ر س  حي  عنش نه) ()

 لفنيدق  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عبد  لعزيز)  لسيد  نق5ر2 
 93200 لشط5) ر س  حي  عنش نه) ()

 لفنيدق  ملغرب)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أكتشبر) (07  البتد ئية بتطش ن بت5ريخ)

029))تحت رقم)6022.
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FIDUCIAIRE(2006

 PROGERSSIVE PROPERTY
SEERVICES

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 2(

N ، 20280، Casablanca(Maroc
 PROGERSSIVE PROPERTY

SEERVICES شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 420 

ش5رع زرقطشني  ق5 ة حم5د  لشقة 

02  لط5بق تجزئة أ ين رقم 222 

 لط5بق ) سيد2  عروف 0000) 

 لد ر لبيض5ء  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.392472

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

))0))تم تحشيل) 07)أبريل)  ملؤرخ في)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 

حم5د) زرقطشني  ق5 ة  ش5رع  (420»

02) لط5بق تجزئة أ ين رقم)  لشقة)

سيد2  عروف) (( 222) لط5بق)

إلى) 0000)) لد ر لبيض5ء) ملغرب»)

 20 299) لزنقة) رقم) أ ين  «تجزئة 

سيد2  عروف)  لط5بق  لسفلي 

 ( 222) لط5بق) رقم) أ ين  تجزئة 

سيد2  عروف)80)0)) لد ر لبيض5ء)

 ملغرب».

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 07 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)823576.
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FIDUCIAIRE AL QODS

EL YAZIDI RENT CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

EL YAZIDI RENT CAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  لتقدم 

تجزئة  ملهيرز ت بلشك ب رقم 4 

 لط5بق  لث5ني - 3320) قصبة ت5دلة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 



9231 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

(289

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((0

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 EL (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.YAZIDI RENT CAR

كر ء) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لسي5ر ت.

حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

ب) بلشك  تجزئة  ملهيرز ت   لتقدم 
رقم)4) لط5بق  لث5ني)-)3320))قصبة)

ت5دلة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد  ليزيد2 عبد  لنبي):)200.) 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 (.200 (: حميد) كف25   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عبد  لنبي)  لسيد  ليزيد2 

عنش نه) ()حي  لتقدم تجزئة  ملهيرز ت)

بلشك ب رقم)4) لط5بق  لث5ني)3320) 

قصبة ت5دلة  ملغرب.

 لسيد كف25 حميد عنش نه) ()حي)

 لتقدم تجزئة  ملهيرز ت بلشك ب رقم)

4) لط5بق  لث5ني)3320))قصبة ت5دلة)

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد ي5سين عدن5و2 عنش نه) ()

حي  ملق5و ة زنقة  حمد  مل5�سي رقم)

)2) 3320))قصبة ت5دلة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 09 بت5ريخ) ت5دلة  بقصبة   البتد ئية 

 25)))0))تحت رقم)77.
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CABINET BENISSA

VIP INFORMATICA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CABINET BENISSA

 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar

 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème(étage(N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc

VIP INFORMATICA شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 7)2 ش5رع 

ح5فظ  بن عبد  لب5ر  ق5 ة  الندلس 

 لظ5بق  لث5لث رقم 22 - 90000 

طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.938(2

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تقرر حل) ((0(( (25 (2( في)  ملؤرخ 

 VIP شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

رأسم5له5) INFORMATICA) بلغ 

وعنش ن  قره5) درهم  (200.000

 إلجتم5عي)7)2)ش5رع ح5فظ  بن عبد)

 لب5ر  ق5 ة  الندلس  لظ5بق  لث5لث)

طنجة  ملغرب) (90000 (- (22 رقم)

نتيجة 4):)تشقف نش5ط  لشركة.

و حدد  قر  لتصفية ب)7)2)ش5رع)

ح5فظ  بن عبد  لب5ر  ق5 ة  الندلس)

 90000 (- (22 رقم)  لظ5بق  لث5لث 

طنجة  ملغرب.)

و عين:

عبد  لسالم  لزو ق)  لسيد)ة()

ح5فظ  بن) ش5رع  (2(7 عنش نه) () و 

عبد  لب5ر  ق5 ة  الندلس  لظ5بق)

 لث5لث رقم)22 90000)طنجة  ملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (22 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)4076.
698I

STE ANGLE DE GESTION SARL

CAVALO BALAI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم45  لشركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
ش5رع أحمد  لحريز2 تجزئة 

 لتمسم5ني رقم 6  ق5 ة ب5ريس- أ 
تطش ن ، 93000، تطش ن  ملغرب
CAVALO BALAI شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي جم5عة 
 لعليين دو ر أفرسش   ملضيق - 

00)93 تطش ن  ملغرب.
رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.30637

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تم) ((0(( أبريل) ((9 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
«900.000)درهم»)أ2  ن)«200.000 
عن) درهم») (2.000.000» إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (2( بت5ريخ) بتطش ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)2282.
699I

CUISIROMA

CUISIROMA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CUISIROMA
 ANGLE AMINA BENT

 WAHAB(ET(LA(RUE(DU 6
 OCTOBRE QUARTIER RACINE,

 CASABLANCA ، 20000،
casablanca maroc

CUISIROMA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 
 لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع أ ين5 
بنت وه5ب زنقة 6 أكتشبر حي رسين 
، ك5ز بالنك5 - 000)  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.382202

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( 2)) 5رس)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسم5له5) CUISIROMA) بلغ 
وعنش ن  قره5) درهم  (200.000
وه5ب) بنت  أ ين5  ش5رع   إلجتم5عي 
زنقة)6)أكتشبر حي رسين)،)ك5ز بالنك5)-)
000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب نتيجة 4)

:)تصفية  لشركة.
ش5رع) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
أكتشبر حي) (6 أ ين5 بنت وه5ب زنقة)
000)) لد ر) (- ك5ز بالنك5) (، رسين)

 لبيض5ء) ملغرب.)
و عين:

و) أيشب  لجزولي   لسيد)ة()
بكر  لكدير2) ش5رع  بش  عنش نه) ()
سيد2  عروف) (08 رقم) (66 عم5رة)
000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب كمصفي)

)ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 2( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)823639.
700I

FITICOF

IAKA PHARMACEUTICALS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FITICOF
9 ش5رع غس5ن كنف5ني  ق5 ة نبيلة ، 

30000، ف5س  ملغرب
 IAKA PHARMACEUTICALS
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شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ق5 ة ب 
تجزئة بش سيجشر شقة 4 ش5رع  بن 
خطيب ف5س 30000 ف5س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
7(202

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((7
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 IAKA (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.PHARMACEUTICALS
:)تصدير و) غرض  لشركة بإيج5ز)
و ستير د  ملنتج5ت شبه  لصيدالنية)

و ستحضر ت  لتجميل.
:) ق5 ة ب) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
ش5رع  بن) (4 تجزئة بش سيجشر شقة)

خطيب ف5س)30000)ف5س  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
حسيني) عر قي  كريمة   لسيدة 
درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000  :

للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
حسيني) عر قي  كريمة   لسيدة 
عنش نه) () ق5 ة ب تجزئة بش سيجشر)
 30000 خطيب) ش5رع  بن  (4 شقة)

ف5س  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
حسيني) عر قي  كريمة   لسيدة 
عنش نه) () ق5 ة ب تجزئة بش سيجشر)
 30000 خطيب) ش5رع  بن  (4 شقة)

ف5س  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية بف5س بت5ريخ)09) 25)))0) 

تحت رقم)))0)/072).
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 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

MANAZEL AL FAJRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 2RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

MANAZEL AL FAJRE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : ش5رع 

تشرينش رقم )29حي  لشف5ء )نرجس 

ف5س - 30000 ف5س  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.36965

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تقرر حل) ((0(( أبريل) (04  ملؤرخ في)

شركة ذ ت) (MANAZEL AL FAJRE

رأسم5له5)  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 

وعنش ن  قره5) درهم  (200.000

)29حي)  إلجتم5عي ش5رع تشرينش رقم)

30000)ف5س) )نرجس ف5س)-)  لشف5ء)

 ملغرب نتيجة لتشقف نش5ط  لشركة.

و عين:

علش2  حمد)  لسيد)ة() لحروني 

2)2ش5رع  ملن5 ة) رقم) عنش نه) () و 

ف5س  ملغرب) (30000 2ف5س)  لزهشر)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)

ش5رع) وفي  ((0(( أبريل) (04 بت5ريخ)

)نرجس) )29حي  لشف5ء) تشرينش رقم)

ف5س)-)30000)ف5س  ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية بف5س بت5ريخ)22) 25)))0) 

تحت رقم)))0)/2)2).
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CREASTE MAROC

 MOONELECTRO IMPORT
EXPORT

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

حل شركة

CREASTE MAROC
 IMM 39 AV(LALLA(LYACOUT

 APT(N°1 1ER(ETAGE
 CASABLANCA ، 202502،

CASABLANCA MAROC
 MOONELECTRO IMPORT
EXPORT شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد)في 
طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي عم5رة 229 
ش5رع عبد ملش ن ط5بق  لث5ني رقم 
28  ملغرب 20)0)  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.422(49

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( (25 (2( في)  ملؤرخ 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)
 MOONELECTRO(لشريك  لشحيد 
رأسم5له5) IMPORT EXPORT) بلغ 
وعنش ن  قره5) درهم  (200.000
ش5رع) (229 عم5رة)  إلجتم5عي 
 28 رقم) ط5بق  لث5ني  عبد ملش ن 
 ملغرب)20)0)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب)
:) نته5ء) لغ5ية  لغرض  لتي) نتيجة 4)
ق5 ت  ن أجله  لشركة و لتأكد  ن)
 ستح5لة تحقيقه.) لخس5ئر  ملتش لية)
عن) عجزه5  وتأكد  على  لشركة 

 الستمر ر.
عم5رة) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
ط5بق  لث5ني) عبد ملش ن  ش5رع  (229
20)0)) لد ر  لبيض5ء) (- (28 رقم)

 ملغرب.)

و عين:

كريسطشف  هد2)  لسيد)ة()

 (0200 فرنس5) عنش نه) () و  شهب5ن 

فرنس5 فرنس5 كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (2 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

ين5ير)))0))تحت رقم)810556.

703I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

ECAPROMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 2RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

ECAPROMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : قطعة 

642 حل رقم 2تجزئة  لقرويين 

طريق عين  لشقف ف5س - 30000 

ف5س  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.36305

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تقرر حل) ((0(( أبريل) (23  ملؤرخ في)

ECAPROMO)شركة ذ ت  ملسؤولية)

 (00.000 رأسم5له5)  ملحدودة  بلغ 

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي) درهم 

2تجزئة) رقم) 642 حل  قطعة)

 لقرويين طريق عين  لشقف ف5س)-)

ف5س  ملغرب نتيجة لتشقف) (30000

نش5ط  لشركة.
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و عين:
و) خلفي  دريس   لسيد)ة()
تع5ونية  لر�سى حي  لفالح) عنش نه) ()
ف5س  ملغرب) (30000 )ف5س)  لزهشر)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)
قطعة) وفي  ((0(( أبريل) (23 بت5ريخ)
2تجزئة  لقرويين) رقم) 642 حل 
 30000 (- طريق عين  لشقف ف5س)

ف5س  ملغرب.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية بف5س بت5ريخ)22) 25)))0) 

تحت رقم)))0)/))2).
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FOUZMEDIA

ILLIS SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ILLIS SARL AU شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 32 ز وية 
 A حمد  لقر2 و نش 4 إق5 ة  ن5ر 
 كتب رقم 2 - 24000  لقنيطرة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
65017

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 04) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 ILLIS (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.SARL AU

نج5رة) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
 لخشب و اللش نيشم

 لرخ5م
في  الشغ45  ملختلفة)  ق5و4 

و شغ45  لبن5ء
 لتصدير و الستير د.

32)ز وية) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 A إق5 ة  ن5ر) و نش 4   حمد  لقر2 
24000) لقنيطرة) (- (2 رقم)  كتب 

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
بشضنك5ت) رضش ن   لسيد 
 GH 477(عنش نه) () لشقة)27)عم5رة
يحيى) سيد2  (--- (( 40) لنشر)  لرقم)

زعير  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
بشضنك5ت) رضش ن   لسيد 
 GH 477(عنش نه) () لشقة)27)عم5رة
يحيى) سيد2  (--- (( 40) لنشر)  لرقم)

زعير  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)0))أبريل)

))0))تحت رقم)-.
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FOUZMEDIA

 LA FRANCAISE DES
 VENTES IMPORTATION

 ET EXPORTATION
INTERNATIONNALE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 LA FRANCAISE DES

 VENTES IMPORTATION
 ET EXPORTATION

 INTERNATIONNALE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 0) 

كشسين5ب - --- سيد2 سليم5  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

(709

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((029 (25 (23

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

 LA FRANCAISE DES  :

 VENTES IMPORTATION

 ET EXPORTATION

.INTERNATIONNALE

غرض  لشركة بإيج5ز):)بيع وشر ء)

 لسي5ر ت  ملستعملة

بيع وشر ء آلالت  لفالحية.

 (0 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

كشسين5ب)-)---)سيد2 سليم5  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عبد له5د2) لصفر   لسيد 

عنش نه) ()فرنس5)--)--)فرنس5.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عبد له5د2) لصفر   لسيد 

عنش نه) ()فرنس5)--)فرنس5 فرنس5

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية بسيد2 سليم5ن بت5ريخ)23 

 25)029))تحت رقم)-.
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CREASTE MAROC

SMB PARTS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

حل شركة

CREASTE MAROC

 IMM 39 AV(LALLA(LYACOUT

 APT(N°1 1ER(ETAGE

 CASABLANCA ، 202502،

CASABLANCA MAROC

SMB PARTS شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد)في 

طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  لعيشن 

ش5رغ  يت ي5فلم5ن رقم 342 ط5بق 

 لت5ني  ملغرب 20)0)  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.526555

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تقرر حل) ((0(( (25 (02 في)  ملؤرخ 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)

SMB PARTS) بلغ)  لشريك  لشحيد)

وعنش ن) درهم  (20.000 رأسم5له5)

ش5رغ) حي  لعيشن   قره5  إلجتم5عي 

ط5بق  لت5ني) (342  يت ي5فلم5ن رقم)

 ملغرب)20)0)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب)

:) نته5ء) لغ5ية  لغرض  لتي) نتيجة 4)

ق5 ت  ن أجله  لشركة و لتأكد  ن)

 ستح5لة تحقيقه.) لخس5ئر  ملتش لية)

عن) عجزه5  وتأكد  على  لشركة 

 الستمر ر.

حي) ب  حدد  قر  لتصفية  و 

 342  لعيشن ش5رغ  يت ي5فلم5ن رقم)

20)0)) لد ر) ط5بق  لت5ني  ملغرب)

 لبيض5ء) ملغرب.)

و عين:

 لسيد)ة()صبير وقيف و عنش نه) ()

سيد2  لبرنش�سي) (61 رقم) (2 بلشك)

20)0)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
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وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 2( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم))392)8.
707I

BCOMPTA

 PROMOTION TRAVAUX
FABRICANT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

BCOMPTA
 BP 2573 ، 93002، TETOUAN

MAROC
 PROMOTION TRAVAUX

FABRICANT شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي بح5رة 
طريطة، قرب  سجد  لشهد ء، 

تطش ن ص ب 2216 )9300 تطش ن 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
32247

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (26
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)
 PROMOTION TRAVAUX

.FABRICANT
:) نعش) بإيج5ز) غرض  لشركة 

عق5ر2،)و لتصدير و الستير د..
بح5رة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
قرب  سجد  لشهد ء،) طريطة،)
تطش ن ص ب)2216 )9300)تطش ن)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

رأسم45  لشركة:)  بلغ 
200.000,00)درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد سليم5ن د ود):)00))حصة)
بقيمة)200)درهم للحصة.

00))حصة) (:  لسيدة كنزة  فيال4)
بقيمة)200)درهم للحصة.

حصة) ((00 (: د ود) ه5نئ   لسيد 
بقيمة)200)درهم للحصة.

حصة) ((00 (:  لسيد  حمد د ود)
بقيمة)200)درهم للحصة.

حصة) ((00 (: د ود) ريم   لسيدة 
بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () سليم5ن  د ود   لسيد 
22)قرب) ش5رع طريف  بن  5لك رقم)
تطش ن) (9300(  سجد  لشهد ء)

 ملغرب.
عنش نه) () كنزة  فيال4   لسيدة 
قرب  سجد) (22 رقم) ش5رع طريطة 

 لشهد ء))9300)تطش ن  ملغرب.
 لسيد ه5نئ د ود عنش نه) ()ش5رع)
رقم) عم5رة  لنخيل   لحسن  لث5ني 

264 )9300)تطش ن  ملغرب.
 لسيد  حمد د ود عنش نه) ()ش5رع)
 لد 2 ولد سيد2 ب5ب5 زنقة أ رقم)43 
ط)4)شقة)28 )9300)تطش ن  ملغرب.
زنقة)  لسيدة ريم د ود عنش نه) ()
 (3 لبن5ن  ق5 ة فيجير ط5بق)6)شقة)

90090)طنجة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () سليم5ن  د ود   لسيد 
22)قرب) ش5رع طريف  بن  5لك رقم)
تطش ن) (9300(  سجد  لشهد ء)

 ملغرب
 لسيد ه5نئ د ود عنش نه) ()ش5رع)
رقم) عم5رة  لنخيل   لحسن  لث5ني 

264 )9300)تطش ن  ملغرب
 لسيد  حمد د ود عنش نه) ()ش5رع)
 لد 2 ولد سيد2 ب5ب5 زنقة أ رقم)43 
ط)4)شقة)28 )9300)تطش ن  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20 بت5ريخ) بتطش ن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)1165.
708I

ACCOUNTABILITY

BAMAR OPTIC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ACCOUNTABILITY

ش5رع عبد  لكريم  لخط5بي زنقة 

حسن بن  ب5رك إق5 ة  لخط5بية 

عم5رة ب ط5بق 2 رقم 3 ، 40000، 

 ر كش  ملغرب

BAMAR OPTIC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  تجر نقم 

116  ملركب  لحرفي بتجزئة سقر - 

40000  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

120617

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(2 نشنبر) (02

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.BAMAR OPTIC

:) خص5ئي) غرض  لشركة بإيج5ز)

نظ5ر ت طبية

جميع أجهزة) بيع و شر ء) تركيب،)

تصحيح  لنظر

 ستر د و تصدير

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):) تجر نقم)

(- 116) ملركب  لحرفي بتجزئة سقر)

40000) ر كش  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

رأسم45  لشركة:)  بلغ 

200.000,00)درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد بم5ر  حمد):)2.000)حصة)

بقيمة)200,00)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () بم5ر  حمد   لسيد 
)) لشقة) )0)عم5رة أ)  ق5 ة  لتشحيد)

)3) بروكة)40000) ر كش  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () بم5ر  حمد   لسيد 
)) لشقة) )0)عم5رة أ)  ق5 ة  لتشحيد)

)3) بروكة)40000) ر كش  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
نشنبر) ((2 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

2)0))تحت رقم)23289.

709I

STE BABOUZID

 DUTCH QUALITY
CORPORATION

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
 DUTCH QUALITY

CORPORATION شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 
 لشحدة  جمشعة G رقم 884 - 

70000  لعيشن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
41561

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (2(
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 DUTCH(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.QUALITY CORPORATION



9235 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

:) الشغ45) غرض  لشركة بإيج5ز)
 لعمش ية وتجهيز  لعق5ر ت.

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
(- (884 رقم) (G  لشحدة  جمشعة)

70000) لعيشن  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: طنط5ني) حمزة   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
 2000 (: طنط5ني) حمزة   لسيد 

بقيمة)200)درهم.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () طنط5ني  حمزة   لسيد 

 لعيشن)70000) لعيشن  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () طنط5ني  حمزة   لسيد 

 لعيشن)70000) لعيشن  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (2( بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)2)23.
720I

FADIFISC

KROUD AGRO LIMETED
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

FADIFISC
ش5رع  ملق5و ة رقم )  لط5بق  الو4 

عم5رة   زيل و  لزركد2  ك5دير 
 AVENUE(AL(MOUQ(N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000،  ك5دير  ملغرب
KROUD AGRO LIMETED شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 733 
بلشك أو  لط5بق  لسفلي  لشك5لة 2 
 لعيشن - 70000  لعيشن  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 -.

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(( (25 (04 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

)ة() حمد كرنشن) تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  ((00

)ة()غزالن) 00))حصة لف5ئدة  لسيد)

وسالني بت5ريخ)04) 25)))0).
كرنشن) ط5رق  )ة() تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  (300

)ة()غزالن) 300)حصة لف5ئدة  لسيد)

وسالني بت5ريخ)04) 25)))0).
كرنشن) ط5رق  )ة() تفشيت  لسيد)

200)حصة  جتم5عية  ن أصل)200 
حصة لف5ئدة  لسيد))ة() دريس لبير2)

بت5ريخ)04) 25)))0).

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (22 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)1306.

722I

FADIFISC

KROUD AGRO LIMETED
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

FADIFISC
ش5رع  ملق5و ة رقم )  لط5بق  الو4 

عم5رة   زيل و  لزركد2  ك5دير 

 AVENUE(AL(MOUQ(N°02 1ER

 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000،  ك5دير  ملغرب

KROUD AGRO LIMETED شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 733 

بلشك أو  لط5بق  لسفلي  لشك5لة 2 - 

70000  لعيشن  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 -.

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تعيين) تم  ((0(( (25 (04 في)  ملؤرخ 

للشركة  لسيد)ة() جديد   سير 

وسالني غزالن كمسير وحيد

تبع5 لقبش4  ستق5لة  ملسير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (22 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)1306.

72(I

NJ BUSINESS

STE LARGO.POLY VALON
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،
FES maroc

 STE LARGO.POLY VALON
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  حل 
تج5ر2 رقم 636 زو غة  لعلي5 - 

30000 ف5س  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
7(237

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (26
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.LARGO.POLY VALON
و) :) لبن5ء) بإيج5ز) غرض  لشركة 
-) ستر د) -) لتج5رة)  الشغ45  ملختلفة)

و  لتصدير.
:) حل) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
(- زو غة  لعلي5) (636 رقم) تج5ر2 

30000)ف5س  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: الركش) حفيظ   لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () الركش  حفيظ   لسيد 
326) لحي  لجديد زو غة ف5س) رقم)

30000)ف5س  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () الركش  حفيظ   لسيد 
326) لحي  لجديد زو غة ف5س) رقم)

30000)ف5س  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية بف5س بت5ريخ))2) 25)))0) 

تحت رقم)4)2).

723I

SRA BALM

SRA BALM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SRA BALM

س5حة  بر هيم  لروض5ن ش5رع سين5 

إق5 ة بيتهشفن )  لط5بق  لث5لث 
 TANGER ،90000 ، رقم )8 طنجة

MAROC

SRA BALM شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي س5حة 

 بر هيم  لروض5ن ش5رع سين5 إق5 ة 

بيتهشفن )  لط5بق  لث5لث رقم )8 

طنجة - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(7097

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 SRA (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.BALM

تج5رة) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

للمنتج5ت  لغذ ئية)  لجملة 

و ملشروب5ت و لتبغ.
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تشزيع  الستير د و لتصدير
س5حة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 بر هيم  لروض5ن ش5رع سين5 إق5 ة)
 8( رقم) )) لط5بق  لث5لث  بيتهشفن)

طنجة)-)90000)طنجة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (:  لسيدة حسن5ء) لعسر2)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
حسن5ء) لعسر2)  لسيدة 
فيال) فيسر  أدولفش  ش5رع  عنش نه) ()
طنجة) (90000 ك5ليفشرني5) حسن5ء)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
حسن5ء) لعسر2)  لسيدة 
فيال) فيسر  أدولفش  ش5رع  عنش نه) ()
طنجة) (90000 ك5ليفشرني5) حسن5ء)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (22 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)-.
724I

LAVAGE AUTO INDUSTRIEL SARL AU

SBAI POLYSERVICES - PRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 LAVAGE AUTO INDUSTRIEL
SARL AU

 LOT(LAKASBAH 284 ,(3
 110 OUD(EDDAHAB 12000
 ،SKHIRAT(TEMARA ، 12020

تم5رة تم5رة
 SBAI(POLYSERVICES - PRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  قره5 
 الجتم5عي : شقة رقم 4  لط5بق 

 الو4  ق5 ةق5در  رس  لخير تم5رة - 
2)0)2  رس  لخير تم5رة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
136195

 (7 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 SBAI (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.POLYSERVICES(-(PRO
غرض  لشركة بإيج5ز):)

بت5ريخ) خ5ص  عقد  نه5ية  في 
إنش5ء) لنظ5م) تم  (، ((7/04/(0((
ذ ت  ملسؤولية) للشركة   ألس5�سي 
،) السم:)  ملحدودة  ع  س5هم و حد)
 PRO-SBAI( POLYSERVICES
وهي) درهم.) (100،000.00 برأسم45)
 200 سهم بقيمة) (2000  قسمة إلى)
درهم)،) كتتب به5 ب5لك5 ل)،) دفشعة)
ب5لك5 ل و خصصة على  لنحش  لت5لي)
سهم) (2000  لسيد  لسب5عيأحمد)
 4 رقم) شقة  (: ،) قره5  الجتم5عي)
 لط5بق  الو4  ق5 ةق5در  رس  لخير)

تم5رة
يتشلى  لسيد  لسب5عي)  إلد رة:)

أحمد  إلد رة لفترة غير  حددة.
 لغرض: هد ف  لشركة في  ملغرب)
جميع  ألنشطة) وفي أ2 دولة أخرى.)
غير  ملتم5يزة لألسر كمنتجي خد 5ت)
جميع عملي5ت) لالستخد م  لخ5ص.)
 الختي5ر للتشظيف ولعب دور  لشسيط)
،)وجميع أنش ع  لعمل في  ملنز4 لألفر د)
أو د خل  لشرك5ت وأ2 عملي5ت عمل)
وتدريب) أ2  ستش5ر ت   تنشعة.)
بين) و لشس5طة  لتج5رية   لصي5نة 
و لتصدير) لالستير د  وكالء) لشحن 
جميع عملي5ت جمع  لقم5 ة وتخزينه5)
وجميع عملي5ت  الستير د و لتصدير)
لدى) إيد ع  إليد ع  لق5نشني  تم  و 
بت5ريخ) تم5رة  في   حكمة  البتد ئية 

02/04/))0))تحت رقم)136195.
:) قره5) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 الجتم5عي):)شقة رقم)4) لط5بق  الو4)
 ق5 ةق5در  رس  لخير تم5رة)-)2)0)2 

 رس  لخير تم5رة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 SBAI( POLYSERVICES-  لسيد)

 200 بقيمة) حصة  (PRO : 2.000

درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  حمد  لسب5عي عنش نه) ()

 درسة  لشلجة طريق عكر ش  لرب5ط)

20220) لرب5ط  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد  حمد  لسب5عي عنش نه) ()

 درسة  لشلجة طريق عكر ش  لرب5ط)

20220) لرب5ط  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (2( بت5ريخ) بتم5رة   البتد ئية 

))0))تحت رقم)0916.

722I

STE BABOUZID

STE AQUA BABIH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE BABOUZID

 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE

 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC

STE AQUA BABIH شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي خط 

 لر لة 02 زنقة ز وية  لشيخ رقم 

126 - 70000  لعيشن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

42229

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (2(

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.AQUA BABIH

بيع) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لسم5ك و نت5ج  لطح5لب  لبحرية.

:)حي خط) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 لر لة)02)زنقة ز وية  لشيخ رقم)126 

-)70000) لعيشن  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد سيد2  حمد لبشير سيد)

 لزين):)200)حصة بقيمة)200)درهم)

للحصة.

 لسيد  لبشير  رزوقي):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.)

 لسيد سيد2  حمد لبشير سيد)

 لزين):)200)بقيمة)200)درهم.

 لسيد  لبشير  رزوقي):)200)بقيمة)

200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد سيد2  حمد لبشير سيد)

 70000 عنش نه) () لعيشن)  لزين 

 لعيشن  ملغرب.

عنش نه) ()  لسيد  لبشير  رزوقي 

 لعيشن)70000) لعيشن  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد سيد2  حمد لبشير سيد)

 70000 عنش نه) () لعيشن)  لزين 

 لعيشن  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (2( بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)9)23.

716I
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CHICHAOUA FINANCES SARL AU

BATI METAL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تغيير تسمية  لشركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

BATI METAL شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  الجتم5عي دو ر 

شكيرين جم5عة ملزوضية شيش5وة - 
42000 شيش5وة  ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

 2923
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تم تغيير) ((0(( فبر ير) (27  ملؤرخ في)
(«BATI METAL»(تسمية  لشركة  ن

.«CHICHAOUA METAL»(إلى
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09  البتد ئية ب5 نت5نشت بت5ريخ)

))0))تحت رقم)))0)/72.

727I

FIDUEXPRESS SARL

FUMISOL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

FIDUEXPRESS SARL
 HASSANIA(N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA ، 20650،
MOHAMMEDIA MAROC

FUMISOL شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 
 ال ل ) لبر دعة  لرقم27 - 0)88) 

 ملحمدية  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.18601

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(0 دجنبر) (02 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

نشر  لدين) )ة() تفشيت  لسيد)

2.000)حصة  جتم5عية  ن) زهر و2)

لف5ئدة  لسيد) حصة  (2.000 أصل)

 02 عبد  للطيف زهر و2 بت5ريخ) )ة()

دجنبر)0)0).

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية ب5ملحمدية بت5ريخ)23)ين5ير)

2)0))تحت رقم)84.

728I

 كتب  الست5ذ ز هد2 عبد لعزيز  شثق

LES PORTES DE L’OURIKA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 كتب  الست5ذ ز هد2 عبد لعزيز 

 شثق

 لد ر  لبيض5ء ش5رع )  5رس زنقة 

  سترد م عم5رة 6  لرقم 6 -  لط5بق 

) ، 0490)،  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

 LES PORTES DE L’OURIKA

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لد ر 

 لبيض5ء، بشركشن، زنقة جعفر  بنش 

حبيب إق5 ة  ملشرق )،  لط5بق 

 ألو4  لرقم 3 - 0)00)  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

24(243

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (22

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 LES (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.PORTES DE L’OURIKA

:) إلنع5ش) غرض  لشركة بإيج5ز)

 لعق5ر2.

:) لد ر) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

زنقة جعفر  بنش) بشركشن،)  لبيض5ء،)

حبيب إق5 ة  ملشرق))،) لط5بق  ألو4)

0)00)) لد ر  لبيض5ء) (- (3  لرقم)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

رأسم45  لشركة:)  بلغ 

2.000.000,00)درهم،) قسم ك5لت5لي:

(: ملريني) -) لسيد  شال2  حمد 

 2.000.000,00 بقيمة) (20.000

درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

ملريني)  لسيد  شال2  حمد 

عنش نه) () لد ر  لبيض5ء)بشركشن زنقة)

 (00(0  2 رقم) (4  بن حمديس زنقة)

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

ملريني)  لسيد  شال2  حمد 

عنش نه) () لد ر  لبيض5ء)بشركشن زنقة)

 (00(0  2 رقم) (4  بن حمديس زنقة)

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب

ملريني)  لسيد  شال2  هد2 

ك5ز بليز نس) عنش نه) () لد ر  لبيض5ء)

 2 رقم) (4 زنقة) حمديس  زنقة  بن 

0)00)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب

ملريني) يشسف   لسيد  شال2 

عنش نه) () لد ر  لبيض5ء)بشركشن زنقة)

 (00(0  2 رقم) (4  بن حمديس زنقة)

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 22 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)823621.

729I

AMINE HISSABAT

 PANAMARBRE STONE
S.A.R.L.A.U

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

AMINE HISSABAT
 TEMARA 3479 HAY(MAGHREB

 ARABI ، 12000، TEMARA
MAROC

 PANAMARBRE STONE
S.A.R.L.A.U شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي دو ر  والد 

سال ة طريق سيد2 يحيى زعير 
7)92 تم5رة - 000)2 تم5رة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
136275

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (02
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
: تسميته5) بمختصر    إلقتض5ء)

 PANAMARBRE STONE
.S.A.R.L.A.U

غرض  لشركة بإيج5ز):)بيع  لرخ5م)
و  لحجر.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)دو ر  والد)
سال ة طريق سيد2 يحيى زعير)7)92 

تم5رة)-)000)2)تم5رة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (:  لسيد  حمد  لشيب5ني)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
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 لسيد  حمد  لشيب5ني عنش نه) ()
2)) ق5 ة  لفردوس) عم5رة) ((0 رقم)

عين  لعشدة)00)2)تم5رة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  حمد  لشيب5ني عنش نه) ()
2)) ق5 ة  لفردوس) عم5رة) ((0 رقم)

عين  لعشدة)00)2)تم5رة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (2( بت5ريخ) بتم5رة   البتد ئية 

))0))تحت رقم)-.

7(0I

FLASH ECONOMIE

DIORH HOLDING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم45  لشركة

DIORH HOLDING
 ملقر  إلجتم5عي: 164 زنقة عبد هللا 
 ملديشني  لط5بق 2  لشقة ) -  لد ر 

 لبيض5ء
 لهدف  لرئي�سي:أنشطة  لحي5زة

رأسم5له5 :20.000 درهم
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

534867
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ بت5ريخ)28) بريل)))0))قرر):
ر سم45  لشركة  لى) رفع 

1.869.190)درهم
تعديل  لفصش4)6)و)7) ن  لنظ5م)

 ألس5�سي للشركة
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 22 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)16235

7(2I

FLASH ECONOMIE

SAFETY CONTROL
إعالن  تعدد  لقر ر ت

SAFETY CONTROL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رأسم5له5 :200000 درهم
 ملقر  إلجتم5عي:  تجر رقم 2 عم5رة ) 

إق5 ة تشية طريق  لقنيطرة-سال

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
29923

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
قرر) ((0(( 24) 5رس) بت5ريخ)  ملؤرخ 

 لشرك5ء) 5 يلي
-تفشيت  لسيد  ود ود  لحسين)
بني5ز) للسيدة  يت  حصة  (200

 لسعدية  ن إجم5لي)200)حصة
تفشيت  لسيدة  ود ود  لسعدية)
بني5ز) للسيدة  يت  حصة  (200

 لسعدية  ن إجم5لي)200)حصة
تفشيت  لحصص) على   ملش فقة 

 ن قبل جميع  لشرك5ء)
-تعيين  لسيدة  لسعدية  يت)
بني5ز كمسيرة جديدة للشركة  ك5ن)

 لسيد  ود ود  لحسين
-تحشيل  لشكل  لق5نشني للشركة)
 ن شركة ذ ت  سؤولية  حدودة إلى)
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)

 لشريك  لشحيد)
7,3,)2) ن) تعديل  لفصش4)

 لنظ5م  ألس5�سي للشركة)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 29 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)38730.
7((I

FLASH ECONOMIE

PARAPHARMACIE-
LAVANDE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

PARAPHARMACIE-LAVANDE
 شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
 قره5  إلجتم5عي: تجزئة 4 أم  لربيع 

برج  شال2 عمر  تجر 4 -  كن5س
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

56113
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((0
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد

P A R A P H A R M A C I E -

LAVANDE:تسمية  لشركة

ت5جر) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 نتج5ت  ستحضر ت  لتجميل)

في) ونصف  لجملة  ب5لتقسيط 

 الستير د و لتصدير

 4 تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

(- (4  م  لربيع برج  شال2 عمر  تجر)

 كن5س

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة

 20.000 رأسم45  لشركة:) : بلغ 

200)حصة بقيمة) درهم،) قسم  لى)

200)درهم للشريك  لشحيد

 لسيدة خخي ملي5ء)

و لع5ئلية) : ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة

 لسيدة رشيدة هياللي)

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (09 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)1706

7(3I

FLASH ECONOMIE

FISC-AIDE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FISC-AIDE(SARL

شركة  حدودة  ملسؤولية 

تأسيس

بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) إنش5ء) تم  (،03/2(/(0(2

له5  لخص5ئص)  حدودة  ملسؤولية 

 لت5لية:

FISC-AIDE(:(لتسمية (•

) ملقر  الجتم5عي):) لفجر م.) (•

س ش  ق5 ة)0)) لط5بق  لسفلي رقم)

3) لد ر لبيض5ء.

نش5ط) حدد  (: •) لنش5ط)

 لشركة في:

-) الستش5ر ت  لق5نشنية)

و لضريبية

رأسم45) حدد  (: رأسم45) (•
 لشركة في)000200)) ئة ألف()درهم)
 قسمة إلى)2000)ألف()حصة،)200 
) 5ئة()درهم للحصة  لش حدة  حررة)

و شزعة ك5لت5لي):
(( -) لسيد ة:)ليلى  رو ن

200)حصة  جتم5عية
 2 0 0 -) لسيد ة):)رشيدة خمليش)

حصة  جتم5عية
•) ملدة):) دة  لشركة هي)99)سنة

بصفة) يسير  لشركة  •) لتسيير:)
 شتركة كل  ن  لسيدة ليلى  رو ن)

ورشيدة خمليش.)
ف5تح) :) ن  •) لسنة  الجتم5عية)

ين5ير إلى)32)دجنبر
ب5ملركز) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لجهش2 لالستثم5ر ب5لد ر  لبيض5ء.)
رقم  لسجل  لتج5ر2-) لد ر)

 لبيض5ء)230797.

7(4I

FLASH ECONOMIE

EL IHSAN OPTIC HF
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

EL IHSAN OPTIC HF SARLAU
شركة  حدودة  ملسؤولية ذ ت 

شريك و حد
تأسيس

بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) إنش5ء) تم  (،20/2(/(0(2
 حدودة  ملسؤولية ذ ت شريك و حد)

له5  لخص5ئص  لت5لية:
 EL IHSAN OPTIC -) لتسمية:)

HF
20زنقة  لحرية) -) ملقر  الجتم5عي:)

 لط5بق)3) لشقة)2) لد ر  لبيض5ء
-) لنش5ط:)حدد نش5ط  لشركة في:)

نظ5ر ت  لبصري5ت
حدد رأسم45  لشركة) رأسم45:) (-
درهم) ألف() ) ئة  (000200 في)
 قسمة إلى)2000)ألف()حصة،)200 
) 5ئة()درهم للحصة  لش حدة  حررة)

و شزعة ك5لت5لي:



9239 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

-) لسيد):)و ئل بق5لي)2000)حصة)
 جتم5عية

-) ملدة:) دة  لشركة هي)99)سنة
يسير  لشركة  لسيد) -) لتسيير:)

و ئل بق5لي
ف5تح) -) لسنة  الجتم5عية:) ن 

ين5ير إلى)32)دجنبر
ب5ملركز) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لجهش2 لالستثم5ر ب5لد ر  لبيض5ء.)
رقم  لسجل  لتج5ر2- لد ر)

 لبيض5ء)487)23.
7(2I

FLASH ECONOMIE

WIRING 4YOU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

WIRING 4 YOU(SARLAU
شركة  حدودة  ملسؤولية ذ ت 

شريك و حد
تأسيس

بت5ريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) إنش5ء) تم  (،(8/03/(0((
 حدودة  ملسؤولية ذ ت شريك و حد)

له5  لخص5ئص  لت5لية:
 WIRING 4YOU -) لتسمية:)

 SARLAU
-) ملقر  الجتم5عي:20زنقة  لحرية)

 لط5بق)3) لشقة)2) لد ر  لبيض5ء)
حدد نش5ط  لشركة) (: -) لنش5ط)

في:
 ق5و4  لتركيب5ت  لكهرب5ئية،)ت5جر)

أجهزة  لكمبيشتر
حدد رأسم45  لشركة) رأسم45:) (-
في)000200)) ئة ألف()درهم  قسمة)
) 5ئة() (200 حصة،) 2000)ألف() إلى)
درهم للحصة  لش حدة  حررة بنسبة)

 لربع و شزعة ك5لت5لي:
-) لسيد:) حمد   ين  لكنشني)

2000)حصة  جتم5عية
- ملدة:) دة  لشركة هي)99)سنة

يسير  لشركة  لسيد) -) لتسيير:)
 حمد   ين  لكنشني

ف5تح) -) لسنة  الجتم5عية:) ن 
ين5ير إلى)32)دجنبر

ب5ملركز) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لجهش2 لالستثم5ر ب5لد ر  لبيض5ء.)

رقم  لسجل  لتج5ر2- لد ر)

 لبيض5ء)541699.

726I

FAEC SARL

MIRAL UNIVERS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FAEC SARL

رقم )2 ش5رع  لحسن  لت5ني م.ح ، 

30000، ف5س  ملغرب

MIRAL UNIVERS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : )2 ش5رع 

 لجيس  مللكي م.ح - 30000 ف5س 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.37(23

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تقرر) ((0(2 دجنبر) (32 في)  ملؤرخ 

شركة ذ ت) (MIRAL UNIVERS حل)

رأسم5له5)  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 

وعنش ن  قره5) درهم  (20.000

ش5رع  لجيس  مللكي) (2(  إلجتم5عي)

نتيجة) ف5س  ملغرب  (30000 (- م.ح)

لقر ر  لشرك5ء.

و عين:

 لسيد)ة()أحمد زيد ن و عنش نه) ()

سعيد) بشر  ش5رع  زنقة  يط5لي5  (26

ف5س  ملغرب) (30000  (  لزهشر)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)

بت5ريخ)20)فبر ير)))0))وفي))2)ش5رع)

ف5س) (30000 (- م.ح)  لجيس  مللكي 

 ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

2)) 5رس) بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2487.

7(7I

CELYA CONSULTING

BACLES SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE BACLES SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

درهم 200000,00 رأسم5له5
 ملقر  إلجتم5عي : حي  لقدس زنقة 
6 رقم 42  لط5بق  لسفلي سيد2 

 لبرنش�سي  لد ر لبيض5ء
تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة  ملميز ت  لت5لية:
شركة) (BACLES SARL (: -) السم)

 حدودة  ملسؤولية.
-) ملقر  الجتم5عي:)حي  لقدس زنقة)
سيد2) 42) لط5بق  لسفلي  رقم) (6

 لبرنش�سي  لد ر لبيض5ء.)
أهد ف  لشركة سش ء) -) لهدف:)

د خل  ملغرب أو خ5رجه:
•) ستش5رة تكشين در سة

•)تسشيق  عد ت صن5عية
•) لتصدير و الستير د

•) ختلف أعم45  لبن5ء
 200.000 في) -) لرأسم45:) حدد 
كل) حصة  (2000 إلى) درهم  قسم 
دفعت) درهم  تس5و2  ئة  و حدة 
قيمته5 ك5 لة وأسندت للشرك5ء)ك5لت5لي)

:
-) لسيد عثم5ن  لبربشر2.......200 

حصة  جتم5عية)
سيرو......200.  -) لسيد  حمد 

حصة  جتم5عية)
و لع5ئلية) - ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء:)
عثم5ن  لبربشر2) -) لسيد 
عنش نه) () جمشعة  مل5غ  لج5د رقم)
 9(000 82) لط5بق  ألو4  لعر ئش)

 لعر ئش  ملغرب
عنش نه) () سيرو  -) لسيد  حمد 
حي  لبحر لعميرالت  جمشعة رقم)27 

طنجة)0)900) ملغرب
و لع5ئلية) - ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة):

عثم5ن  لبربشر2) -) لسيد 
عنش نه) () جمشعة  مل5غ  لج5د رقم)
 9(000 82) لط5بق  ألو4  لعر ئش)

 ملغرب
عنش نه) () سيرو  -) لسيد  حمد 
حي  لبحر لعميرالت  جمشعة رقم)27 

طنجة)0)900)ط  ملغرب
سنة  بتد ء   ن يشم) (99 -) ملدة:)

تسجيله5 في  لسجل  لتج5ر2.
-) لسنة  مل5لية:) ن ف5تح ين5ير إلى)

32)ذجنبر.
-) ألرب5ح:)يشزع  لص5في بعد  قتط5ع)
2%)لف5ئدة  الحتي5ط  لق5نشني.)يصبح)
عند 5) ضرور2  غير  هذ   القتط5ع 
0)%) ن) يبلغ  الحتي5طي  لق5نشني)

 لرأسم45  الجتم5عي.
ب5ملحكمة) تم  -) إليد ع  لق5نشني 
رقم) تحت  ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

0)38)8)بت5ريخ))2) 25)))0).
-)رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2)

542645 :
 لخص قصد  لنشر

7(8I

CABINET CRCOM

SOTRAV LILYA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم45  لشركة

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM 3eme(ETAGE(V.N(FES

FES ،30000 ،  ململكة  ملغربية
SOTRAV LILYA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 44 

بلشك 09  ملرجة زو غة  لسفلى ف5س 
- 30000 ف5س  ملغرب.
رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.66909

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم) ((0(2 دجنبر) ((2 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
أ2  ن) درهم») ((.000.000»
 (.200.000» إلى) درهم») (200.000»
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إجر ء) ق5صة) (: طريق) عن  درهم»)

 ع ديشن  لشركة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

دجنبر) (30 بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

2)0))تحت رقم)8644.

7(9I

CABINET CRCOM

TOP TRAVAUX ADIDOUR

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

رفع رأسم45  لشركة

CABINET CRCOM

 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 3eme(ETAGE(V.N(FES

FES ،30000 ،  ململكة  ملغربية

 TOP TRAVAUX ADIDOUR

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 0) زنقة 

27 حي كريم  لعمر ني  لدكر ت ف5س 

- 30200 ف5س  ملغرب.

رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.3(297

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تم) ((0(( أبريل) (22 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 

«400.000)درهم»)أ2  ن)«200.000 

عن) درهم») (200.000» إلى) درهم»)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((( بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2932.

730I

 ئتم5نية فيد ك5،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

DAKHLA VALEE OCEAN
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 ئتم5نية فيد ك5، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

ش5رع  لعركشب رقم 4-02)77 

صندوق  لبريد رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

DAKHLA VALEE OCEAN شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  لقسم 

ش5رع  ش�سى  بن نصير رقم 204 - 

73000  لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

(2433

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.DAKHLA VALEE OCEAN

غرض  لشركة بإيج5ز):)-) لفن5دق)

و إلق5 ة.

-)د ر  لضي5فة؛

وتشغيل  لشقق) وإد رة  تأجير  (-

 ملفروشة.

-)تشغيل وإد رة  ملعسكر ت)؛.

حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

رقم) نصير  ش5رع  ش�سى  بن   لقسم 

204)-)73000) لد خلة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

بشسيف)  لسيد  بر هيم  لس5لم 
درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000  :

للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
بشسيف)  لسيد  بر هيم  لس5لم 
رقم) فيال  تجزئة  لخليج  عنش نه) ()
 73000 نصير) بن  ش5رع  ش�سى  (8(

 لد خلة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
بشسيف)  لسيد  بر هيم  لس5لم 
رقم) فيال  تجزئة  لخليج  عنش نه) ()
 73000 نصير) بن  ش5رع  ش�سى  (8(

 لد خلة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (9 بت5ريخ) بش د2  لدهب   البتد ئية 

أبريل)))0))تحت رقم)))0)/727.
732I

FB(H CONSEILS

SUD-EST STRUCTURE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FB(H CONSEILS
 N°05 BLOC(P(CITE(LA
 RÉSISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

SUD-EST(STRUCTURE شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي تكمي 
 لجديد تر يكت - 42000 ورز ز ت 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

22943
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (((
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
SUD- (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.EST STRUCTURE

:) كتب) بإيج5ز) غرض  لشركة 
 لدر س5ت و الستطالع5ت و لبحشث؛)

أعم45  تنشعة أو  ق5و4 إنش5ء ت.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)حي تكمي)
ورز ز ت) (42000 (- تر يكت)  لجديد 

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 200 (:  لسيد سمير  يت  سعشد)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
200)حصة) (:  لسيد لحسن ق5ش)

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
سمير  يت  سعشد)  لسيد 
 42000 تر يكت) ت5جدة  عنش نه) ()

ورز ز ت  ملغرب.
عنش نه) () ق5ش  لحسن   لسيد 
ورز ز ت) (42000 تر يكت) ت5جدة 

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
سمير  يت  سعشد)  لسيد 
 42000 تر يكت) ت5جدة  عنش نه) ()

ورز ز ت  ملغرب
عنش نه) () ق5ش  لحسن   لسيد 
ورز ز ت) (42000 تر يكت) ت5جدة 

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (02 بت5ريخ) بشرز ز ت   البتد ئية 

))0))تحت رقم)272.
73(I

JURIS LEGAL

TP CONSULTING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 TP CONSULTING
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شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي زنقة سمية 
إق5 ة شهرز د 2,  لط5بق 3, رقم 29 

- 0000)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
24(0(7

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (29
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 TP (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.CONSULTING
غرض  لشركة بإيج5ز):)شر ء)وبيع)
و لتسشيق) و لتجزئة  وتج5رة  لجملة 
و الستير د و لتصدير لجميع  ألشغ45)
 لع5 ة و لزر عية و لصن5عية وغيره5)

 ن  ملعد ت.
زنقة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 ,3 2,) لط5بق) إق5 ة شهرز د) سمية 
0000)) لد ر  لبيض5ء) (- (29 رقم)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
(: همش) سهيل  حمد   لسيد 
درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000

للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
همش) سهيل  حمد   لسيد 
 3 ط) زنقة  ملد رس  (23 عنش نه) ()
0000)) لد ر) بيرجي) حي  (28 شقة)

 لبيض5ء) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
همش) سهيل  حمد   لسيد 
 3 ط) زنقة  ملد رس  (23 عنش نه) ()

0000)) لد ر) بيرجي) حي  (28 شقة)

 لبيض5ء) ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)942))8.

733I

 ئتم5نية فيد ك5،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

SAHARA ENTERTAINMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتم5نية فيد ك5، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

ش5رع  لعركشب رقم 4-02)77 

صندوق  لبريد رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

 SAHARA ENTERTAINMENT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع عبد 

 لخ5لق طشريس رقم 279 - 73000 

 لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

(24(9

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 2)) 5رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.SAHARA ENTERTAINMENT

(- (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

وإنت5ج) (،  إلنت5ج  لسمعي  لبصر2)

(، و إلعالنية)  ألفالم  ملؤسسية 

و الستحش ذ) (، و إلنت5ج  لسينم5ئي)

و لنشر) (، و لتشزيع) (، و الستغال4) (،

شكل  ن  ألشك45) بأ2  و لنشر  (،

للمصنف5ت) ك5نت  وسيلة  وبأ2  (،

 ألدبية و لفنية و لدر  ية و ملشسيقية)

و لسمعية) و لسينم5ئية  و ملسرحية 

 لبصرية)؛.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)ش5رع عبد)
 73000 (- (279  لخ5لق طشريس رقم)

 لد خلة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 بلغ رأسم45  لشركة:)2.200.000 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 7.200 (: عثم5ن  عم5ر)  لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
 لسيدة  سم5ء) كريميش):)7.200 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () عثم5ن  عم5ر   لسيد 
ش5رع  لشالء)فيال  عم5ر زنقة بيت لحم)

73000) لد خلة  ملغرب.
 لسيدة  سم5ء) كريميش)
عنش نه) () لحي  الد ر2 زنقة   ريكلي)
فيال  بديد2 رقم))0 70000) لعيشن)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () عثم5ن  عم5ر   لسيد 
ش5رع  لشالء)فيال  عم5ر زنقة بيت لحم)

73000) لد خلة  ملغرب
 لسيدة  سم5ء) كريميش)
عنش نه) () لحي  الد ر2 زنقة   ريكلي)
فيال  بديد2 رقم))0 70000) لعيشن)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (2 بت5ريخ) بش د2  لدهب   البتد ئية 

أبريل)))0))تحت رقم)))0)/727.
734I

AUDIT CONSULT MOUFARREH

MAZARIAA SIJILMASSA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

AUDIT CONSULT MOUFARREH
 AVENUE LALLA MERYEM N° 02

، 30000، FES(MAROC
MAZARIAA SIJILMASSA شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : 43,زنقة 
ش5ال,طريق ء يمشز ر - 30020 ف5س 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.49.637

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

))0))تقرر حل) 24)فبر ير)  ملؤرخ في)

شركة) (MAZARIAA SIJILMASSA

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ)

وعنش ن) درهم  (20.000 رأسم5له5)

 قره5  إلجتم5عي)43,زنقة ش5ال,طريق)

ف5س  ملغرب) (30020 (- ء يمشز ر)

نتيجة لعدم  قتن5ء) الرض  لفالحية.

و عين:

 لسيد)ة() لشريف  لدري�سي)

زنقة  بن) حي  لنز هة  عنش نه) () و 

عطية رقم)22 90070)طنجة  ملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)

43,زنقة) وفي) ((0(( أبريل) (24 بت5ريخ)

30020)ف5س) (- ء يمشز ر) ش5ال,طريق)

 ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية بف5س بت5ريخ)06) 25)))0) 

تحت رقم)2060/2022.

732I

 ئتم5نية فيد ك5،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

OMA BEACH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتم5نية فيد ك5، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

ش5رع  لعركشب رقم 4-02)77 

صندوق  لبريد رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

OMA BEACH شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

 حمد  لخ5 س حي  ملسيرة 2 رقم 27 

- 73000  لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

(0322
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في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(2 نشنبر) (02

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 OMA (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.BEACH

تشغيل) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

و لنز4) وإد رة  لفن5دق  وإنش5ء)

و ملشتيالت و لبن5غل)؛

-)تشغيل وإد رة  ملق5هي و ملط5عم..

ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 حمد  لخ5 س حي  ملسيرة)2)رقم)27 

-)73000) لد خلة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

200)حصة) (:  لسيد سعد  عبدلي)

بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد عمر عمر  وبال):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () سعد  عبدلي   لسيد 

 742 رقم) حرف  لف  (2  ملسيرة)

40000) ر كش  ملغرب.

عنش نه) () عمر  وبال  عمر   لسيد 

2)زنقة جبل بشن5صر فيال) حي  ملسيرة)

رقم)42 73000) لد خلة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () عمر  وبال  عمر   لسيد 

2)زنقة جبل بشن5صر فيال) حي  ملسيرة)

رقم)42 73000) لد خلة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 02 بت5ريخ) بش د2  لدهب   البتد ئية 

دجنبر)2)0))تحت رقم)2943.

736I

JURIS LEGAL

TEAM CONSULTING FIRM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

JURIS LEGAL

 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 TEAM CONSULTING FIRM

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 67, زنقة 

عزيز بال4،  لط5بق ), رقم 3  ملع5رف 

- 0000)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

536799

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( فبر ير) (24

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 TEAM(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.CONSULTING FIRM

نص5ئح) (- (: غرض  لشركة بإيج5ز)

 لتق5�سي و ملف5وض5ت و لشس5طة)

في) و لشس5طة  إد رة  ألصش4  (-

 ملع5 الت  لعق5رية)؛.
:)67,)زنقة) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
عزيز بال4،) لط5بق)),)رقم)3) ملع5رف)-)

0000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد عبد هللا حمزة):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

 200 (:  لسيد  حمد  لبشعز و2)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد عبد هللا حمزة عنش نه) ()
د ر) (3(3 رقم) (2 إق5 ة طم5ريس أنف5)

بشعزة)0000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
 لسيد  حمد  لبشعز و2)
جشريس) جشن  زنقة  (30 عنش نه) ()

0000)) لد ر) أنف5) (8 4)شقة)  لط5بق)

 لبيض5ء) ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد عبد هللا حمزة عنش نه) ()
د ر) (3(3 رقم) (2 إق5 ة طم5ريس أنف5)

بشعزة)0000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب
 لسيد  حمد  لبشعز و2)
جشريس) جشن  زنقة  (30 عنش نه) ()

0000)) لد ر) أنف5) (8 4)شقة)  لط5بق)

 لبيض5ء) ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 27 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 5رس)))0))تحت رقم)-.

737I

orient compt

STE AFECHKOU DELICES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

orient compt

 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 202

60000، OUJDA(MAROC

 STE AFECHKOU DELICES

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 

طلح5و2 و ن  عه 202 حي سيد2 

 ع5فة - 60000 وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

39(49

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 2)) 5رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.AFECHKOU DELICES

:) خبزة) بإيج5ز) غرض  لشركة 

حلشي5ت  ثلج5ت)

تكشين في فن  لطبخ.

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

حي سيد2) (202 طلح5و2 و ن  عه)

 ع5فة)-)60000)وجدة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: أفشكش)  لسيد  بر هيم 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  بر هيم أفشكش عنش نه) ()

رقم26  حشرية  زنقة  حي  الندلس 

60000)وجدة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد  بر هيم أفشكش عنش نه) ()

رقم26  حشرية  زنقة  حي  الندلس 

60000)وجدة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((( بت5ريخ) بشجدة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)222.

738I

 ئتم5نية فيد ك5،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 CONCRETE&SAND
DAKHLA

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

 ئتم5نية فيد ك5، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

ش5رع  لعركشب رقم 4-02)77 

صندوق  لبريد رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
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 CONCRETE&SAND(DAKHLA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

 حمد  لخ5 س حي  ملسيرة 2 رقم 27 
- 73000  لد خلة  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.290(3
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تمت) ((0(( 27) 5رس) في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
عمر عمر  وبال) )ة() تفشيت  لسيد)
أصل) حصة  جتم5عية  ن  (200
 ERIC()2.000)حصة لف5ئدة  لسيد))ة
 27 بت5ريخ) (DAVID VAIREVESE

 5رس)))0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (9 بت5ريخ) بش د2  لدهب   البتد ئية 

 5رس)))0))تحت رقم)556/2022.
739I

 ئتم5نية فيد ك5،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 CONCRETE&SAND
DAKHLA

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تحشيل  لشكل  لق5نشني للشركة

 ئتم5نية فيد ك5، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

ش5رع  لعركشب رقم 4-02)77 
صندوق  لبريد رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
 CONCRETE&SAND(DAKHLA

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

و عنش ن  قره5  الجتم5عي ش5رع 
 حمد  لخ5 س حي  ملسيرة 2 رقم 27 

- 73000  لد خلة.
تحشيل  لشكل  لق5نشني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.290(3

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)27) 5رس)))0))تم تحشيل)
 لشكل  لق5نشني للشركة  ن)«شركة)
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك)

«شركة ذ ت  ملسؤولية) إلى)  لشحيد»)

 ملحدودة».

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (9 بت5ريخ) بش د2  لدهب   البتد ئية 

 5رس)))0))تحت رقم)556/2022.

740I

 ئتم5نية فيد ك5،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 CONCRETE&SAND

DAKHLA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  مثل ق5نشني للشركة

 ئتم5نية فيد ك5، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

ش5رع  لعركشب رقم 4-02)77 

صندوق  لبريد رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

 CONCRETE&SAND(DAKHLA

«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: ش5رع 

 حمد  لخ5 س حي  ملسيرة 2 رقم 27 

- 73000  لد خلة  ملغرب.

«تعيين  مثل ق5نشني للشركة»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.290(3

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

وتبع5) ((0(( 27) 5رس) في)  ملؤرخ 

تعيين) تقرر  جدد  لتعيين  سير)ين()

 ملمثل)ين() لق5نشني)ين(:)

-)عمر  وبال عمر

VAIREVESE ERIC DAVID(-

-)-)شركة ذ ت  سؤولية  حدودة)

ذ ت  لشريك  لشحيد  لك5ئن  قره5)

 إلجتم5عي ب:)-)-)-)-

عند) رقم  لسجل  لتج5ر2 

 القتض5ء:)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (9 بت5ريخ) بش د2  لدهب   البتد ئية 

 5رس)))0))تحت رقم)556/2022.

742I

 ئتم5نية فيد ك5،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 CONCRETE TIRESS
DAKHLA

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تحشيل  لشكل  لق5نشني للشركة

 ئتم5نية فيد ك5، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

ش5رع  لعركشب رقم 4-02)77 
صندوق  لبريد رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
 CONCRETE TIRESS DAKHLA

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

و عنش ن  قره5  الجتم5عي ش5رع 
 حمد  لخ5 س حي  ملسيرة 2 رقم 27 

- 73000  لد خلة.
تحشيل  لشكل  لق5نشني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.29923

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
 ملؤرخ في)27) 5رس)))0))تم تحشيل)
 لشكل  لق5نشني للشركة  ن)«شركة)
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك)
«شركة ذ ت  ملسؤولية) إلى)  لشحيد»)

 ملحدودة».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (9 بت5ريخ) بش د2  لدهب   البتد ئية 

 5رس)))0))تحت رقم)))0)/227.
74(I

 ستأ نة س5 ي للمح5سبة

STE ASSAKA FORAGE SARL
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 ستأ نة س5 ي للمح5سبة
حي  يمشنة رقم 22 بلشك 4  لط5بق 
 ألو4 بني  ال4 ، 3004)، بني  ال4 

 ملغرب
 STE ASSAKA FORAGE SARL
«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: تجزئة 

 لعثم5نية حي  الد ر2  لط5بق  لث5لث 
- - بني  ال4  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.22((9

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)2))أبريل)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

على) ينص  2:) لذ2  رقم) قر ر 

-تفشيت  لسيد حمش  وط5لب)  5يلي:)

2)2)حصة  جتم5عية) عبد  لحفيظ)

حصة لف5ئدة  لسيد) ((20  ن أصل)

بشمل5ني علي  لح5 ل لبط5قة  لتعريف)

.UC97724لشطنية رقم 

على) ينص  ):) لذ2  رقم) قر ر 

-تفشيت  لسيد حمش  وط5لب)  5يلي:)

2)2)حصة  جتم5عية) عبد  لحفيظ)

حصة لف5ئدة  لسيد) ((20  ن أصل)

 ولح5ج يدير  لح5 ل لبط5قة  لتعريف)

.UC48292لشطنية رقم 

على) ينص  3:) لذ2  رقم) قر ر 

أيشب) -تفشيت  لسيد  زن5ك   5يلي:)

20))حصة  جتم5عية  ن أصل)20) 

عسش) ب5يهرى  لف5ئدة  لسيد  حصة 

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 
.UC6077رقم

قر ر رقم)4:) لذ2 ينص على  5يلي:)

- ستق5لة  سير  لشركة  لسيد أزن5ك)

لبط5قة  لتعريف) أيشب  لح5 ل 

وتعيين) (IA168278 رقم)  لشطنية 

لبط5قة) علي  لح5 ل  بشمل5ني   لسيد 

 UC97724 رقم)  لتعريف  لشطنية 

و لسيد ب5يهرى عسش  لح5 ل لبط5قة)

 UC6077 رقم)  لتعريف  لشطنية 

كمسيرين جديدين للشركة.

على) ينص  2:) لذ2  رقم) قر ر 

لكل  ن) تشقيع  نفصل  (-  5يلي:)

 سير2  لشركة:)-) لسيد بشمل5ني علي)

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 
رقم)UC97724)و لسيد ب5يهرى عسش)

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 
 .UC6077(رقم

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)6:) لذ2 ينص على  5يلي:)

-) لحصص  لنقدية للشرك5ء:-) لسيد)

بشمل5ني علي:)200.00)2)درهم.) لسيد)

درهم.) (2(200.00 يدير:)  ولح5ج 

 لسيد ب5يهرى عسش):)2000.00)درهم
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بند رقم)7:) لذ2 ينص على  5يلي:)
-تقسيم رأسم45  لشركة بين  لشرك5ء)
على  لنحش  لت5لي:) لسيد بشمل5ني علي)
2)2)حصة  جتم5عية.) لسيد  ولح5ج)
و لسيد) 2)2)حصة  جتم5عية.) يدير)
ب5يهرى عسش)20))حصة  جتم5عية.)

على) ينص  43:) لذ2  رقم) بند 
بشمل5ني علي) (- تعيين  لسيدين:)  5يلي:)
لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 
UC97724و  لس5كن برقم)106  رقم)
حي  الن5رة  لرشيدية.)و لسيد:)ب5يهرى)
لبط5قة  لتعريف) عسش  لح5 ل 
)UCو لس5كن) 6077 رقم)  لشطنية 
بقصر  جر ن  لنيف تنغير كمسيرين)

للشركة.)
على) ينص  44:) لذ2  رقم) بند 
لكل  ن) تشقيع  نفصل   5يلي:)
 سير2  لشركة:)-) لسيد بشمل5ني علي)
لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 
رقم)UC97724)و لسيد ب5يهرى عسش)
لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 

 .UC6077(رقم
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ببني  ال4 بت5ريخ)7))أبريل)

))0))تحت رقم)429.

743I

 ئتم5نية فيد ك5،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 CONCRETE TIRESS
DAKHLA

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

 ئتم5نية فيد ك5، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

ش5رع  لعركشب رقم 4-02)77 
صندوق  لبريد رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
 CONCRETE TIRESS DAKHLA

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 
 حمد  لخ5 س حي  ملسيرة 2 رقم 27 

- 73000  لد خلة  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.29923

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تمت) ((0(( 27) 5رس) في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

عمر عمر  وبال) )ة() تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  (200

 ERIC()2.000)حصة لف5ئدة  لسيد))ة

 27 بت5ريخ) (DAVID VAIREVESE

 5رس)))0).

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (9 بت5ريخ) بش د2  لدهب   البتد ئية 

 5رس)))0))تحت رقم)))0)/227.

744I

 ئتم5نية فيد ك5،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 CONCRETE TIRESS
DAKHLA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تعيين  مثل ق5نشني للشركة

 ئتم5نية فيد ك5، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

ش5رع  لعركشب رقم 4-02)77 

صندوق  لبريد رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

 CONCRETE TIRESS DAKHLA

«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: ش5رع 

 حمد  لخ5 س حي  ملسيرة 2 رقم 27 

- 73000  لد خلة  ملغرب.

«تعيين  مثل ق5نشني للشركة»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.29923

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

وتبع5) ((0(( 27) 5رس) في)  ملؤرخ 

تعيين) تقرر  جدد  لتعيين  سير)ين()

 ملمثل)ين() لق5نشني)ين(:)

-)عمر  وبال عمر

VAIREVESE ERIC DAVID(-

-)-)شركة ذ ت  سؤولية  حدودة)

ذ ت  لشريك  لشحيد  لك5ئن  قره5)

 إلجتم5عي ب:)-)-)-)-
عند) رقم  لسجل  لتج5ر2 

 القتض5ء:)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (9 بت5ريخ) بش د2  لدهب   البتد ئية 

 5رس)))0))تحت رقم)))0)/227.
742I

ML EXPERTS

MOTEUR.MA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
MOTEUR.MA شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي )3 ش5رع 
 لهدهشد عم5رة 22  لدور  لث5ني - 

0000)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.330342

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تمت) ((0(( 07) 5رس) في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
 Frontier Digitalتفشيت
 Ventures Pte Ltd Digital Ventures
Pte Ltd 702.820)حصة  جتم5عية)
لف5ئدة) حصة  (702.820 أصل)  ن 
 FDV MENA Pte Ltd FDV MENA

Pte Ltd)بت5ريخ)07) 5رس)))0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 22 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)0822)8.
746I

 ستأ نة س5 ي للمح5سبة

 STE NACHAT NEGOCE
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 ستأ نة س5 ي للمح5سبة
حي  يمشنة رقم 22 بلشك 4  لط5بق 
 ألو4 بني  ال4 ، 3004)، بني  ال4 

 ملغرب

 STE NACHAT NEGOCE SARL

AU شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي عم5رة 6 

شقة رقم 24  لط5بق 4 ش5رع  حمد 

 لخ5 س بني  ال4 - 3000) بني 

 ال4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(499

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(2 نشنبر) ((4

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.NACHAT NEGOCE SARL AU
-) مشن) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لحفالت

-) لتج5رة

بيع  ألدو ت  ملكتبية) في  ت5جر  (-

ب5لتقسيط.

 6 عم5رة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

4)ش5رع  حمد) 24) لط5بق) شقة رقم)

 لخ5 س بني  ال4)-)3000))بني  ال4)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:

200)حصة) (:  لسيدة نش5ط دني5)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () دني5   لسيدة  لنش5ط 

غشت) ((0 ش5رع) ف5يزة  اللة  تجزئة 

3000))بني  ال4  ملغرب.
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و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () دني5   لسيدة  لنش5ط 
غشت) ((0 ش5رع) ف5يزة  اللة  تجزئة 

3000))بني  ال4  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ببني  ال4 بت5ريخ)03) 5رس)

))0))تحت رقم)226.

747I

FA ADVISING EXPERTS SARL

FAY AND CO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
 كتب رقم 22،  ملجمع  ملنهي ،تجزئة 
) ش5رع عال4  لف5�سي، إق5 ة حرف 

ب،  ر كش ، 40000،  ر كش 
 ملغرب

FAY AND CO شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  مللكية 

 ملسم5ت  لنخيل أيت أورير جم5عة 
سيد2 عبد هللا غي5ت دو ر سيد2 
بشزكية  ر كش - 40000  ر كش 

 ململكة  ملغربية
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(4983

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (24
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 FAY (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.AND CO
:) نعش) بإيج5ز) غرض  لشركة 

عق5ر2.

:) مللكية) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 ملسم5ت  لنخيل أيت أورير جم5عة)
سيد2) دو ر  غي5ت  عبد هللا  سيد2 
40000) ر كش) (- بشزكية  ر كش)

 ململكة  ملغربية.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: عبد للي) ي5نيس   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد ي5نيس عبد للي عنش نه) ()
أورير) أيت   مللكية  ملسم5ت  لنخيل 
جم5عة سيد2 عبد هللا غي5ت دو ر)
 40000 بشزكية  ر كش) سيد2 

 ر كش  ململكة  ملغربية.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد ي5نيس عبد للي عنش نه) ()
أورير) أيت   مللكية  ملسم5ت  لنخيل 
جم5عة سيد2 عبد هللا غي5ت دو ر)
 40000 بشزكية  ر كش) سيد2 

 ر كش  ململكة  ملغربية
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((7 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)28)232.
748I

 ستأ نة س5 ي للمح5سبة

STE INJAZ MJ SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير نش5ط  لشركة

 ستأ نة س5 ي للمح5سبة
حي  يمشنة رقم 22 بلشك 4  لط5بق 
 ألو4 بني  ال4 ، 3004)، بني  ال4 

 ملغرب
STE INJAZ MJ SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  الجتم5عي )  كرر 
زنقة حم5ن  لفطش كي - 03)3) 

فقيه بن ص5لح  ملغرب.
تغيير نش5ط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.3292

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم تغيير) ((0(( فبر ير) (27  ملؤرخ في)
في) «-) ق5و4  نش5ط  لشركة  ن)

 ألشغ45  ملختلفة أو  لبن5ء
-) ق5و4 في نقل  لبض5ئع

-) لتج5رة»)إلى)«-) ق5و4 في  ألشغ45)
 ملختلفة أو  لبن5ء

-) ق5و4 في نقل  لبض5ئع
-) ق5و4 في نقل  لرك5ب».

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
ص5لح) بن  ب5لفقيه   البتد ئية 
رقم) تحت  ((0(( أبريل) (26 بت5ريخ)

.2(2/(0((
749I

orient compt

 LAMSAADA GUENFOUDA
HAMDI

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

orient compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 202

60000، OUJDA(MAROC
 LAMSAADA GUENFOUDA
HAMDI شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 7زنقة8 
حي  شال2  مليلشد - 60000 وجدة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
39(47

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( فبر ير) ((8
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)
 LAMSAADA GUENFOUDA

.HAMDI

:) ستير د) بإيج5ز) غرض  لشركة 
 ألالت  لفالحية.

7زنقة8  (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
وجدة) (60000 (- حي  شال2  مليلشد)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (:  لسيد  حمد  لن5جي)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) ()  لسيد  حمد  لن5جي 
 28 ظهرملحلة حي  شال2  مليلشد زنقة)

رقم)7 60000)وجدة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد لحسن ح5 د2 عنش نه) ()
ش5رع فيصل بن عبد  لعزيز تجزئة بن)
حمش زنقة  لريف رقم7 60000)وجدة)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((( بت5ريخ) بشجدة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)224.

720I

orient compt

STE OSLI TRAV
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

orient compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 202

60000، OUJDA(MAROC
STE OSLI TRAV شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 22 عم5رة 
لعلج زنقة بني  رين  لط5بق  لت5ني - 

60000 وجدة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
39203
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في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 16) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.OSLI TRAV
:) شغ45) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لبن5ء.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)22)عم5رة)
(- لعلج زنقة بني  رين  لط5بق  لت5ني)

60000)وجدة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: نهر و2  حمد)  لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () نهر و2  حمد   لسيد 
 65800 دو ر ولد ملريني ولد سليم5ن)

ت5وريرت  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () نهر و2  حمد   لسيد 
 65800 دو ر ولد ملريني ولد سليم5ن)

ت5وريرت  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (02 بت5ريخ) بشجدة   لتج5رية 

))0))تحت رقم))42.
722I

SPHERE CONSEILS

تيكنو لوج إليك سوالر
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

SPHERE CONSEILS
 BD(BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME(ETAGE(N°14
 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC

تيكنش لشج إليك سشالر شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ز وية 
ش5رع اللة  لي5قشت وزنقة  لعرع5ر، 

عم5رة 9 إق5 ة ك5ليس،  لط5بق 
 لر بع، لشقة 27. - 4000)  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.489027

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(( 16) 5رس) في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
 2 سه5م  لك) )ة() تفشيت  لسيد)
حصة) (2 حصة  جتم5عية  ن أصل)
لف5ئدة  لسيد))ة()ط5رق  شطيع بت5ريخ)

16) 5رس)))0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)93)3)8.
72(I

SPHERE CONSEILS

تيكنو لوج إليك سوالر
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  لشكل  لق5نشني للشركة

SPHERE CONSEILS
 BD(BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME(ETAGE(N°14
 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC
تيكنش لشج إليك سشالر شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
و عنش ن  قره5  الجتم5عي ز وية 

ش5رع اللة  لي5قشت وزنقة  لعرع5ر، 
عم5رة 9 إق5 ة ك5ليس،  لط5بق 
 لر بع،  لشقة 27  لد ر  لبيض5ء 
 ملغرب - 4000)  لد ر  لبيض5ء.
تحشيل  لشكل  لق5نشني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.489027

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
 ملؤرخ في)16) 5رس)))0))تم تحشيل)
 لشكل  لق5نشني للشركة  ن)«شركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»)إلى)«شركة)

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك)

 لشحيد».

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)93)3)8.

723I

VENTIA SARL AU

SOCIETE VENTIA SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تعيين  مثل ق5نشني للشركة

VENTIA SARL AU

طريق  لرب5ط طنجة  ملنطقة 

 لصن5عية 4 )  كرر  لعر ئش ، 

000)9، 000)9  ملغرب

 SOCIETE VENTIA SARL AU

«شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: طريق 

 لرب5ط طنجة  ملنطقة  لصن5عية 

 ألوسط45 رقم 4 )  كرر)  لعر ئش 

- 000)9  لعر ئش  ملغرب.

«تعيين  مثل ق5نشني للشركة»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.(482

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

وتبع5) ((0(( أبريل) (04 في)  ملؤرخ 

تعيين) تقرر  جدد  لتعيين  سير)ين()

 ملمثل)ين() لق5نشني)ين(:)

-) لف5ر�سي كشثر

-)خيمينيز ليشن فر نسيسكش)

ذ ت  سؤولية) شركة  فينتي5  (-

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد  لك5ئن)

طريق  لرب5ط) ب:)  قره5  إلجتم5عي 

طنجة  ملنطقة  لصن5عية  ألوسط45)

 9(000 )) كرر)) لعر ئش)  4 رقم)

 لعر ئش  ملغرب

عند) رقم  لسجل  لتج5ر2 

 القتض5ء:)482)

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

2))أبريل)  البتد ئية ب5لعر ئش بت5ريخ)

))0))تحت رقم)442.

724I

RIF CONSEIL SARL

RIO BLANCO CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE(RUE(TITOUAN 3EM

 ETAGE(NADOR، 62000،

NADOR MAROC

RIO BLANCO CAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي خلف 

ش5رع تطش ن  لدور  لث5لث - 62000 

 لن5ظشر  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.23337

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تم تعيين) ((0(( ين5ير) ((7  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد)ة() جديد   سير 

شهبشن  سم5عيل كمسير وحيد

تبع5 لقبش4  ستق5لة  ملسير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية ب5لن5ضشر بت5ريخ)16) 5رس)

))0))تحت رقم)440.

722I

SOCIETE FICOMAN

 SOCIETE L›ELEVAGE EL

AMINE SNC
شركة  لتض5 ن

قفل  لتصفية

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET(E(ETAGE) VN(

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

 SOCIETE L’ELEVAGE EL AMINE

SNC شركة  لتض5 ن

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي :  يت 

عال  يت برزوين  لح5جب - 22000 

 لح5جب  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.437(2
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بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
2)0))تقرر حل) 4))دجنبر)  ملؤرخ في)
 SOCIETE L’ELEVAGE EL AMINE
SNC)شركة  لتض5 ن  بلغ رأسم5له5)
وعنش ن  قره5) درهم  (200.000
برزوين) عال  يت   إلجتم5عي  يت 
22000) لح5جب  ملغرب) (-  لح5جب)

نتيجة لج5ئحة كرون5.
و عين:

 لسيد)ة()ر�سى  أل ين و عنش نه) ()
زنقة) (23  ق5 ة  حمد خليل  لشقة)
 20000 ج) م  عبد  ملش ن  ملشحد2 
 كن5س  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)
وفي  يت) ((0(2 دجنبر) ((4 بت5ريخ)
22000) لح5جب) (- عال  يت بشرزين)

 ملغرب.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
فبر ير) ((2 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)27.
756I

RIF CONSEIL SARL

CRISTAL PLUS-SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE(RUE(TITOUAN 3EM

 ETAGE(NADOR، 62000،
NADOR MAROC

CRISTAL(PLUS-SARL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 
 لجيش  مللكي رقم 340  لط5بق 
 لر بع - 62000  لن5ظشر  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.23939
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( )0) 5رس)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
)CRISTAL) بلغ) PLUS-SARL
وعنش ن) درهم  (200.000 رأسم5له5)
 قره5  إلجتم5عي ش5رع  لجيش  مللكي)
 62000 (- 340) لط5بق  لر بع) رقم)

:) لركشد) (4 نتيجة   لن5ظشر  ملغرب 
 لتج5ر2.

ش5رع) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
 لجيش  مللكي رقم)340) لط5بق  لر بع)

-)62000) لن5ظشر  ملغرب.)
و عين:

و) عبد  لع5لي  لحر�سي   لسيد)ة()
عنش نه) ()حي  والد  بر هيم زنقة)223 
62000) لن5ظشر) 4)) لن5ظشر) رقم)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (2(  البتد ئية ب5لن5ضشر بت5ريخ)

))0))تحت رقم)272.
727I

RIF CONSEIL SARL

CRISTAL PLUS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE(RUE(TITOUAN 3EM

 ETAGE(NADOR، 62000،
NADOR MAROC

CRISTAL PLUS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : ش5رع 
 لجيش  مللكي رقم 340  لط5بق 
 لر بع - 62000  لن5ظشر  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.23939
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر) ((0(( 03) 5رس) في)  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  (CRISTAL PLUS حل)
رأسم5له5)  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 
وعنش ن  قره5) درهم  (200.000
رقم)  إلجتم5عي ش5رع  لجيش  مللكي 
340) لط5بق  لر بع)-)62000) لن5ظشر)

 ملغرب نتيجة اللركشد  لتج5ر2.
و عين:

عبد  لع5لي  لحر�سي)  لسيد)ة()
زنقة) حي  والد  بر هيم  عنش نه) () و 

223)رقم)4) 62000) لن5ظشر  ملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)

ش5رع) وفي  ((0(( 03) 5رس) بت5ريخ)

 لجيش  مللكي رقم)340) لط5بق  لر بع)

-)62000) لن5ظشر  ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (22  البتد ئية ب5لن5ضشر بت5ريخ)

))0))تحت رقم)297.

728I

VENTIA SARL AU

 SOCIETE ENTREPRISE D

 AGRICULTURE VIABLE

EDAV SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

VENTIA SARL AU

طريق  لرب5ط طنجة  ملنطقة 

 لصن5عية 4 )  كرر  لعر ئش ، 

000)9، 000)9  ملغرب

 SOCIETE ENTREPRISE D

 AGRICULTURE VIABLE EDAV

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي طريق 

 لرب5ط طنجة  ملنطقة  لصن5عية 

 ألوسط45 رقم 4 )  كرر )  لعر ئش 

- 000)9  لعر ئش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.4(87

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تقرر حل) ((0(( أبريل) (24  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

 SOCIETE ENTREPRISE D

 AGRICULTURE VIABLE EDAV

SARL) بلغ رأسم5له5)200.000)درهم)

طريق) وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 

طنجة  ملنطقة  لصن5عية)  لرب5ط 

 ألوسط45 رقم)4 )) كرر))) لعر ئش)

-)000)9) لعر ئش  ملغرب نتيجة 4):)

تشقف  لنش5ط.

طريق) ب  حدد  قر  لتصفية  و 

طنجة  ملنطقة  لصن5عية)  لرب5ط 

 ألوسط45 رقم)4 )) كرر))) لعر ئش)

-)000)9) لعر ئش  ملغرب.)

و عين:

و) كشثر  لف5ر�سي   لسيد)ة()

طنجة) طريق  لرب5ط  عنش نه) ()

 4  ملنطقة  لصن5عية  ألوسط45 رقم)

)) كرر))) لعر ئش)000)9) لعر ئش)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

خيمينيز) فر نسيسكش   لسيد)ة()

ليشن و عنش نه) ()طريق  لرب5ط طنجة)

 4  ملنطقة  لصن5عية  ألوسط45 رقم)

)) كرر))) لعر ئش)000)9) لعر ئش)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود) (

على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 

تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 

 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية)

-(:

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

2))أبريل)  البتد ئية ب5لعر ئش بت5ريخ)

))0))تحت رقم)422.

729I

MARO FIDUS

HOULAIM CENTRE SHOP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

MARO FIDUS

 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre

 Ben(Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre

 Ben(Yakhlef - Mohammedia،

13350، Mohammedia(maroc

 HOULAIM CENTRE SHOP

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 2)2 حي 

 لقدس  لع5لية - 8200)  ملحمدية 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.(2377
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بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

2)0))تقرر حل) 32)دجنبر)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

HOULAIM CENTRE SHOP) بلغ)

وعنش ن) درهم  (200.000 رأسم5له5)

حي  لقدس) (2(2  قره5  إلجتم5عي)

8200)) ملحمدية  ملغرب) (-  لع5لية)

عدم بلشغ  لهدف  ملرجش) (: نتيجة 4)

تحقيقه..

2)2)حي) و حدد  قر  لتصفية ب)

8200)) ملحمدية) (-  لقدس  لع5لية)

 ملغرب.)

و عين:

و) هشليم صالح  لدين   لسيد)ة()

حي  لقدس  لع5لية) (2(2 عنش نه) ()

كمصفي) 8820)) ملحمدية  ملغرب 

)ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية ب5ملحمدية بت5ريخ)20) 5رس)

))0))تحت رقم)222.

760I

ste(cofiguer(sarl

STE MSIS.DEV
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

STE MSIS.DEV شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  والد 

حمشسة  ملسمى  لكركشرة ) - 

32200 جرسيف  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.2079

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

 ملؤرخ في)30) 5رس)))0))تم تحشيل)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 

حمشسة  ملسمى  لكركشرة) « والد 

إلى) جرسيف  ملغرب») (32200 (- ((

بزنقة  بن) «) لط5بق  لر بع  لك5ئن 

(- (6 رقم) قيس5رية  ملركز  خلدون 

32200)جرسيف  ملغرب».

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية بجرسيف بت5ريخ)28)أبريل)

))0))تحت رقم)1306/2022.

761I

Immofid

DYNAS ACCESSOIRES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم45  لشركة

Immofid

 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay

 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca

DYNAS ACCESSOIRES شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  حل تحت 

 ألر�سي تجزئة  لنسيم بقعة رقم 

186 سيد2  عروف - 0000)  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب.

رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.(74732

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تم) ((0(( أبريل) (23 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 

أ2  ن) درهم») (2.(40.000»

 2.340.000» إلى) درهم») (200.000»

درهم»)عن طريق):)إد 5ج  حتي5طي أو)

أرب5ح أو عالو ت إصد ر في رأس  مل45.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم))348)8.

762I

fiduciaire(belamine

BASE EXACTE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire(belamine
 appt 3 imm 10 rue(a(avenue(des
 far(vn(meknes(meknes، 50000،

meknes maroc
BASE EXACTE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  حل 2 

رقم )40 جزء ك تجزئة  إلسم5علية 
أيت وال4  كن5س  كن5س 20000 

 كن5س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

56079
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (22
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 BASE (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.EXACTE
:) إلنع5ش) غرض  لشركة بإيج5ز)

 لعق5ر2)
 ألشغ45  ملختلفة

 لشس5طة.
 2 :) حل) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
)40)جزء)ك تجزئة  إلسم5علية) رقم)
 20000 وال4  كن5س  كن5س) أيت 

 كن5س  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 320 (: بشيحي5و2  حمد)  لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
 320 (: عزيز) بشيحي5و2   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
عبد  لشه5ب) بشيحي5و2   لسيد 
درهم) (200 بقيمة) حصة  (300  :

للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد بشيحي5و2  حمد عنش نه) ()
زنقة)))رقم)23)حي  لشحدة)2) كن5س)

20000) كن5س  ملغرب.

 لسيد بشيحي5و2 عزيز عنش نه) ()
زنقة)))رقم)23)حي  لشحدة)2) كن5س)

20000) كن5س  ملغرب.

عبد  لشه5ب) بشيحي5و2   لسيد 
عنش نه) ()زنقة)))رقم)23)حي  لشحدة)

2) كن5س)20000) كن5س  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد بشيحي5و2 عزيز عنش نه) ()
زنقة)))رقم)23)حي  لشحدة)2) كن5س)

20000) كن5س  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((8 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)1657.

763I

STE AK MISSION SARL AU

FADI HOME PROMO-SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

STE AK MISSION SARL AU

6 ش5رع عال4  بن عبد هللا رقم 23 

ف5س ، 30000، ف5س  ملغرب

 FADI(HOME(PROMO-SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 32 تجزئة 

 لنخيل ش5رع عال4 بن عبدهللا ف5س 

30000 ف5س  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.65763

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

 ملؤرخ في)09)يشليشز)2)0))تم تحشيل)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 

بن) تجزئة  لنخيل ش5رع عال4  (32»

ف5س  ملغرب») (30000 عبدهللا ف5س)

إلى)«قطعة رقم)9) لعب  لخيل غرين)

ب5رك  ملحل رقم)2)ف5س)30000)ف5س)

 ملغرب».
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ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((7 بت5ريخ) بف5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)72)).

764I

 ئتم5نية فيد ك5،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

LE BON LOGISTE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 ئتم5نية فيد ك5، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

ش5رع  لعركشب رقم 4-02)77 

صندوق  لبريد رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

LE BON LOGISTE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي و د 

 لشي5ف رقم 2233 - 73000 

 لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

21463

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (02

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 LE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.BON LOGISTE

إنت5ج) (- (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

وتصنيع و ع5لجة و ستير د وتصدير)

)أرضي5ت) جميع  ش د  لبن5ء) وتج5رة 

وطشب) وعش رض  وأرصفة  وألش ح 

 جشف وطشب أحمر وتكتالت()؛

-)صنع وتسشيق  لكتل)؛

جميع  ش د) وتسشيق  تصنيع  (-

و عد ت  لبن5ء..

حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 73000 (- (2233 رقم) و د  لشي5ف 

 لد خلة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: ع5ص) بششرة   لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () ع5ص  بششرة   لسيدة 

 سب5ني5)8000))-) سب5ني5.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () ع5ص  بششرة   لسيد 

 سب5ني5)8000))-) سب5ني5
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 09 بت5ريخ) بش د2  لدهب   البتد ئية 

 25)))0))تحت رقم)))0)/773.
765I

IZRI CARS

IZRI PIECES AUTOS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

IZRI CARS
 RUE AL MOKAOUAMA 03

 TARGUIST ، 32350، TARGUIST
MAROC

IZRI PIECES AUTOS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 
 ال ل 2 رقم )) طنجة - 90080 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

126701
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 29) 5رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 IZRI (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)
.PIECES AUTOS

غرض  لشركة بإيج5ز):)ت5جر قطع)
غي5ر  لسي5ر ت  لجديدة

غي5ر  لسي5ر ت) قطع  ت5جر 
 ملستعملة.

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 90080 (- طنجة) ((( رقم) (2  ال ل)

طنجة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد سعيد  لغ5ز2):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () سعيد  لغ5ز2   لسيد 
 3(320 ترجيست) كت5 ة  زنقة  (((

ترجيست  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () سعيد  لغ5ز2   لسيد 
 3(320 ترجيست) كت5 ة  زنقة  (((

ترجيست  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (26 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)23277).
766I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 SARDINE FRAICHE ET
PATATE QUI MOUSSE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
 SARDINE FRAICHE ET PATATE

QUI MOUSSE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 
 سلم تجزئة يشك5ر  لط5بق 3 شقة 

رقم 24 ي5ب دك5لة  ر كش - 40000 

 ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(4832

 (7 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0((  5رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

 SARDINE FRAICHE ET PATATE

.QUI MOUSSE

تسيير) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 ملؤسس5ت  لسي5حية))د ر  لضي5فة(.

ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

شقة) (3 يشك5ر  لط5بق) تجزئة   سلم 

 40000 24)ي5ب دك5لة  ر كش)-) رقم)

 ر كش  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 HENRY BAUOOT  لسيدة)

 200 SANDRA : 200)حصة بقيمة)

درهم للحصة.

 SOL LUC HENRI : 200  لسيد)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 HENRY BAUOOT  لسيدة)

 40000 عنش نه) () ) (SANDRA

 ر كش  ملغرب.

 SOL LUC HENRI  لسيد)

عنش نه) () )40000) ر كش  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 HENRY BAUOOT  لسيدة)

 40000 عنش نه) () ) (SANDRA

 ر كش  ملغرب
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 SOL LUC HENRI  لسيد)

عنش نه) () )40000) ر كش  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((2 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232038.

767I

OUARCHI CONSULTING

MED INDUSTRIE TEXTILE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

OUARCHI CONSULTING

 Rue Khalid Ibn Oualid ,2(

 ,3éme(Etage(Appt(N°6-TANGER

، 90000، TANGER(MAROC

MED INDUSTRIE TEXTILE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزءة 

7446 حي  لحر رين  لط5بق 4 طنجة 

- 90000 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.115661

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تقرر حل) ((0(( 8)) 5رس)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

MED INDUSTRIE TEXTILE) بلغ)

وعنش ن) درهم  (200.000 رأسم5له5)

حي) (7446 تجزءة)  قره5  إلجتم5عي 

 90000 (- طنجة) (4  لحر رين  لط5بق)

طنجة  ملغرب نتيجة 4):)عدم  لقدرة)

و) لتغطية  ص5ريف  لشركة   مل5لية 

عدم تشفر تمشيل.

تجزءة) و حدد  قر  لتصفية ب 

4)طنجة) 7446)حي  لحر رين  لط5بق)

-)90000)طنجة  ملغرب.)

و عين:

و)  لسيد)ة() حمد  لكر �سي 

حي  غشغة  لكبيرة حش ة) عنش نه) ()

90000)طنجة  ملغرب) لحم5م طنجة)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((( بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)23220).
768I

BT CONSEIL

CASA VIGILANCE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم45  لشركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC
CASA VIGILANCE شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 07)، 

ش5رع  لزرقطشني - 0000) 
 لد ر لبيض5ء  ملغرب.
رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.94499

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تم) ((02( دجنبر) ((4 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
«700.000)درهم»)أ2  ن)«300.000 
عن) درهم») (2.000.000» إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 26 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

دجنبر))02))تحت رقم)514596.
769I

STE(FIDU-LIDOU(SARL

DREAMSTORE.JAD
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

STE(FIDU-LIDOU(SARL
 N°35 AVENUE(LALLA(HASNA

 IMMEUBLE(PASIFIC(III 3EME
 ETAGE(BUREAU 14 VN(FES،

30000، FES(MAROC
DreamStore.jad شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  تجر رقم 
) رقم 80 تجزئة هبة - 30000 ف5س 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
7(207

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (29
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.DreamStore.jad
بيع) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
ب5لتقسيط)  لتجهيز ت  ملنزلية 

و لتج5رة.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):) تجر رقم)
))رقم)80)تجزئة هبة)-)30000)ف5س)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد عبد  لعزيز  زونة):)2.000 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد عبد  لعزيز  زونة عنش نه) ()
رقم)23)زنقة)02)حفرة بنسليم5ن ظهر)

 لخميس)30000)ف5س  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد عبد  لعزيز  زونة عنش نه) ()
رقم)23)زنقة)02)حفرة بنسليم5ن ظهر)

 لخميس)30000)ف5س  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية بف5س بت5ريخ)09) 25)))0) 

تحت رقم)))0)/079).

770I

HRO CONSEIL

FEW BUCKS ONLY SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

HRO CONSEIL

)9) ش5رع  حمد  لخ5 س  لط5بق 

 الر�سي ، 0900)،  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب

 FEW BUCKS ONLY SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 64 ش5رع 
عبد هللا  ملديشني شقة) ط5بق  ألو4 

- 0090)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

537267

 03 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0((  5رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 FEW (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.BUCKS ONLY SARL AU

:) ستير د) بإيج5ز) غرض  لشركة 

وتصدير  نتج5ت  لتجميل.تج5رة.

و ملش د) جميع  ملنتج5ت  تسشيق 

و ملعد ت  ملتعلقة بهذ   لنش5ط.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)64)ش5رع)

عبد هللا  ملديشني شقة))ط5بق  ألو4)-)

0090)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
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 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (:  لسيد يشسف سليم5ني)
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد يشسف سليم5ني عنش نه) ()
 7 3) لرقم) ط5بق) تجزئة  لشف5ء) ((03

8820)) ملحمدية  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد يشسف سليم5ني عنش نه) ()
 7 3) لرقم) ط5بق) تجزئة  لشف5ء) ((03

8820)) ملحمدية  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 5رس)))0))تحت رقم)828238.

772I

FIDUCOMPTA

HBA CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCOMPTA
 لرقم 23 ش5رع  لحرية  كتب 20 
 ملدينة  لجديدة  سفي ، 46000، 

 سفي  ملغرب
HBA CONSTRUCTION شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ملحل رقم 
) عم5رة )  لحي  لصن5عي س5نية جمر 

 سفي - 46000  سفي  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.8422

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تقرر حل) ((0(( أبريل) (02  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
HBA CONSTRUCTION) بلغ)
وعنش ن) درهم  (200.000 رأسم5له5)
 قره5  إلجتم5عي  ملحل رقم)))عم5رة)
)) لحي  لصن5عي س5نية جمر  سفي)-)
46000) سفي  ملغرب نتيجة 4):) ز ة)

 قتص5دية.

و حدد  قر  لتصفية ب  ملحل رقم)

))عم5رة))) لحي  لصن5عي س5نية جمر)

 سفي)-)46000) سفي  ملغرب.)

و عين:

 لسيد)ة()هش5م بركة و عنش نه) ()
37)حي  نس)46000) سفي) زنقة) (22

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) ((8 بت5ريخ) بآسفي   البتد ئية 

))0))تحت رقم)322.

77(I

 ئتم5نية فيد ك5،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

BOUFOUS SABLE D’OR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

 ئتم5نية فيد ك5، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

ش5رع  لعركشب رقم 4-02)77 

صندوق  لبريد رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

BOUFOUS SABLE D’OR شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

 لعلشين عم5رة  ملنقدين  لط5بق 

 الو4 رقم 02 حي  لرحمة - 73000 

 لد خلة  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.(2372

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تمت) ((0(( أبريل) (26 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

تفشيت  لسيد))ة() بر هيم بشفشس)

أصل) حصة  جتم5عية  ن  (2.000

)ة() لف5ئدة  لسيد) حصة  (2.000

ORO SAND INVEST)بت5ريخ) شركة)

26)أبريل)))0).

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 09 بت5ريخ) بش د2  لدهب   البتد ئية 

 25)))0))تحت رقم)))0)/772.

773I

 ئتم5نية فيد ك5،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

BOUFOUS SABLE D’OR

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تعيين  مثل ق5نشني للشركة

 ئتم5نية فيد ك5، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

ش5رع  لعركشب رقم 4-02)77 

صندوق  لبريد رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

BOUFOUS SABLE D’OR «شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: ش5رع 

 لعلشين عم5رة  ملنقدين  لط5بق 

 الو4 رقم 02 حي  لرحمة - 73000 

 لد خلة  ملغرب.

«تعيين  مثل ق5نشني للشركة»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.(2372

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

وتبع5) ((0(( أبريل) (26 في)  ملؤرخ 

تعيين) تقرر  الستق5لة  ملسير  لح5لي 

 ملمثل)ين() لق5نشني)ين(:)

-)ملجيد لحسن

-)حمية   ب5رك)

-)-)شركة ذ ت  سؤولية  حدودة)

ذ ت  لشريك  لشحيد  لك5ئن  قره5)

 إلجتم5عي ب:)-)-)-)-

عند) رقم  لسجل  لتج5ر2 

 القتض5ء:)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 09 بت5ريخ) بش د2  لدهب   البتد ئية 

 25)))0))تحت رقم)))0)/772.

774I

TOUBKAL INVEST

 LABORATOIRE
 D›ANALYSES MEDICALES

MOGADOR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

TOUBKAL INVEST
 CENTRE D’AFFAIRE TOUBKAL

 1ER(ETG(APPT(N° 6 RUE
 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 LABORATOIRE D’ANALYSES
MEDICALES MOGADOR شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي شقة 
رقم )22,2 و 23  لط5بق  الو4 

 ق5 ة حمزة عال4  لف5�سي - 40000 
 ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(2293

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (29
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)
 LABORATOIRE D’ANALYSES

.MEDICALES MOGADOR
:) ختبر) بإيج5ز) غرض  لشركة 

للتح5ليل  لطبية.
شقة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
رقم))22,2)و)23) لط5بق  الو4  ق5 ة)
حمزة عال4  لف5�سي)-)40000) ر كش)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
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 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد  ريشش  ملصطفى):)2.000 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  ريشش  ملصطفى)
تجزئة) سمرقند  زنقة  عنش نه) ()
44000) لصشيرة)  2(  ملستقبل رقم)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  ريشش  ملصطفى)
تجزئة) سمرقند  زنقة  عنش نه) ()
44000) لصشيرة)  2(  ملستقبل رقم)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (02 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232440.

772I

SELECT CONSEIL

DIAMANTISSIMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم45  لشركة

SELECT CONSEIL
ش5رع عبد  ملش ن عم5رة2)4  لط5بق 
 لر بع رقم16 ، 20360،  لبيض5ء 

 ملغرب
DIAMANTISSIMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 8 ش5رع 
 ملسيرة  لخضر ء  ق5 ة  5نجش 

 ملع5ريف - 0300)  لد ر لبيض5ء 
 ملغرب.

رفع رأسم45  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.297483
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم) ((0(( أبريل) ((8 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
أ2  ن) درهم») (2.400.000»
 2.200.000» إلى) درهم») (200.000»
درهم»)عن طريق):)إد 5ج  حتي5طي أو)
أرب5ح أو عالو ت إصد ر في رأس  مل45.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 20 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3387)8.
776I

SELECT CONSEIL

 INNOVATIVE AND DIGITAL
DIDACTICTS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

SELECT CONSEIL
ش5رع عبد  ملش ن عم5رة2)4  لط5بق 
 لر بع رقم16 ، 20360،  لبيض5ء 

 ملغرب
 INNOVATIVE AND DIGITAL

DIDACTICTS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 232 ش5رع 
أنف5  ق5 ة أزور  ملكتب رقم 22 ب - 

0200)  لد ر لبيض5ء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.443997

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( أبريل) (22  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
 INNOVATIVE AND DIGITAL
رأسم5له5) DIDACTICTS) بلغ 
وعنش ن  قره5) درهم  (200.000
أنف5  ق5 ة) ش5رع  (232  إلجتم5عي)
 (0200 (- ب) (22 رقم) أزور  ملكتب 
 لد ر لبيض5ء) ملغرب نتيجة 4):)عدم)

 لقدرة على  الستمر ر في  ملج45.
 232 ب) حدد  قر  لتصفية  و 
ش5رع أنف5  ق5 ة أزور  ملكتب رقم)22 

ب)-)0200)) لد ر لبيض5ء) ملغرب.)
و عين:

بدر حجيرة و عنش نه) ()  لسيد)ة()
 (0200 د ر بشعزة) (39  لبست5ن رقم)
 لنش صر  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود) (
على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 
تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 
 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية)

-(:

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 20 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)823567.
777I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

P.F.L. CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،
20300، CASABLANCA(MAROC
P.F.L. CONSTRUCTION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ز وية زنقة 

 لعرع5ر و ش5رع الي5قشت عم5رة 9 
 ق5 ة غ5لي  لط5بق 4  لشقة 27 - 

0270)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

240899
 (2 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( فبر ير)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 P.F.L. (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.CONSTRUCTION
غرض  لشركة بإيج5ز):) الشغ45 و)

 النع5ش  لعق5ر2.
ز وية) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
زنقة  لعرع5ر و ش5رع الي5قشت عم5رة)
(- (27 4) لشقة) 9) ق5 ة غ5لي  لط5بق)

0270)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
200)حصة) (:  لسيد زكري5ء) وك45)

بقيمة)200)درهم للحصة.
 لسيد يشنس  لهاللي):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () زكري5ء) وك45   لسيد 

))سقة)69)ط) تجزئة  نزلي عم5رة ج)

0420)) لد ر  لبيض5ء) تيط  ليل) ((

 ملغرب.

عنش نه) () يشنس  لهاللي   لسيد 

82)3)كند )823)2)فند لي كند .

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () زكري5ء) وك45   لسيد 

))سقة)69)ط) تجزئة  نزلي عم5رة ج)

0420)) لد ر  لبيض5ء) تيط  ليل) ((

 ملغرب

عنش نه) () يشنس  لهاللي   لسيد 

82)3)كند )823)2)فند لي كند )

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (2 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)2934)8.

778I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

KABO RIA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،

20300، CASABLANCA(MAROC

KABO RIA شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 

 لنسيم بقعة 67  لسفلي  لدروة - 

20720 برشيد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

16565

 28 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0((  5رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 KABO(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.RIA
ب5ئع) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

ب5لتقسيط  لعطشر.
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
(- 67) لسفلي  لدروة) بقعة)  لنسيم 

20720)برشيد  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (:  لسيدة  حم5 ي خديجة)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
خديجة)  لسيدة  حم5 ي 
عم5رة) ك5ليفشرني5  جن5ن  عنش نه) ()
عين) (20 شقة) (( ط5بق) (4  لسفير)
 لشق)0830)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
و ش طن  سير2  لشركة:

خديجة)  لسيدة  حم5 ي 
عم5رة) ك5ليفشرني5  جن5ن  عنش نه) ()
عين) (20 شقة) (( ط5بق) (4  لسفير)

 لشق)0830)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) ((8 بت5ريخ) ببرشيد   البتد ئية 

))0))تحت رقم))43.
779I

MARO FIDUS

TIGHZOUINE TRAV
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

MARO FIDUS
 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre
 Ben(Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre
 Ben(Yakhlef - Mohammedia،
13350، Mohammedia(maroc

TIGHZOUINE TRAV شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد)في طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 278 
 لحي  ملحمد2 بني يخلف - 8200) 

 ملحمدية  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.(0222

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
))0))تقرر حل) 02)فبر ير)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)
 TIGHZOUINE  لشريك  لشحيد)
 200.000 رأسم5له5) TRAV) بلغ 
 278 درهم وعنش ن  قره5  إلجتم5عي)
 (8200 (-  لحي  ملحمد2 بني يخلف)
تن5قص) (:  ملحمدية  ملغرب نتيجة 4)
 ملد خيل وزي5دة  ملص5ريف ترتب عنه5)

خس5ئر  همة..
 278 ب) حدد  قر  لتصفية  و 
 (8200 (-  لحي  ملحمد2 بني يخلف)

 ملحمدية  ملغرب.)
و عين:

و) حميد  لزيتشني   لسيد)ة()
بني) 278) لحي  ملحمد2  عنش نه) ()
82000)) ملحمدية  ملغرب) يخلف)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود) (
على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 
تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 
 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية)

-(:
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ب5ملحمدية بت5ريخ)03) 5رس)

))0))تحت رقم)422.
780I

FIDUCIAIRE LABEL EXCELLENCE SARL

EL YOUSEFI TECH SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 FIDUCIAIRE LABEL
EXCELLENCE SARL

ش5رع  لقدس رقم 40  لط5بق 3 رقم 
6 طنجة ، 90000، طنجة  ملغرب

EL YOUSEFI TECH SARL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي :  بن 
بطشطة تجزئة )2 طريق تطش ن - 

طنجة - 90090 طنجة  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
.202339

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( ين5ير) ((2  ملؤرخ في)
شركة) (EL YOUSEFI TECH SARL
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ)
وعنش ن) درهم  (200.000 رأسم5له5)
 قره5  إلجتم5عي  بن بطشطة تجزئة)
 90090 (- طنجة) (- طريق تطش ن) (2(
طنجة  ملغرب نتيجة لنتيجة لخس5رة)

في  لربح..
و عين:

و) حميد  ليشسفي   لسيد)ة()
عنش نه) () لعش  ة عين  زنشد)90000 

طنجة  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
و) كريمة  ليشسفي   لسيد)ة()
رقم) (22 زنقة) (3 حي  لهن5ء) عنش نه) ()
طنجة  ملغرب كمصفي) (90000  22

)ة()للشركة.
و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)
وفي  بن) ((0(( ين5ير) ((2 بت5ريخ)
(- تطش ن) طريق  (2( تجزئة) بطشطة 

طنجة)-)90090)طنجة  ملغرب.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
فبر ير) (07 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2243.

782I

ZMH CONSULTANTS

WAFA BOURSE
شركة  ملس5همة

خفض رأسم45  لشركة

ZMH CONSULTANTS
 hay(riad ، 20110، RABAT

MAROC
WAFA BOURSE شركة  ملس5همة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 416 زنقة 
 صطفى  ملع5ني 416 زنقة  صطفى 

 ملع5ني 4000)  لد ر  لبيض5ء 
 ملغرب.

خفض رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 -.
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم) ((0(( فبر ير) (08 في)  ملؤرخ 
بمبلغ) رأسم45  لشركة  خفض 
أ2) درهم») (22.000.000» قدره)
إلى) درهم») ((0.000.000»  ن)
(: طريق) عن  درهم») (2.000.000»

تخفيض عدد  ألسهم.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)823464.

78(I

ACO CONSULTING

 NEW MATERIEL
EQUIPEMENT

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

ACO CONSULTING
 rue(libourne - résidence(du ,70
 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc
 NEW MATERIEL EQUIPEMENT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 2، ز وية 
زنقة س5ن س5فين وزنقة  لق5ع5ت 
- سلم أ -  خزن  لط5بق  ألر�سي - 

0280)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
24(.423

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((0
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 NEW (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.MATERIEL EQUIPEMENT
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:) ستير د) بإيج5ز) غرض  لشركة 
و ألدو ت) وتشزيع  ملعد ت،) ألجهزة 

 لكهرب5ئية و لصحية.
ز وية) (،2 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
وزنقة  لق5ع5ت) س5فين  س5ن  زنقة 
(- -) خزن  لط5بق  ألر�سي) أ) سلم  (-

0280)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد بشبكر هم5ن):)2.000)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () هم5ن  بشبكر   لسيد 
تجزئة  لفتح)))–)رقم)9)2)–)سيد2)
0420)) لد ر  لبيض5ء)  عروف)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () هم5ن  بشبكر   لسيد 
تجزئة  لفتح)))–)رقم)9)2)–)سيد2)
0420)) لد ر  لبيض5ء)  عروف)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 20 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3)32)8.
783I

سيكم5 كش بت

BIO & ECO SOLUTIONS
إعالن  تعدد  لقر ر ت

سيكم5 كش بت
9)، ش5رع  حمد  لس5دس  ملركب 
 لتج5ر2  ر ك، عم5رة ف )،  كتب 
4،  لد ر  لبيض5ء ، 0220)،  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب
Bio & Eco(Solutions «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: تجزئة 

76  ملنطة  لصن5عية CFCIM  والد 
ص5لح - )728)  والد ص5لح  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.(87(83

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)0))دجنبر)2)0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

بمبلغ) ر سم45  لشركة   لرفع  ن 

2.400.000،00)درهم

قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

تشسيع غرض  لشركة

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

بمبلغ) ر سم45  لشركة   لرفع  ن 

2.400.000،00)درهم)

بند رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

تشسيع غرض  لشركة:)إنت5ج  ألجهزة)

ذ ت  الستخد م  لش حد)  لطبية 

و عد ت  لحم5ية  لشخصية

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 23 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)821065.

784I

STE CECONA SARL

ZAHRA PLASTIQUE THREE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

 ZAHRA PLASTIQUE THREE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي جعد ر 

حي جعد ر 62000  لن5ظشر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

(4033

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.ZAHRA PLASTIQUE THREE

2() نت5ج) (: غرض  لشركة بإيج5ز)

و  لغش5ء)  الن5بيب  لبالستيكية 

و  لزج5ج5ت) و  ع5دة  لتدوير 

 لبالستيكية.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)حي جعد ر)

حي جعد ر)62000) لن5ظشر  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 ZAHRA PLASTIQUE  لشركة)

 200 حصة بقيمة) (THREE : 2.000

درهم للحصة.

 340 (: سعيد)  لسيد  لي5سمي 

بقيمة)200)درهم.

 330 (: رضش ن)  لسيد  لي5سمي 

بقيمة)200)درهم.

 300 (:  لسيد  لي5سمي  حمد)

بقيمة)200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  لي5سمي سعيد عنش نه) ()

دو ر  فر  بني بشيفرور)62000) لن5ظشر)

 ملغرب.

 لسيد  لي5سمي رضش ن عنش نه) ()

دو ر  فر  بني بشيفرور)62000) لن5ظشر)

 ملغرب.

 لسيد  لي5سمي  حمد عنش نه) ()

بشيفرور) بني  دو ر  فر   حد دن 

62000) لن5ظشر  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد  لي5سمي سعيد عنش نه) ()

دو ر  فر  بني بشيفرور)62000) لن5ظشر)

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (02 بت5ريخ) ب5لن5ضشر   البتد ئية 

))0))تحت رقم)619.

782I

 شثق

 PIERRE ET CONFORT 
«CONSTRCTION

فسخ عقد تسيير حر ألصل تج5ر2)

) ألشخ5ص  ملعنشيشن(

فسخ عقد تسيير حر ألصل تج5ر2
 PIERRE ET CONFORT 

 «CONSTRCTION
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
Youssef AMOR) لك5ئن) لشركة)
زو وية) (22 (: ب)  قره5  الجتم5عي 
عمر) وزنقة  زنقة  بشبكر  لصديق 
 40000 بن  لخط5ب  ر كش)
 03 في) Marrakech maroc) ملؤرخ 

 5رس)))0))تقرر  5يلي:
فسخ عقد  لتسيير  لحر لألصل) (
زو وية) (22 (: ب)  لتج5ر2  لك5ئن 
عمر) وزنقة  زنقة  بشبكر  لصديق 
 40000 بمر كش) بن  لخط5ب 
،) ملشقع  ن) (Marrakech maroc
 :  Youssef AMOR شركة) طرف 
و) لألصل  لتج5ر2  بصفته5  5لكة 
بصفته5) (Youssef AMOR شركة)

 سيرة حرة.

786I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE TAOUTAOU BAB
HAD SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،
TAOUNATE MAROC

 SOCIETE TAOUTAOU BAB
HAD SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  زريقة 
 لعلي5 ش5رع  حمد  لخ5 س غفس25 

ت5ون5ت - 34000 ت5ون5ت  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

(087
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في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( ين5ير) (06

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

 SOCIETE TAOUTAOU BAB HAD

.SARL

:) حطة) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لشقشد.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)حي  زريقة)

 لعلي5 ش5رع  حمد  لخ5 س غفس25)

ت5ون5ت)-)34000)ت5ون5ت  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 (20 (: ط5وط5و) لحسن   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 (20 (: ط5وط5و)  لسيد  لحسن 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

20))حصة) (:  لسيد علي ط5وط5و)

بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد جش د ط5وط5و):)20))حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد لحسن ط5وط5و عنش نه) ()

ش5رع  حمد) حي  لزريقة  لعلي5 

 34000 ت5ون5ت) غفس25   لخ5 س 

ت5ون5ت  ملغرب.

 لسيد  لحسن ط5وط5و عنش نه) ()

 ( رزقية) تجزئة  (08 بيروت) ش5رع 

 لزهشر)))ف5س)30000)ف5س  ملغرب.

حي)  لسيد علي ط5ط5و عنش نه) ()

ت5ون5ت) غفس25   لزريقة  لسفلى 

34000)ت5ون5ت  ملغرب.

عنش نه) () ط5وط5و  جش د   لسيد 
ش5رع بيروت)08)تجزئة رزقية  لزهشر)

))ف5س)30000)ف5س  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد لحسن ط5وط5و عنش نه) ()

ش5رع  حمد) حي  لزريقة  لعلي5 

 34000 ت5ون5ت) غفس25   لخ5 س 

ت5ون5ت  ملغرب

 لسيد  لحسن ط5وط5و عنش نه) ()

 ( رزقية) تجزئة  (08 بيروت) ش5رع 

 لزهشر)))ف5س)30000)ف5س  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (22 بت5ريخ) بت5ون5ت   البتد ئية 

))0))تحت رقم)37).

787I

MARO FIDUS

TRAYAMAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

MARO FIDUS

 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre

 Ben(Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre

 Ben(Yakhlef - Mohammedia،

13350، Mohammedia(maroc

TRAYAMAR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ف ب 6 

تجزئة  ركز بني يخلف - 8200) 

 ملحمدية  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.2((23

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تقرر حل) ((0(0 نشنبر) (02  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

رأسم5له5) TRAYAMAR) بلغ 

وعنش ن  قره5) درهم  (200.000

تجزئة  ركز بني) (6  إلجتم5عي ف ب)

8200)) ملحمدية  ملغرب) (- يخلف)

نتيجة 4):)أز ة  5لية خ5نقة,) د خيل)

 حدودة ب5ملق5رنة  ع  ملص5ريف..

ب) ف  ب  حدد  قر  لتصفية  و 

 (8200 (- تجزئة  ركز بني يخلف) (6

 ملحمدية  ملغرب.)

و عين:

عزيز)  لسيد)ة() لسيد 

ف.ب6,  عنش نه) () و  عبد لرحم5ن 

 (8200 يخلف) بني  تجزئة  ركز 

)ة() كمصفي)  ملحمدية  ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 24 بت5ريخ) ب5ملحمدية   البتد ئية 

دجنبر)0)0))تحت رقم)1692.

788I

CEDECOM

MM-CUB BAT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CEDECOM

 CITE(ASSALAM(IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA(CASABLANCA ،

20200، CASABLANCA(MAROC

MM-CUB(BAT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 20 زنقة 

 لشر ردة درب لشبيال بشركشن  لد ر 

 لبيض5ء  لد ر  لبيض5ء 00)0)  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

24((23

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (22

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

MM- (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.CUB BAT

:) نعش) بإيج5ز) غرض  لشركة 

عق5ر2.

زنقة) (20 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
بشركشن  لد ر) لشبيال   لشر ردة درب 
 لبيض5ء) لد ر  لبيض5ء)00)0)) لد ر)

 لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 200 (:  لسيد  ه5ني  صطفى)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
200)حصة) (:  لسيدة  ه5ني س5رة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد  ه5ني  صطفى عنش نه) ()
 72 رقم) (4 زنقة) فير شن  تجزئة 
 (0(00 ك5ليفشرني  لد ر  لبيض5ء)

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
عنش نه) () س5رة   لسيدة  ه5ني 
 72 رقم) (4 زنقة) فير شن  تجزئة 
 (0(00 ك5ليفشرني  لد ر  لبيض5ء)

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  ه5ني  صطفى عنش نه) ()
 72 رقم) (4 زنقة) فير شن  تجزئة 
 (0(00 ك5ليفشرني  لد ر  لبيض5ء)

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3097)8.
789I

CEDECOM

IMMOBILIER KALKAZ
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

CEDECOM
 CITE(ASSALAM(IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA(CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA(MAROC
IMMOBILIER KALKAZ شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 20 زنقة 



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0))الجريدة الرسمية   9256

 لشر ردة درب لشبيال بشركشن  لد ر 
 لبيض5ء  لد ر  لبيض5ء 00)0)  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
24((22

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (((
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.IMMOBILIER KALKAZ
:) نعش) بإيج5ز) غرض  لشركة 

عق5ر2.
زنقة) (20 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
بشركشن  لد ر) لشبيال   لشر ردة درب 
 لبيض5ء) لد ر  لبيض5ء)00)0)) لد ر)

 لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: نح5س  حمد)  لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () نح5س  حمد   لسيد 
سيد2) (37 رقم) تجزئة  لجن5ن5ت 
00)0)) لد ر)  عروف  لد ر  لبيض5ء)

 لبيض5ء) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () نح5س  حمد   لسيد 
سيد2) (37 رقم) تجزئة  لجن5ن5ت 
00)0)) لد ر)  عروف  لد ر  لبيض5ء)

 لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)823096.
790I

FIRST TECH DISTRIB

HORS CONCEPT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

FIRST TECH DISTRIB
 77RUE MOHAMED SMIHA
 ETG 10 N 57 CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA(MAROC
HORS CONCEPT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 420 
 BOULEVARD ZERKTOUNI

 RESIDENCE HAMAD APPT N°2
.- 28810 Casablanca(Maroc
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.497003

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
 ملؤرخ في)24) 5رس)))0))تم تحشيل)
 ملقر  الجتم5عي  لح5لي للشركة  ن)«)
 BOULEVARD ZERKTOUNI  420
 RESIDENCE HAMAD APPT N°2
(«-( 28810( Casablanca( Maroc
 PANORAMA GH 2, N°22,» إلى)
 IMM24, 3EME BD ABOU BAKR
 ELKADIRI SIDI MAAROUF
 CASABLANCA( -( 20280

.«Casablanca Maroc
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)829977.
792I

 5تريس و ن كشنسلتين

CASA NOMAD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 5تريس و ن كشنسلتين
ش5رع عال4  لف5�سي  جمع  لح5بشس 

) عم5رة أ شقة 2)  ر كش ، 
40000،  ر كش  ملغرب

CASA NOMAD شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 
عال4  لف5�سي  جمع  لحبشس ) 

عم5رة أ  لشقة 2) -  ر كش  ر كش 

40000  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(2307
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (08
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 CASA (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.NOMAD
-) قتن5ء) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
 لعق5ر ت  ملبنية أو غير  ملبنية للتأجير)

أو  لبيع أو  إلد رة)،
بك5فة) و لتشغيل   لصي5نة 

أشك5له5.
(، بأ2 وسيلة) (، - ش5ركة  لشركة)
في أ2 شرك5ت أو شرك5ت تم إنش5ؤه5)
تكشن) قد  و لتي  (، إنش5ؤه5) أو سيتم 

 رتبطة به5
سيم5  ن) وال  (، غرض  لشركة)
أو) جديدة  شرك5ت  إنش5ء) خال4 
أو  سترد د) أو  الكتت5ب   ملس5همة 
 ألور ق  مل5لية أو  لحقشق  جتم5عي أو)
 ند 5ج أو تح5لف أو  شروع  شترك..
ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 ( عال4  لف5�سي  جمع  لحبشس)
عم5رة أ  لشقة)2))-) ر كش  ر كش)

40000) ر كش  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 Mazzocut jean marc  لسيد)
 rue de la  56 عنش نه) () (richard
 favorite( 69005( lyon( france

69000)ليشن فرنس5.
 Brozzoni épouse salhi(لسيدة 
 168 عنش نه) () (jennifer myriam
 chemin( des( fonts( 69110( sainte

foy(les(lyon(69000)ليشن فرنس5.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 Mazzocut jean marc  لسيد)

 rue de la  56 عنش نه) () (richard

 favorite( 69005( lyon( france

69000)ليشن فرنس5

 Brozzoni épouse salhi(لسيدة 

 168 عنش نه) () (jennifer myriam

 chemin( des( fonts( 69110( saint
ليشن) (foy( les( lyon( france( 69000

فرنس5

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (20 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232222.

79(I

PF EXPERTS

HELLO MOMENTS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

PF EXPERTS

 3(RUE BENATYA GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

HELLO MOMENTS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ركز ش5رع 

 سلم تجزئة بشك5ر  لط5بق 3 شقة 
رقم 24 ب5ب دك5لة - 40000  ر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(2(87

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (04

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
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عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 HELLO(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.MOMENTS
-) ق5و4) (: غرض  لشركة بإيج5ز)

إد رة عملي5ت  لخد ة)
-وك5لة  تص5الت

- ستير د وتصدير.
:) ركز) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 3 بشك5ر  لط5بق) تجزئة  ش5رع  سلم 
 40000 (- دك5لة) ب5ب  (24 رقم) شقة 

 ر كش  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 HELOISE CHERILFA  لسيدة)
DENISE AGELOU : 20.000)حصة)

بقيمة)20)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 HELOISE CHERILFA  لسيدة)
عنش نه) () (DENISE AGELOU
 WALNUT WAY TN4 9XU  (9
 TUBRIDGE WELLS ROYAUME
.UNI 40000 ROYAUME FRANCE
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 HELOISE CHERILFA  لسيدة)
عنش نه) () (DENISE AGELOU
 WALNUT WAY TN4 9XU  (9
 TUBRIDGE WELLS ROYAUME
UNI 40000 ROYAUME FRANCE

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232242.
793I

CASA COMPTES

2BKA
إعالن  تعدد  لقر ر ت

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

BKA) «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: 2) ش5رع 

 حمد  لخ5 س - -  كن5س  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.(2349

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)27)ين5ير)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

حصة  جتم5عية  ن) (2300 وهب) (-

طرف  لسيد عز  لدين بلقبيل لف5ئدة)

و لسيد) بلقبيل  أ ية  أبن5ئه  لسيدة 

وليد بلقبيل و لسيد عدن5ن بلقبيل.

قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

-) ستق5لة  لسيدة خديجة بن جلشن)

و لسيد عز  لدين بلقبيل  ن  ه5 هم5)

كمسيرين للشركة.

قر ر رقم)3):) لذ2 ينص على  5يلي:)

تعيين  لسيد وليد بلقبيل كمسير) (-

وحيد للشركة ملدة غير  حدودة.

قر ر رقم)4:) لذ2 ينص على  5يلي:)

-)تجديد  لق5نشن  ألس5�سي للشركة.

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

ينص على) و7:) لذ2  (6 رقم) بند 

يتكشن  لرأسم45  الجتم5عي) (-  5يلي:)

درهم) (200 حصة بقيمة) (2.600  ن)

كله5  حررة) للحصة  لش حدة،)

و شزعة على  لشكل  لت5لي:)-) لسيدة)

(- حصة() (2300( خديجة بن جلشن)

حصة() (434( بلقبيل) أ ية   لسيدة 

(- )433)حصة() -) لسيد وليد بلقبيل)

 لسيد عدن5ن بلقبيل))433)حصة(.

2:) لذ2 ينص) -15فقرة) بند رقم)

يسير  لشركة ملدة غير) (- على  5يلي:)

 حدودة  لسيد وليد بلقبيل.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (23 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2432.

794I

ETABBAA LAHCEN

HIJAFI TRAVAUX
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID(RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

HIJAFI TRAVAUX شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 26 ش5رع 

 رس  لسلط5ن شقة 3  لط5بق  الو4 
 لد ر  لبيض5ء  لد ر  لبيض5ء 0000) 

 لد ر  لبيض5ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
24(202

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (2(
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 HIJAFI(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.TRAVAUX
:) نعش) بإيج5ز) غرض  لشركة 

عق5ر2)+) عم45  ختلفة.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)26)ش5رع)
 رس  لسلط5ن شقة)3) لط5بق  الو4)
 (0000  لد ر  لبيض5ء) لد ر  لبيض5ء)

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد وضيح عبد  لصمد):)2.000 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عبد  لصمد) وضيح   لسيد 
زنفة  لش د درب  لطلعة) (( عنش نه) ()
 بن  حمد)26000) بن  حمد  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
و ش طن  سير2  لشركة:

عبد  لصمد) وضيح   لسيد 
زنفة  لش د درب  لطلعة) (( عنش نه) ()
 بن  حمد)26000) بن  حمد  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 20 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)16122.

792I

MOORISH

AUXADD
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

MOORISH
39 ش5رع لال ي5قشت  لط5بق 2 شقة د 

، 0080)،  لد ر  لبيض5ء  ملغرب
AUXADD شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي س5حة 

 لحرية زنقة 2 عم5رة 3 شقة 4 ش5رع 
 أل ير  شال2 عبد هللا حي  ملحمد2 - 

70000  لعيشن  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.34323

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تم تحشيل) ((0(2 نشنبر) (0(  ملؤرخ في)
للشركة)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 
عم5رة) (2 زنقة) «س5حة  لحرية   ن)
عبد) ش5رع  أل ير  شال2  (4 شقة) (3
70000) لعيشن) (- حي  ملحمد2) هللا 
جن5ن  اللفة ط5بق) (80» إلى)  ملغرب»)
3)شقة)28) جمشعة)2)-)20260) لد ر)

 لبيض5ء) ملغرب».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))0)/80)2.

796I
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 ستأ نة س5 ي للمح5سبة

 STE INTERNATIONAL
ALLAM COPIEUR SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم45  لشركة

 ستأ نة س5 ي للمح5سبة
حي  يمشنة رقم 22 بلشك 4  لط5بق 
 ألو4 بني  ال4 ، 3004)، بني  ال4 

 ملغرب
 STE INTERNATIONAL ALLAM

COPIEUR SARL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 222 
ش5رع  بن خلدون - 3000) بني  ال4 

 ملغرب.
رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.2022

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم) ((0(( 27) 5رس) في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 
أ2  ن) درهم») (2.200.000»
 2.(00.000» إلى) درهم») (200.000»
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ببني  ال4 بت5ريخ)08)أبريل)

))0))تحت رقم)356.
797I

MARO FIDUS

 AL DAQAF IMPORT
EXPORT

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

حل شركة

MARO FIDUS
 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre
 Ben(Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre
 Ben(Yakhlef - Mohammedia،
13350، Mohammedia(maroc
 AL DAQAF IMPORT EXPORT

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد)في طشر  لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي )2 ش5رع 

ص5بر2 بشجمعة ب 6 - 3564  لد ر 
 لبيض5ء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.3(9(97
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تقرر) ((0(0 دجنبر) (30 في)  ملؤرخ 
ذ ت  سؤولية  حدودة) حل شركة 
 AL DAQAF ذ ت  لشريك  لشحيد)
رأسم5له5) IMPORT EXPORT) بلغ 
وعنش ن  قره5) درهم  (200.000
 إلجتم5عي))2)ش5رع ص5بر2 بشجمعة)
3564) لد ر  لبيض5ء) ملغرب) (- (6 ب)
بلشغ  لهدف) صعشبة  (: (4 نتيجة 

 الجتم5عي..
و حدد  قر  لتصفية ب))2)ش5رع)
-)3564) لد ر) (6 ص5بر2 بشجمعة ب)

 لبيض5ء) ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة() لسيد  لدق5ف  حمد)
ش5رع) (,4 عنش نه) () و  أحمد  حمد 
ب5حمد ط5بق)8)شقة)22 3564) لد ر)
 لبيض5ء) ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود) (
على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 
تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 
 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية)

-(:
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 23 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

ين5ير)2)0))تحت رقم)761116.
798I

MARO FIDUS

 CENTRE FOURIER
 DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

MARO FIDUS
 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre
 Ben(Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre
 Ben(Yakhlef - Mohammedia،
13350، Mohammedia(maroc
 centre fourier de formation

professionnelle شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ف ب 98 
 ركز بني يخلف - 8200)  ملحمدية 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.287(2

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((029 أبريل) ((4  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
 centre fourier de formation
رأسم5له5) professionnelle) بلغ 
وعنش ن  قره5) درهم  (200.000
 إلجتم5عي ف ب)98) ركز بني يخلف)
-)8200)) ملحمدية  ملغرب نتيجة 4):)

صعشب5ت  5لية خ5نقة.
و حدد  قر  لتصفية ب ف ب)98 
8200)) ملحمدية) (-  ركز بني يخلف)

 ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة() لسيد يشنس  لشعيبي و)
بلشك) (( 47,)ش5رع  لحسن) عنش نه) ()
8200)) ملحمدية  ملغرب) )) لع5لية)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود) (
على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 
تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 
 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية)

-(:
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06  البتد ئية ب5لجديدة بت5ريخ)

029))تحت رقم))80.
799I

INFOPLUME

TROPICAL IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

INFOPLUME
249 ش5رع  حمد  لخ5 س  ق5 ة 

 يمشز  2 رقم 27 ، 90000، طنجة 
 ملغرب

TROPICAL IMMO شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : ف45 
فلشر2 تجزئة  لبس5تين رقم 242 
 لط5بق رقم 6 طنجة - 90000 

طنجة  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
.106685

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( أبريل) (06  ملؤرخ في)
ذ ت) شركة  (TROPICAL IMMO
رأسم5له5)  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 
وعنش ن  قره5) درهم  ((.400.000
تجزئة) فلشر2  ف45   إلجتم5عي 
 6 رقم) 242) لط5بق  رقم)  لبس5تين 
طنجة)-)90000)طنجة  ملغرب نتيجة)

لغي5ب  لنش5ط.
و عين:

و) (nabil el bakkari  لسيد)ة()
 tanger 90000 tanger عنش نه) ()

maroc)كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)
بت5ريخ)06)أبريل)))0))وفي ف45 فلشر2)
تجزئة  لبس5تين رقم)242) لط5بق رقم)

6)طنجة)-)90000)طنجة  ملغرب.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)4058-253553.

800I

MARO FIDUS

T-TRANSMONY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

MARO FIDUS
 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre
 Ben(Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre
 Ben(Yakhlef - Mohammedia،
13350، Mohammedia(maroc
T-TRANSMONY شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي أ 44 تجزئة 
 ركز بني يخلف - 8200)  ملحمدية 

 ملغرب.
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حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.(2372
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
))0))تقرر حل) 02)فبر ير)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسم5له5) T-TRANSMONY) بلغ 
وعنش ن  قره5) درهم  (200.000
بني) تجزئة  ركز  (44 أ)  إلجتم5عي 
8200)) ملحمدية  ملغرب) (- يخلف)
بلشغ  لهدف) في  فشل  (: (4 نتيجة 

 الجتم5عي للشركة..
 44 أ) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
 (8200 (- يخلف) بني  تجزئة  ركز 

 ملحمدية  ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة() لسيد عفيف ط5رق و)
عنش نه) ()44أ,)تجزئة  ركز بني يخلف)
كمصفي) 8200)) ملحمدية  ملغرب 

)ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ب5ملحمدية بت5ريخ)02)أبريل)

))0))تحت رقم)655.

802I

MARO FIDUS

 BENCHAMSY
CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

MARO FIDUS
 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre
 Ben(Yakhlef - Mohammedia

 FB8, Bd(Mohammed(V(Centre
 Ben(Yakhlef - Mohammedia،
13350، Mohammedia(maroc

benchamsy construction شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 4 تجزئة 
 لحرية 2  لط5بق ) رقم 3 ش5رع 

فلسطين - 8820)  ملحمدية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

30482

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (22

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.benchamsy construction
:) ق5و4) بإيج5ز) غرض  لشركة 

و  لتهيئة) و  لبن5ء)  ألشغ45  لع5 ة 

 ستر د.

تجزئة) (4 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
ش5رع) (3 رقم) (( 2) لط5بق)  لحرية)

فلسطين)-)8820)) ملحمدية  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد بنشم�سي عبد لغ5ني):)200 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 200 (: صالح)  لسيد  لخشجة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عبد لغ5ني) بنشم�سي   لسيد 

يخلف) بني  عنش نه) () لشح5وطة 

8820)) ملحمدية  ملغرب.

عنش نه) ()  لسيد  لخشجة صالح 

أ يرشيش  لحمرة تع5ونية  بن طفيل)
رقم)20 40080) ر كش  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عبد لغ5ني) بنشم�سي   لسيد 

يخلف) بني  عنش نه) () لشح5وطة 

8820)) ملحمدية  ملغرب

عنش نه) ()  لسيد  لخشجة صالح 

أ يرشيش  لحمرة تع5ونية  بن طفيل)
رقم)20 40080) ر كش  ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (02  البتد ئية ب5ملحمدية بت5ريخ)

))0))تحت رقم)820.

80(I

NOBLE MARBRE ET GRANITE

 NOBLE MARBRE ET
GRANITE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

NOBLE MARBRE ET GRANITE
46 ش5رع  لزرقطشني  لط5بق ) 

 لشقة 6  لد ر  لبيض5ء ، 20)0)، 
 لد ر  لبيض5ء  ملغرب

 NOBLE MARBRE ET GRANITE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 46 ش5رع 
 لزرقطشني  لط5بق )  لشقة 6 - 

20)0)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
455601

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(0 ين5ير) ((0
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.NOBLE MARBRE ET GRANITE
غرض  لشركة بإيج5ز):) ستير د و)

بيع  لرخ5م.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)46)ش5رع)
(- (6 )) لشقة)  لزرقطشني  لط5بق)

20)0)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: حسن  لشد د)  لسيد 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () حسن  لشد د   لسيد 
تجزئة  لس5قية  لحمر ء)ب5رك)40000 

 لعيشن  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () حسن  لشد د   لسيد 
تجزئة  لس5قية  لحمر ء)ب5رك)40000 

 لعيشن  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

فبر ير)0)0))تحت رقم)9242)7.

803I

 كتب  ملح5سبة  ليطفتي أوالد سالم  حمد

HM LOGISTIQUE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 كتب  ملح5سبة  ليطفتي أوالد سالم 
 حمد

47 ش5رع  ملكسيك  لط5بق  ألو4 رقم 
7 طنجة ، 90000، طنجة  ملغرب
HM LOGISTIQUE «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: تجزئة 

 ألسرة  لقطعة رقم )2  لط5بق  ألو4 
 لعزيب ح5ج قدور - 90000 طنجة 

 ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.116467

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ في))))أبريل)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)
قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
 ملص5دقة على تفشيت  لسيد  عدن)
20)حصة لف5ئدة  لسيد كشنش) حمزة)

 نير بت5ريخ))))أبريل)))0)
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
تحشيل  لشكل  لق5نشني للشركة  ن)
إلى) شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)

 لشريك  لشحيد.
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وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)
 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)6:) لذ2 ينص على  5يلي:)
 س5همة نقدية في  لشركة على  لنحش)
 200.000 كشنش  نير) :) لسيد   لت5لي)

درهم
بند رقم)7:) لذ2 ينص على  5يلي:)
 200.000 (: رأسم45  لشركة)  بلغ 
كشنش  نير) :) لسيد  ك5لت5لي) درهم 
درهم) (200 بقيمة) حصة  (2000  :

للحصة)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)23229).

804I

CASA COMPTES

أطالل إمو
إعالن  تعدد  لقر ر ت

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

أطال4 إ ش «شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: )) زنقة 
أبش عمر  لح5رث - -  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.30(397

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ في)3)) 5رس)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)
على) ينص  2:) لذ2  رقم) قر ر 
حصة  لجتم5عية) (200 بيع) (-  5يلي:)
GHIKSOM)لف5ئدة)  ن طرف شركة)
ليصبح)  لسيد  ملنتصر  لبشسرغيني،)

هذ   ألخير شريك وحيد للشركة.
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
-) ستق5لة  لسيدة  لحرية عيشش  ن)
تسيير) فإن  وعليه  كمسيرة،)  ه5 ه5 
ب5لتشقيع  لشحيد) يكشن   لشركة 

للسيد  ملنتصر  لبشسرغيني.

قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)
للشركة) تغيير  لشكل  لق5نشني  (-
ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة   ن 
ذ ت  سؤولية  حدودة) لشركة 

بشريك وحيد.)
قر ر رقم)4:) لذ2 ينص على  5يلي:)

-)تجديد  لق5نشن  ألس5�سي للشركة.
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
ينص على) و7:) لذ2  (6 رقم) بند 
يتكشن  لرأسم45  الجتم5عي) (-  5يلي:)
بقيمة) حصة  جتم5عية  (2000  ن)
كله5) للحصة  لش حدة،) درهم  (200
للسيد  ملنتصر) و منشحة   حررة 

 لبشسرغيني.
2:) لذ2 ينص) -15فقرة) بند رقم)
تسير  لشركة ملدة غير) (- على  5يلي:)
للسيد) ب5لتشقيع  لشحيد   حدودة 

 ملنتصر  لبشسرغيني.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (0 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)2892)8.
802I

 INSTITUT IBN ROCHD DES SCIENCES DE LA

SANTE PRIVE

 INSTITUT IBN ROCHD DES
 SCIENCES DE LA SANTE

PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 INSTITUT IBN ROCHD DES
SCIENCES DE LA SANTE PRIVE
 SIDI(MOUMEN(JDID(GROUP6

 AVENUE EL ADARISSA
 N°83 1ER(ETAGE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 INSTITUT IBN ROCHD DES

 SCIENCES DE LA SANTE PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي سيد2 
 ش ن  لجديد  جمشعة 6 ش5رع 
 الد رسة رقم 83  لط5بق  الو4 - 

0000)  لد ر لبيض5ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

24((82

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

 INSTITUT IBN ROCHD DES

.SCIENCES DE LA SANTE PRIVE

- لتدريب) (: غرض  لشركة بإيج5ز)

 ملنهي و ملت5بعة)

-)در سة ونص5ئح تدريبية.

سيد2) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

ش5رع) (6  ش ن  لجديد  جمشعة)

(- 83) لط5بق  الو4) رقم)  الد رسة 

0000)) لد ر لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

200)حصة) (:  لسيد  حمد خ5لد)

بقيمة)200)درهم للحصة.

 200 (:  لسيد  حمد  لسب5عي)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  حمد خ5لد عنش نه) ()حي)

)) لبرنش�سي) رقم) (49  لقدس عم5رة)

0000)) لد ر لبيض5ء) ملغرب.

 لسيد  حمد  لسب5عي عنش نه) ()

بن  حمد) ش5رع  ملخت5ر  حي  لقدس 

196سيد2  لبرنش�سي)  لكرن5و2 رقم)

0000)) لد ر لبيض5ء) ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد  حمد خ5لد عنش نه) ()حي)

)) لبرنش�سي) رقم) (49  لقدس عم5رة)

0000)) لد ر لبيض5ء) ملغرب.

 لسيد  حمد  لسب5عي عنش نه) ()

بن  حمد) ش5رع  ملخت5ر  حي  لقدس 

196سيد2  لبرنش�سي)  لكرن5و2 رقم)

000)) لد ر لبيض5ء) ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 09 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)22870.

806I

beta conseil

 CHARBONISME

 CHARCOAL AL FAKHER EX

CHARBONISME

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم45  لشركة

beta conseil

 149BD(LALLA(YACOUT(N° 58

 DERB(OMAR(CASABLANCA ،

20000، casablanca(maroc

 CHARBONISME CHARCOAL

 AL FAKHER EX CHARBONISME

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لط5بق 

 الو4  ن  لعم5رة رقم 6هشفشيت 

بش نى  لد ر  لبيض5ء - 0400)  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب.

رفع رأسم45  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.3(7739

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تم) ((0(( أبريل) ((8 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسم45  لشركة  رفع 

«00.000))درهم»)أ2  ن)«200.000 

عن) درهم») (300.000» إلى) درهم»)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 22 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3228)8.

807I
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beta conseil

 CHARBONISME

 CHARCOAL AL FAKHER EX

CHARBONISME
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

beta conseil

 149BD(LALLA(YACOUT(N° 58

 DERB(OMAR(CASABLANCA ،

20000، casablanca(maroc

 CHARBONISME CHARCOAL

 AL FAKHER EX CHARBONISME

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لط5بق 

 الو4  ن  لعم5رة رقم 6 هشفشيت 

بش نى  لد ر  لبيض5ء - 0400)  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.3(7739

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تم تعيين) ((0(( أبريل) ((8  ملؤرخ في)

 سير جديد للشركة  لسيد)ة() لعزيز)

سفي5ن كمسير وحيد

تبع5 إلق5لة  سير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 22 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3228)8.

808I

GRAFCO SARL AU

SENIORS CAFE SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC

SENIORS CAFE SARL AU شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

 I 134 وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم

 تجر 3 تجزئة  لشهدية 3  لشطر 

 لت5لت - 20000  كن5س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

56137

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (06

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.SENIORS CAFE SARL AU

إستغال4) (: غرض  لشركة بإيج5ز)

 قهى.

 I 234(عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)رقم

3) لشطر) تجزئة  لشهدية) (3  تجر)

 لت5لت)-)20000) كن5س  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: بنلع5لي) ط5رق   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () بنلع5لي  ط5رق   لسيد 

 كن5س)20000) كن5س  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () بنلع5لي  ط5رق   لسيد 

 كن5س)20000) كن5س  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (22 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2743.

809I

FIDUCIARE YASSINE

 SOCIETE LHS FASHION
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

FIDUCIARE YASSINE
 DR BOUHMOUCHE

 TASSELTANTE(SAADA(BP 4060
 AMERCHICHE(MARRAKECH،
40000، MARRAKECH(MAROC
 SOCIETE LHS FASHION SARL
AU شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
 (82AL وعنش ن  قره5  إلجتم5عي
 MASSAR II ROUTE DE SAFI

 BUREAU(N° C4 MARRAKECH -
40000 MARRAKECH(MAROC
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
284447

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (02
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)
 SOCIETE LHS FASHION SARL

.AU
غرض  لشركة بإيج5ز):)شر ء)وبيع)

 ملالبس  لج5هزة  إلير د و لتصدير.
 (82AL (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 MASSAR II ROUTE DE SAFI
 BUREAU(N°(C4(MARRAKECH( -

.40000 MARRAKECH MAROC
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 SLIKOU KHADIJA  لسيدة)
درهم) (200 بقيمة) حصة  (: 2.000

للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 SLIKOU KHADIJA  لسيدة)
 LOT YASMINE عنش نه) ()
 RESIDENCE HIBA APPT N° ((
 ETAGE 4 40000 MARRAKECH

.MAROC
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 SLIKOU KHADIJA  لسيدة)
 LOT YASMINE عنش نه) ()
 RESIDENCE HIBA APPT N° ((
 ETAGE 4 40000 MARRAKECH

MAROC
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (08 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)134654.
820I

HBN SERVICES

مبروك للتعمير
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

HBN SERVICES
3) ش5رع عقبة  بن ن5فع  لطلبق 
3 رقم 2  لحي  ملحمد2  لبيض5ء ، 

0270)،  لبيض5ء  ملغرب
 بروك للتعمير شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 61 ش5رع 

اللة  لي5قشت و صطفى ملع5ني 
 لط5بق  ألو4 رقم 56 - 0000) 

 لبيض5ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
24(027

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 8)) 5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 إلقتض5ء)بمختصر تسميته5):) بروك)

للتعمير.

شركة) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

للشريك  لشحيد) ذ ت  ملسؤولية 

 لخ5صة للبن5ء.

 61 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

ش5رع اللة  لي5قشت و صطفى ملع5ني)

 (0000 (- (56 رقم)  لط5بق  ألو4 

 لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) ()  لسيد  بروك  حمد 

بن) طش لع  علي  حميدة  والد  دو ر 

سليم5ن)23000))بن سليم5ن  ملغرب.

و لع5ئلية) ية   ألسم5ء) لشخص

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) ()  لسيد  بروك  حمد 

بن) طش لع  علي  يدة  حم والد  دو ر 

سليم5ن)23000))بن سليم5ن  ملغرب

ب5ملحكمة) ق5نشني  تم  إليد ع  ل

 02 بت5ريخ) د ر  لبيض5ء) 5ل ب  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3073)8.

822I

EL FACHTALI CONSEIL

AGRI GROUP AG2
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

EL FACHTALI CONSEIL
ري5ض نش 4 حي سينكش ش5رع  زدلفة 

عم5رة ج  لط5بق 4  لشقة د 8 ، 

MARRAKECH ،40000  ملغرب

)AGRI GROUP AG شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ري5ض 
نش 4 حي سينكش ش5رع  زدلفة عم5رة 
ج  لشقة س 8  كتب ب3 - 40000 

MARRAKECH  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.78873

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(( 9)) 5رس) في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
عبد لكريم) )ة() تفشيت  لسيد)
8.000)حصة  جتم5عية  ن) رشيد2)
لف5ئدة  لسيد) حصة  (8.000 أصل)
9)) 5رس) )ة() صطفى ز و2 بت5ريخ)

.(0((
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (22 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)135609.
82(I

 كتب  لجرود2

MARCHICA WORK
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 كتب  لجرود2
ش5رع 28 نشنبر رقم 4)  لن5ضشر ، 

62000،  لن5ضشر  ملغرب
MARCHICA WORK «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: طريق 
ت5ويمة رقم 20 62000  لن5ضشر 

 ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.(2223

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ في)28)أبريل)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)
قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
حس5ب5ت  لشركة) على   ملص5دقة 

لسنة)2)0)
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
تحشيل  لحس5ب  لج5ر2 للشرك5ء) لى)
ليتحش4) ر سم45  لشركة  في   لزي5دة 
 2.000.000 درهم  لى) (200.000  ن)

درهم

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)
 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)6:) لذ2 ينص على  5يلي:)
 لسيد  زير ر عال4)2.000.000)درهم

بند رقم)7:) لذ2 ينص على  5يلي:)
 لسيد  زير ر عال4)20.000)حصة

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (06 بت5ريخ) ب5لن5ضشر   البتد ئية 

))0))تحت رقم)693.
823I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

 SERVICE FORESTIER
 DU CONSTRUCTION,
 TRAVAUX DIVERS ET

NEGOCE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue(Anoual(N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc

 SERVICE FORESTIER DU
 CONSTRUCTION, TRAVAUX

DIVERS ET NEGOCE شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي عم5رة 
16/2 تجزئة  أل ل ت5رجيست - 

323)3 ت5رجيست  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
223

في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( ين5ير) ((4
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)
 SERVICE FORESTIER DU

 CONSTRUCTION, TRAVAUX

.DIVERS ET NEGOCE

غرض  لشركة بإيج5ز):)- ق5ولة في)

أشغ45  لبن5ء)و  ألعم45  لحرة.

- ق5ولة للتشجير و صي5نة  ملن5طق)

 لخضر ء.

- لتج5رة بجميع أنش عه5..

عم5رة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

(- ت5رجيست) تجزئة  أل ل  (5/16

323)3)ت5رجيست  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: أس5 ة) جبر ن   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () أس5 ة  جبر ن   لسيد 
 126 رقم) هللا  عبد  بن  عال4  زنقة 

 3(323 ت5رجيست  لحسيمة)

ت5رجيست  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () أس5 ة  جبر ن   لسيد 
 126 رقم) هللا  عبد  بن  عال4  زنقة 

 3(323 ت5رجيست  لحسيمة)

ت5رجيست  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

تحت) (-  البتد ئية بت5رجيست بت5ريخ)
رقم)-.

824I

 كتب  لجرود2

SEA TRANSIT
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 كتب  لجرود2

ش5رع 28 نشنبر رقم 4)  لن5ضشر ، 

62000،  لن5ضشر  ملغرب

SEA TRANSIT «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي:  دخل 

 ملين5ء  ملنطقة  الد رية بني  نص5ر 

62000  لن5ضشر  ملغرب.
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«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.7202

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في))))أبريل)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

حس5ب5ت  لشركة) على   ملص5دقة 

لسنة)2)0)

قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

 ملص5دقة على تفشيت  لحصص

قر ر رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)

 الء ة ق5نشن  لشركة

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

على) ينص  6:) لذ2  رقم) بند 

سميشة)  5يلي:) لسيدة  لبشطيبي 

2.920.000)درهم

بند رقم)7:) لذ2 ينص على  5يلي:)

 29.200 سميشة)  لسيدة  لبشطيبي 

حصة

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (22 بت5ريخ) ب5لن5ضشر   البتد ئية 

))0))تحت رقم))72.

822I

espace(finance

HOME GLASS هوم كالص
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

espace(finance

04) ش5رع إ يل زوال إق5 ة  لكرم 

رقم )  لد ر  لبيض5ء، 0300)،  لد ر 

maroc لبيض5ء 

هشم كالص HOME GLASS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 98 زنقة 

 لفشر ت  لط5بق  الو4  لد ر  لبيض5ء 

20)0)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

238999

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 02) 5رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

هشم) (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.HOME GLASS(كالص

:) ستير د) بإيج5ز) غرض  لشركة 

وتج5رة جميع  ملنتج5ت  لزج5جية.

زنقة) (98 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 لفشر ت  لط5بق  الو4  لد ر  لبيض5ء)

20)0)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

200)حصة) (:  لسيد هش5م  ملليح)

بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيدة سه5م حمر2):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد هش5م  ملليح عنش نه) ()حي)

 ندرون5 زنقة)3))رقم)2)2)عين  لشق)

0300)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

عنش نه) () حمر2  سه5م   لسيدة 

عين) (2(2 رقم) ((3 حي  ندرون5 زنقة)

 لشق)0300)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد هش5م  ملليح عنش نه) ()حي)

 ندرون5 زنقة)3))رقم)2)2)عين  لشق)

20)0)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 02 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)0228)8.

816I

 ئتم5نية فيد ك5،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

PESCACIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير نش5ط  لشركة

 ئتم5نية فيد ك5، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

ش5رع  لعركشب رقم 4-02)77 
صندوق  لبريد رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
PESCACIS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  الجتم5عي 280 زنقة 

عبد  لخ5لق طشريس - 73000 
 لد خلة  ملغرب.

تغيير نش5ط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.22322
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تغيير) تم  ((0(( (25 (02 في)  ملؤرخ 
نش5ط  لشركة  ن)«تسشيق و ع5لجة)
ونقل) و ستير د  وتصدير  وتجميد 
«تج5رة) إلى) أنش ع  ألسم5ك») جميع 
و ع5لجة) جمع  ب5لجملة؛)  ألسم5ك 
وتصدير  ألعش5ب) وتسشيق  وتقييم 
تربية  ألحي5ء) ؛) ،) لرخشي5ت)  لبحرية)
 مل5ئية)،) الستزر ع  لسمكي)،) ستزر ع)
 ملح5ر)،) الستزر ع  مل5ئي)،) الستزر ع)
 لجزئي و ستزر ع  ألعش5ب  لبحرية)،)
تربية) ؛) ،) ملع5لجة و لتسشيق)  إلنت5ج)
و ستغال4  الستزر ع  لبحر2 وتربية)
 ملح5ر وتربية  لرخشي5ت وتربية  ألحي5ء)

 مل5ئية)«.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 20 بت5ريخ) بش د2  لدهب   البتد ئية 

 25)))0))تحت رقم)))0)/784.
827I

بنعال لإلستش5رة

 ALLIANCES COMPTA ET
CONSULTING

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

بنعال لإلستش5رة
حي  ميمشنة بلشك 4 رقم 56  لط5بق 

3 بني  ال4 ، 0)30)، بني  ال4 

 ملغرب

 ALLIANCES COMPTA ET

CONSULTING شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي عم5رة 
كم45  لرقم 490  لط5بق  الو4 

 لشقة رقم 2 ش5رع  حمد  لخ5 س - 

3000) بني  ال4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(7(9

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (04

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

 ALLIANCES COMPTA ET

.CONSULTING

غرض  لشركة بإيج5ز):) ح5سبة)٫ 

 ستش5رة ق5نشنية..

عم5رة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
490) لط5بق  الو4) كم45  لرقم)

 لشقة رقم)2)ش5رع  حمد  لخ5 س)-)

3000))بني  ال4  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد يشنس بنعال):)2.000)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

حي)  لسيد يشنس بنعال عنش نه) ()
بني) ((3000  2 رقم) ((  الطلس بلشك)

 ال4  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
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حي)  لسيد يشنس بنعال عنش نه) ()
بني) ((3000  2 رقم) ((  الطلس بلشك)

 ال4  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (2(  البتد ئية ببني  ال4 بت5ريخ)

))0))تحت رقم)422.

828I

FIDU ALIMTYAZ

EXTRA ZALAGH SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد  لكريم بن جلشن 

 ك5تب أشرف،  كتب 24  لط5بق ) 
FES MAROC ،30000 ، ف5س

EXTRA ZALAGH SARL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 20 
تجزئة كريش زو غة  لعلي5 ف5س 

30000 ف5س  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.57967

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( أبريل) (23  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
EXTRA ZALAGH SARL) بلغ)
وعنش ن) درهم  (200.000 رأسم5له5)
 قره5  إلجتم5عي رقم)20)تجزئة كريش)
ف5س) (30000 ف5س) زو غة  لعلي5 

 ملغرب نتيجة 4):)سشء) لتسيير.
رقم) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
ف5س) زو غة  لعلي5  كريش  تجزئة  (20

30000)ف5س  ملغرب.)
و عين:

عبد  للطيف  لطبيب)  لسيد)ة()
زنقة) (22 بنزرت) ش5رع  عنش نه) () و 
ف5س) (30000  (  لنرويج  لزهشر)

 ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية بف5س بت5ريخ)22) 25)))0) 

تحت رقم)2)2).
829I

FB(H CONSEILS

 EURASSIA TRAVAUX SARL
AU EN LIQUIDATION

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

قفل  لتصفية

FB(H CONSEILS
 N°05 BLOC(P(CITE(LA
 RÉSISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 EURASSIA TRAVAUX SARL AU
EN LIQUIDATION شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : تكمي 

 لجديد تر يكت - 42000 ورز ز ت 
 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.22232
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تقرر حل) ((0(( أبريل) (22  ملؤرخ في)
 EURASSIA TRAVAUX SARL AU
ذ ت) شركة  (EN LIQUIDATION
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 
 200.000 رأسم5له5)  لشحيد  بلغ 
درهم وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تكمي)
ورز ز ت) (42000 (- تر يكت)  لجديد 

 ملغرب نتيجة الألز ة في  لقط5ع.
و عين:

لبنى ق5د2 و عنش نه) ()  لسيد)ة()
 42000 تر يكت) تكمي  لجديد 
ورز ز ت  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)
تكمي) وفي  ((0(( أبريل) (22 بت5ريخ)
ورز ز ت) (42000 (- تر يكت)  لجديد 

 ملغرب.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (22 بت5ريخ) بشرز ز ت   البتد ئية 

))0))تحت رقم)186.
8(0I

BT CONSEIL

CASA VIGILANCE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

CASA VIGILANCE «شركة 
سهم»

ُ
 لتشصية ب5أل

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: 07)، 
ش5رع  لزرقطشني - 0000) 

 لد ر لبيض5ء  ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.94499

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
تم  تخ5ذ) (2016 ين5ير) (2(  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت5لية:)
قر ر رقم  ألو4:) لذ2 ينص على)
(، سعد)  5يلي:) نح  لسيد  حمد 
في  لشركة) س5بًق5   ملس5هم  لشحيد 
)000)()حصة  لتي يمتلك في) ألفي) (،
Casa Vigilance) لسيدة)  لشركة)
 ين5 فرح5ت  ق5بل خمسم5ئة))200) 
سعد  ق5بل) علي  حصة  لسيد 
حصة  لسيد) ()200( خمسم5ئة)
 (200( خمسم5ئة) سعد  ق5بل  بكر 
سعد  ق5بل) يسرى  حصة  لسيدة 

خمسم5ئة))200()حصة
قر ر رقم  لث5ني:) لذ2 ينص على)
 5يلي:) نته5ء)والية  لسيد  حمد سعد)

كمسير
ينص) رقم  لت5لث:) لذ2  قر ر 
تعيين  لسيد  حمد) على  5يلي:)
سعد رئيس  جلس  إلد رة و لرئيس)

 لتنفيذ2
قر ر رقم  لر بع:) لذ2 ينص على)
شكل  لشركة  ن) تحشيل   5يلي:)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)
ذ ت) إلى  لشركة   لشريك  لشحيد 

 لتشصية ب5ألسهم
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
بند رقم  لس5بع:) لذ2 ينص على)
بمبلغ) رأس  مل45  تحديد  تم   5يلي:)
 ليشن))2000000()درهم  قسمة إلى)

بم5ئة) حصة  ()20000( آالف) عشرة 

)200()درهم لكل  نه5:) لسيد  حمد)

حصة  لسيدة  ين5) (8000 ( سعد)

فرح5ت...)200)حصة  ميز  لسيد علي)

حصة  لسيد بكر سعد)) (200 ( سعد)

200)حصة  لسيدة يسرى سعد))200 

حصة أ2  5  جمشعه))20000)حصة

على) ينص  رقم  ألو4:) لذ2  بند 

تحشيل  لشركة) قرر  لشرك5ء)  5يلي:)

إلى شركة ذ ت  لتشصية بأسهم)

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 22 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)2016)تحت رقم)00601053.

8(2I

mcmj entreprise

SOBETA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

mcmj entreprise

 lot mourouj rte sidi yahya 24

oujda ، 0، oujda(maroc

SOBETA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي 

 لجرف لخضر 37 رقم 200 وجده. 

 mohemed2984@gmail.com -

وجدة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.3(023

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تقرر حل) ((0(( أبريل) ((9  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

 200.000 رأسم5له5) SOBETA) بلغ 

درهم وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي)
وجده.) (200 رقم) (37  لجرف لخضر)

 mohemed2984@gmail.com (-

صعشبة) (: (4 نتيجة  وجدة  ملغرب 

 ملن5فسة وقلة  لصفق5ت  لعمش ية.

حي) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
وجده.) (200 رقم) (37  لجرف لخضر)

وجدة) (mohemed@gmail.com (-

 ملغرب.)
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و عين:
عبد  لرحيم  لح5جي)  لسيد)ة()
ب5بين) زنقه  حي  لنصر  عنش نه) () و 
72)وجده)60000)وجدة  ملغرب) رقم)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود) (
على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 
تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 
 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية)
 200 رقم) (37 لخضر) حي  لجرف  (:

وجده.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية بشجدة بت5ريخ)20) 25)))0) 

تحت رقم)645.

8((I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE AOULADALHAJ RENT
CAR SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°0(
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME(ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
 STE AOULADALHAJ RENT CAR

SARL AU شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لكر ج 
 لك5ئن بزنقة و د  لجمعة رقم 22 

حي سيد2 ع5بد - 000)3  لحسيمة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
3733

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (02
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)
 AOULADALHAJ RENT CAR

.SARL AU
كر ء) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لسي5ر ت بدون س5ئق.
:) لكر ج) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 22 رقم) و د  لجمعة  بزنقة   لك5ئن 
000)3) لحسيمة) (- حي سيد2 ع5بد)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
: عبد لكريم  والد  لح5ج)   لسيد 
درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000

للحصة.)
(: عبد لكريم  والد  لح5ج)  لسيد 

2000)بقيمة)200)درهم.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عبد لكريم  والد  لح5ج)  لسيد 
 22 زنقة و د  لجمعة رقم) عنش نه) ()
000)3) لحسيمة) ع5بد) سيد2  حي 

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عبد لكريم  والد  لح5ج)  لسيد 
 22 زنقة و د  لجمعة رقم) عنش نه) ()
000)3) لحسيمة) ع5بد) سيد2  حي 

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20  البتد ئية ب5لحسيمة بت5ريخ)

))0))تحت رقم)368.
8(3I

STE SUD EST GESTION SARL

STE AIT KALLAL
إعالن  تعدد  لقر ر ت

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06  لعم5رة 99 ش5رع  شال2 

علي  لشريف ، 000)2،  لرشيدية 
 ملغرب

STE AIT KALLAL «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: قصر 
 لس5ت فركلة  لعلي5 تنجد د - 

000)2  لرشيدية  ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.(782

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ في)02) 25)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)
قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
ب5ض5فة  لسيد) تغير  سير  لشركة 
بعد) كمسير  ش5رك  سعيد  قال4 

قبش4  ستق5لة  لسيد قال4 حميد.
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
على) ينص  24:) لذ2  رقم) بند 
يقشم بتسيير  لشركة كل  ن)  5يلي:)
 لسيد قال4  بر هيم كمسير  ش5رك)
و لسيد قال4 سعيد كمسير  ش5رك)

أيض5 ودلك لفترة غير  حدودة.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (2(  البتد ئية ب5لرشيدية بت5ريخ)

))0))تحت رقم)))0)/90).
8(4I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE ADDEM CAR SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°0(
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME(ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
 STE ADDEM CAR SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ملحل 
 لك5ئن بش5رع  لسالم  لت5بع 

لقيس5رية  لحديقة رقم 9 بين 
 لط5بقين - 000)3  لحسيمة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

37(2

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (02

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.ADDEM CAR SARL AU

كر ء) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لسي5ر ت بدون س5ئق.

:) ملحل) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 لك5ئن بش5رع  لسالم  لت5بع لقيس5رية)

(- بين  لط5بقين) (9 رقم)  لحديقة 

000)3) لحسيمة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

: عبد  لعظيم  الدري�سي)   لسيد 

درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000

للحصة.)

(: عبد  لعظيم  الدري�سي)  لسيد 

2000)بقيمة)200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عبد  لعظيم  الدري�سي)  لسيد 

قمرة) تز غين  يت  دو ر  عنش نه) ()

000)3) لحسيمة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد  حمد  الدري�سي عنش نه) ()

 3(000 قمرة) تز غين  يت  دو ر 

 لحسيمة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية ب5لحسيمة بت5ريخ)9))أبريل)

))0))تحت رقم)329.

8(2I
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 كتب  لجرود2

TCHARRANA TRANSPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 كتب  لجرود2
ش5رع 28 نشنبر رقم 4)  لن5ضشر ، 

62000،  لن5ضشر  ملغرب
 TCHARRANA TRANSPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : حي  والد 
بشطيب  لن5ضشر 62000  لن5ضشر 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
.((342

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( )0) 5رس)  ملؤرخ في)
 TCHARRANA TRANSPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ)
وعنش ن) درهم  (200.000 رأسم5له5)
بشطيب) حي  والد   قره5  إلجتم5عي 
62000) لن5ضشر  ملغرب)  لن5ضشر)
على) لعدم  ش فقة  لبنك  نتيجة 

تمشيل شر ء)ش5حن5ت للشركة.
و عين:

و) غ5نم  عبد  لعزيز   لسيد)ة()
عنش نه) ()دو ر سم5ر فرخ5نة)62000 
 لن5ضشر  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)
))0))وفي حي  والد) )0) 5رس) بت5ريخ)
62000) لن5ضشر) بشطيب  لن5ضشر)

 ملغرب.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (2( بت5ريخ) ب5لن5ضشر   البتد ئية 

))0))تحت رقم)723.
826I

CABINET DAR ALHIKMA

FIT PARA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET DAR ALHIKMA
 RUE IBN KATIR ANGLE IBN
 HBBOUS(ETG 3 MAARIF.

 CASABLANCA RUE IBN KATIR
 ANGLE IBN HBBOUS ETG

 3 MAARIF. CASABLANCA،

20000، Maroc(Maroc

FIT PARA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 27 زنقة 
 حمد  لعق5د رقم 8  ملحل  لتج5ر2 

 لكز ر حي  لش حة  لد ر  لبيض5ء - 

0420)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

242222

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (23

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 FIT (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.PARA

(: بإيج5ز) غرض  لشركة 

ت5جر)  ستحضر ت  لتجميل 

 ملنتج5ت ب5لتفصيل.
زنقة) (27 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
8) ملحل  لتج5ر2)  حمد  لعق5د رقم)

(- حي  لش حة  لد ر  لبيض5ء)  لكز ر 

0420)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيدة  ريم  لعلمي):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

200)حصة) (:  لسيدة سه5م لحلش)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) ()  لسيدة  ريم  لعلمي 

حي ك5ليفشرني5 رقم)22) لد ر  لبيض5ء)

0220)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

 لسيدة سه5م لحلش عنش نه) ()حي)

22) لد ر  لبيض5ء) رقم) ك5ليفشرني5 

0220)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) ()  لسيدة  ريم  لعلمي 
حي ك5ليفشرني5 رقم)22) لد ر  لبيض5ء)

0220)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب
عنش نه) ()  لسيدة  ريم  لعلمي 
حي ك5ليفشرني5 رقم)22) لد ر  لبيض5ء)

0220)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 (9 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)3020)8.
8(7I

FINAUDIT

PROMO DERME
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
PROMO DERME شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لرحمة 

ghs 3/97 ،بلشك c ،عم5رة 
4)، لشقة 27، لط5بق5لر بع 
 لد ر لبيض5ء - 0000)  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.2(3497

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
))0))تم تحشيل) 23)أبريل)  ملؤرخ في)
للشركة)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 
 c ،بلشك) (ghs 3/97 « لرحمة)  ن)
27، لط5بق5لر بع) 4)، لشقة) ،عم5رة)
 لد ر لبيض5ء)-)0000)) لد ر  لبيض5ء)
،) س5كن  لبيروني) (22» إلى)  ملغرب»)
،) لد ر) بشركشن) (، ،)ش5رع  بن ج5هر)
0000)) لد ر  لبيض5ء) (-  لبيض5ء)

 ملغرب».

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 2( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3922)8.

8(8I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

OCULAR VR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE(LAFAYETTE 2éme .20
 ETAGE(TANGER، 90000،

TANGER MAROC
OCULAR VR شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

يشسف  ن ت5شفين  ق5 ة  لعب5د2 
ط5بق 3 رقم 06 - 93000 تطش ن 

 ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.203243

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تم تحشيل) ((029 نشنبر) (04  ملؤرخ في)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 
ت5شفين  ق5 ة) يشسف  ن  «ش5رع 
 93000 (- (06 رقم) (3  لعب5د2 ط5بق)
تطش ن  ملغرب»)إلى)«تكنشب5رك طنجة)
ش5رع  حمد)  ق5 ة  لجن5ح  لدولي 
 90000 (- ت226)  لس5دس  كتب 

طنجة  ملغرب».
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
ين5ير) ((9 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

2)0))تحت رقم)0)8.

8(9I

ED TRUST

اكرياتيف ر أش كونسولتين
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

ED TRUST
826 ش5رع  لقدس  نضرون5 عين 

 لشق  لد ر  لبيض5ء  ملغرب ، 
20460،  لد ر  لبيض5ء  ملغرب
 كري5تيف ر أش كشنسشلتين

 شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
 ذ ت  لشريك  لشحيد
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)في طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 826 ش5رع 

 لقدس  نضرون5 عين  لشق  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب - 20460  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.(77((2

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تقرر حل) ((0(( أبريل) (20  ملؤرخ في)

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)

أش) ر   لشريك  لشحيد  كري5تيف 

 20.000 رأسم5له5) كشنسشلتين  بلغ 

درهم وعنش ن  قره5  إلجتم5عي)826 

عين  لشق) ش5رع  لقدس  نضرون5 

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب)-)20460) لد ر)

تر كم) (: (4 نتيجة   لبيض5ء) ملغرب 

 لخس5ئر.

 826 ب) حدد  قر  لتصفية  و 

عين  لشق) ش5رع  لقدس  نضرون5 

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب)-)20460) لد ر)

 لبيض5ء) ملغرب.)

و عين:

و) أحمد  لص5لح   لسيد)ة()

ك5ليفشرني5) حد ئق  إق5 ة  عنش نه) ()

ف5س) ش5رع  (22 شقة) (3 ف) عم5رة 

 (0000 ك5ليفشرني5  لد ر  لبيض5ء)

 ملغرب)0000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 22 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

821300- رقم) تحت  ((0(( أبريل)

.23839

830I

AMPEREDIS

أومبرديس
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

AMPEREDIS
 RUE MOHAMED SMIHA,77

 8éme(étage ، 22410،
CASABLANCA maroc

أو برديس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 77 زنقة 
 حمد سميحة  لط5بق 8 - 420)) 

 لد ر  لبيض5ء  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
823698

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (2(
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

أو برديس.
تجهيز ت) (: غرض  لشركة بإيج5ز)

 لكهرب5ئية.
زنقة) (77 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 ((420 (- (8  حمد سميحة  لط5بق)

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () حلبي   لسيد  حمد 
سيد2  ش ن  ق5 ة  لنشر  لعم5رة)
24 420))) لد ر) 3) لرقم) 7) لط5بق)

 لبيض5ء) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () حلبي   لسيد  حمد 
سيد2  ش ن  ق5 ة  لنشر  لعم5رة)
24 420))) لد ر) 3) لرقم) 7) لط5بق)

 لبيض5ء) ملغرب)
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 22 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)-.

832I

 ستأ نة س5 ي للمح5سبة

 STE DIANI IMMOBILIER
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 ستأ نة س5 ي للمح5سبة
حي  يمشنة رقم 22 بلشك 4  لط5بق 
 ألو4 بني  ال4 ، 3004)، بني  ال4 

 ملغرب
 STE DIANI IMMOBILIER SARL
AU شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 

 لعثم5نية حي  إلد ر2  لط5بق  لث5لث 
- 3000) بني  ال4  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(732

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((9
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.DIANI IMMOBILIER SARL AU
-) نعش) (: غرض  لشركة بإيج5ز)

عق5ر2.
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 لعثم5نية حي  إلد ر2  لط5بق  لث5لث)

-)3000))بني  ال4  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: دي5ني)  لسيد  حمد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  حمد دي5ني عنش نه) ()دو ر)

 والد حم5 ة  والد يشسف  والد سعيد)

 لش د)3320))قصبة ت5دلة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد  حمد دي5ني عنش نه) ()دو ر)

 والد حم5 ة  والد يشسف  والد سعيد)

 لش د)3320))قصبة ت5دلة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (2(  البتد ئية ببني  ال4 بت5ريخ)

))0))تحت رقم)456.

83(I

COMPTABLE JAAFAR

ألش نيشم يشسف 

ALUMINIUM YOUSSEF
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

COMPTABLE JAAFAR

 BD(MOHAMED(V(TANGER 88

 RESIDENCE AL MOSTAKBAL

 OUMNIA(IMMEUBLE 11 ETAGE

 3 APP 18 TANGER، 90000،

TANGER  ملغرب

 ALUMINIUM ألش نيشم يشسف

YOUSSEF شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 

 ملرس 2رقم )RDC 39 طنجة. 

 ملرس طنجة. 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

126923
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في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (29
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)
 ALUMINIUM يشسف) ألش نيشم 

.YOUSSEF
نج5رة) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 أللش نيشم.
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 ملرس)2رقم))RDC 39)طنجة.) ملرس)

طنجة.)90000)طنجة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 (0.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد يشسف سلمشن عنش نه) ()
تجزئة  ملرس)2رقم))RDC 39)طنجة.)

90000)طنجة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد يشسف سلمشن عنش نه) ()
تجزئة  ملرس)2رقم))RDC 39)طنجة.)

90000)طنجة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (02 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)23402).
833I

DO CONSULTING

AFRICA BRIGHT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

DO CONSULTING
 Bd(Ain(Taoujtate - Quartier ,30

 Bourgogne، 20000، Casablanca
Maroc

AFRICA BRIGHT شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 232 

ش5رع أنف5 - عم5رة أزور -  كتب 22 

ب - 0000)  لد ر  لبيض5ء  ململكة 

 ملغربية

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

24(702

 28 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.AFRICA BRIGHT

:) لق5بضة) غرض  لشركة بإيج5ز)

إد رة) (- على  قتني5ت) -) الستحش ذ 

 لحي5ز ت  مل5لية.

 232 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 22 -) كتب) عم5رة أزور) (- ش5رع أنف5)

0000)) لد ر  لبيض5ء) ململكة) (- ب)

 ملغربية.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 بلغ رأسم45  لشركة:)2.000.000 

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 20.000 (:  لسيد نشفل بن صالح)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد نشفل بن صالح عنش نه) ()

د ك5ر) (99999 -) لسنغ45) د ك5ر)

 لسنغ45.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد نشفل بن صالح عنش نه) ()

د ك5ر) (99999 -) لسنغ45) د ك5ر)

 لسنغ45.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 2( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)823630.

834I

comptoir expertise du maroc

LA RUCHE PRESTIGE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

comptoir expertise du maroc

 RIAD(ESSALAM(GH 1

 IMMEUBLE(N° 1 ETAGE

 N°1 APPARTEMENT(N°

 04 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC

 LA RUCHE PRESTIGE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ملحل 

 لك5ئن بتجزئة بشريف5ج  لعم5رة 

2-2 بشزنيقة قصد  ستغالله كمقر 

للشركة - 23200 بشزنيقة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

7229

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 LA (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.RUCHE PRESTIGE SARL

غرض  لشركة بإيج5ز):) قهى.

:) ملحل) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

بشريف5ج  لعم5رة) بتجزئة   لك5ئن 

بشزنيقة قصد  ستغالله كمقر) (1-1

للشركة)-)23200)بشزنيقة  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 220 (: سكينة  لرسش4)  لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 420 (: جن5ن  حف5ض)  لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيدة سكينة  لرسش4 عنش نه) ()

 2 شقة) (( ط5بق) (3( أ رود) بإق5 ة 

جن5ن ك5ليفشرني5 عين  لشق  لبيض5ء)

)022)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

 لسيدة جن5ن  حف5ظ عنش نه) ()

 2 شقة) (( ط5بق) (3( أ رود) بإق5 ة 

جن5ن ك5ليفشرني5 عين  لشق  لبيض5ء)

)022)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيدة سكينة  لرسش4 عنش نه) ()

 2 شقة) (( ط5بق) (3( أ رود) بإق5 ة 

جن5ن ك5ليفشرني5 عين  لشق  لبيض5ء)

)022)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية ببن سليم5ن بت5ريخ))2) 25)

))0))تحت رقم)27).

832I

NOBLACTION

MH INVESTISSEMENT
عقد تسيير حر ألصل تج5ر2)) ألشخ5ص)

 ملعنشيشن(

عقد تسيير حر ألصل تج5ر2

MH INVESTISSEMENT

عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�سى 

 MH أعطى) ((0(( 8)) 5رس) قي)

INVESTISSEMENT) ملسجل)

ب5ملحكمة) (42303 ب5لسجل  لتج5ر2)

 لتج5رية بمر كش حق  لتسيير  لحر)

عرصة) ب  لألصل  لتج5ر2  لك5ئن 

 28 رقم) تخزريت  ش5رع   لحشتة 

40000) ر كش  ملغرب) (-  ملدينة)

لف5ئدة)BRO HOLDING)ملدة)2)سنة)

تبتدئ  ن)02)أبريل)))0))و تنتهي في)
7)0)) ق5بل  بلغ شهر2) 32) 5رس)

قيمته)200.)3)درهم.

836I



9269 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

zagora consulting sarl

DESERT BRISE TRAVEL 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم229 ش5رع  حمد 

 لخ5 س ، 47900، ز كشرة 
 ملغرب--------------------

 DESERT BRISE TRAVEL شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي دو ر 

 عريب   ح5 يد  لغزالن - )4740 
ز كشرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
3829

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((0
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.DESERT BRISE TRAVEL
تنظيم) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لرحالت  لسي5حية.
دو ر) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 4740( (-  عريب   ح5 يد  لغزالن)

ز كشرة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: خليل) بشحجر   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () خليل  بشحجر   لسيد 
دو ر  عريب   ح5 يد  لغزالن))4740 

ز كشرة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () خليل  بشحجر   لسيد 

دو ر  عريب   ح5 يد  لغزالن))4740 

ز كشرة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (04 بت5ريخ) بز كشرة   البتد ئية 

))0))تحت رقم)227.

837I

بغطيطي عبد  لرحم5ن

شركة فرير اي امي تونسبور ش 

ذ م م
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

بغطيطي عبد  لرحم5ن

276 زنقة بشعبيد  لسلم5ني  لفدس 

)  لشطر )0 خريبكة ، 2000)، 

خريبكة  مللكة  ملغربية

شركة فرير  2   ي تشنسبشر ش ذ م 

م شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طشر  لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لشقة 

 لطب5ق  لث5ني رقم 1696 تجزئة 

 لفتح خريبكة - 2000) خريبكة 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.6993

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تقرر حل) ((0(( 08) 5رس)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

شركة فرير  2   ي تشنسبشر ش ذ م م)

 بلغ رأسم5له5)20.000)درهم وعنش ن)

 قره5  إلجتم5عي  لشقة  لطب5ق)

تجزئة  لفتح) (1696 رقم)  لث5ني 

خريبكة  ملغرب) ((2000 (- خريبكة)

نتيجة 4):)عدم  شتغ45  لشركة.

و حدد  قر  لتصفية ب  لشقة)

تجزئة) (1696 رقم)  لطب5ق  لث5ني 

خريبكة) ((2000 (- خريبكة)  لفتح 

 ملغرب.)

و عين:
و) تريد2   لسيد)ة() دريس 
عنش نه) ())22)زنقة  لر 5ني حي  لفتح)
2000))خريبكة  ملغرب كمصفي))ة()

للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (2( بت5ريخ) بخريبكة   البتد ئية 

))0))تحت رقم)90).
838I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

DIMAXI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
DIMAXI شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  لقدس 
زنقة 6 رقم 42  لط5بق  لسفلي 

سيد2  لبرنش�سي - 20610  لد ر 
 لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
24(847

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (20
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.DIMAXI
:) لتركيب) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لكهرب5ئي.

،) لتي5ر  لقش2)  لكهرب5ء) لع5 ة)
(، ،) لتشغيل  آللي للمنز4) و لضعيف)

بيع  ملعد ت  لكهرب5ئية.
و لهندسة  ملدنية) أعم45  لبن5ء)
و ملع5لجة) جميع  لحرف  و إلنش5ئية 
ونج5رة  ألملنيشم) و لصي5نة و لكهرب5ء)
و لجص و ألعم45  إلنش5ئية وتنظيف)

 ملب5ني..
حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
42) لط5بق) رقم) (6 زنقة)  لقدس 
 20610 (-  لسفلي سيد2  لبرنش�سي)

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: بشسكر2)  لسيد  يلشد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد  يلشد بشسكر2 عنش نه) ()
 23 Eرقم) عم5رة) ري5ض  لحديقة 
سيد2  ش ن  لبيض5ء) (02  لشطر)

)040)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  يلشد بشسكر2 عنش نه) ()
 23 Eرقم) عم5رة) ري5ض  لحديقة 
سيد2  ش ن  لبيض5ء) (02  لشطر)

)040)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 2( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)4)39)8.
839I

MOUSSAOUI HAJJI

DESERTRIP
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
DESERTRIP شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
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وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رح5لة 
 لعششرية فزن5 عرب  لصب5ح - 

320)2  لجرف  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
22949

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((7
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.DESERTRIP
-ب5حة) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 ستر حة
- طعم
- ق5 ة.

رح5لة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
(- عرب  لصب5ح) فزن5   لعششرية 

320)2) لجرف  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
عبد  لرحم5ن  لجك5ني)  لسيد 
درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000  :

للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عبد  لرحم5ن  لجك5ني)  لسيد 
عنش نه) ()رح5لة  لعششرية فزن5 عرب)

 لصب5ح)320)2) لجرف  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عبد  لرحم5ن  لجك5ني)  لسيد 
عنش نه) ()رح5لة  لعششرية فزن5 عرب)

 لصب5ح)320)2) لجرف  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09  البتد ئية ب5لرشيدية بت5ريخ)

))0))تحت رقم)282.
840I

GLOBAL AUDITAX

 INDUSTRIE MAROC
 SERVICE AND
CONSULTING

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

GLOBAL AUDITAX
تجزئة تن5عشرت رقم 6 حي  لحرش 
 يت  لش4  نزك5ن  ملغرب، 86150، 

أيت  لش4  ملغرب
 INDUSTRIE MAROC SERVICE
AND CONSULTING شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي عند: 

 كتب رقم 23  لط5بق  لر بع  جمع 
 5 شنية ش5رع حسن بشنعم5ني فش 
200 تجزئة  لد خلة أك5دير - 80060 

أك5دير  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
22342

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (02
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)
 INDUSTRIE MAROC SERVICE

.AND CONSULTING
:) إلصالح) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لصن5عي و لصي5نة.
عند:) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
23) لط5بق  لر بع  جمع)  كتب رقم)
 5 شنية ش5رع حسن بشنعم5ني فش)
200)تجزئة  لد خلة أك5دير)-)80060 

أك5دير  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)
درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: بشلعيد) لحسن   لسيد 
حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () بشلعيد  لحسن   لسيد 
بلشك)207)رقم)47)حي  لشرف أك5دير)

80030)أك5دير  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيدة حسن5ء) سك5رن عنش نه) ()
بلشك)207)رقم)47)حي  لشرف أك5دير)

80030)أك5دير  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية ب5ك5دير بت5ريخ)20) 25)))0) 

تحت رقم)9)2097.
842I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

OPTIQUE BENAISSA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Bur. 09 2ème(étage(Plataux
 Bureau(Hatim(n°02 rue(Melilia
VN(SAFI، 46000، SAFI(MAROC
OPTIQUE BENAISSA شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد)في طشر  لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لرقم 24 
 كرر بلشك 27 حي  لري5ض - 46000 

 سفي  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.8822

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تقرر) ((0(( أبريل) (06 في)  ملؤرخ 
ذ ت  سؤولية  حدودة) حل شركة 
 OPTIQUE ذ ت  لشريك  لشحيد)
رأسم5له5) BENAISSA) بلغ 
وعنش ن  قره5) درهم  (20.000.000
 27 24) كرر بلشك)  إلجتم5عي  لرقم)
46000) سفي  ملغرب) (- حي  لري5ض)

تمكن  لشركة  ن) عدم  (: (4 نتيجة 
تحقيق هدفه5  الجتم5عي.

و حدد  قر  لتصفية ب  لرقم)24 
 كرر بلشك)27)حي  لري5ض)-)46000 

 سفي  ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة()بدر بنعي�سى و عنش نه) ()
 لرقم)38)بلشك)08)حي  لري5ض)4600 

 سفي  ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود) (
على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 
تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 
 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية)

-(:
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
أبريل) (24 بت5ريخ) بآسفي   البتد ئية 

))0))تحت رقم)322.

84(I

jamal ait hommad

ويلغي نوفيل جينيغاسيون
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

jamal ait hommad
 lascam(residence(yassir(br(nr 5
 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC
ويلغي نشفيل جينيغ5سيشن شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 
جشهرة رقم 2337 سيد2 ق5سم 

16000 سيد2 ق5سم  غرب.
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 -.
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
 ملؤرخ في)9)) 5رس)))0))تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم5عي  لح5لي 
سيد2) (2337 رقم) جشهرة  «تجزئة 
ق5سم)16000)سيد2 ق5سم  غرب»)
237)سيد2) « لحي  لصن5عي رقم) إلى)
ق5سم)16000)سيد2 ق5سم  غرب».

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 2(  البتد ئية بسيد2 ق5سم بت5ريخ)

 25)))0))تحت رقم)2)2.

843I
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OULAHCEN CONSULT

سمارت بيزنيس ستار
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

OULAHCEN CONSULT
 LMHAMID 5 NR941

 MARRAKECH(marrakech،
40000، marrakech(maroc

سم5رت بيزنيس ست5ر شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حد ئق 
ي5سمين رقم )28جم5عةحربيل 
 ملدينة  لجديدة ت5 نصشرت 

ت5 نصشرت 40000 ت5 نصشرت 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(2(83

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((9
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 إلقتض5ء)بمختصر تسميته5):)سم5رت)

بيزنيس ست5ر.
غرض  لشركة بإيج5ز):) لتج5رة.

حد ئق) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
)28جم5عةحربيل) رقم) ي5سمين 
ت5 نصشرت)  ملدينة  لجديدة 
ت5 نصشرت) (40000 ت5 نصشرت)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
أجليل) فطمة لزهر ء)  لسيدة 
درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000  :

للحصة.)

(: أجليل) فطمة لزهر ء)  لسيدة 
2000)بقيمة)200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

أجليل) فطمة لزهر ء)  لسيدة 
8حرف د رقم202  عنش نه) () لشطر)
40000) ر كش) ت5 نصشرت  ر كش)

 ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
أجليل) فطمة لزهر ء)  لسيدة 
8حرف د رقم202  عنش نه) () لشطر)
40000) ر كش) ت5 نصشرت  ر كش)

 ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232239.
844I

BENDAHMAN SERVICE AUTO

 BENDAHMAN SERVICE
AUTO

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

BENDAHMAN SERVICE AUTO
بلشك 7  لرقم 33) بشعك5ز  ملح5 يد 

، 40000،  ر كش  ملغرب
 BENDAHMAN SERVICE AUTO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي بلشك 7 

 لرقم 33) بشعك5ز  ملح5 يد - 40000 
 ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
124067

 (2 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( فبر ير)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.BENDAHMAN SERVICE AUTO
غسل) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لسي5ر ت و تغيير زيشت  لسي5ر ت.
 7 بلشك) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 لرقم)33))بشعك5ز  ملح5 يد)-)40000 

 ر كش  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
عبد  لفت5ح)  لسيد   ج5هد2 
درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000  :

للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عبد  لفت5ح)  لسيد   ج5هد2 
 4(( عنش نه) ()تجزئة  لرو ية  لرقم)

 سكجشر)40000) ر كش  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عبد  لفت5ح)  لسيد   ج5هد2 
 4(( عنش نه) ()تجزئة  لرو ية  لرقم)

 سكجشر)40000) ر كش  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
8)) 5رس) بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)234322.

842I

FIDUCIAIRE HAKIM

«AMILAND»
إعالن  تعدد  لقر ر ت

FIDUCIAIRE HAKIM
صندوق بريد رقم 4063،  لجديدة 

 لرئيسية،  لجديدة. ، 4000)، 
 لجديدة  ملغرب

«AMILAND» «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: ))، 
تع5ونية عبد  لرحم5ن  لدك5لي، 

 لجديدة - 4000)  لجديدة  ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.2(293

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

تم  تخ5ذ) ((0(( أبريل) (08  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

 200 تفشيت  لسيد  حمد  قب5لي) (1-

حصة  جتم5عية لف5ئدة  لسيد عبد)

تغيير  لشكل) (26 بشع5فية.)  لجليل 

 لق5نشني للشركة  ن شركة  حدودة)

شركة  حدودة) إلى   ملسؤولية 

 3- وحيد.) شريك  ذ ت   ملسؤولية 
على  لحس5ب  لسنش2)  ملص5دقة 

نقل  قر  لشركة  ن) (4- للشركة.)

تع5ونية عبد  لرحم5ن  لدك5لي،) (،((

(،A عم5رة) (،4 إلى  لشقة)  لجديدة 

تجزئة  لصد قة،) إق5 ة  لبلسم،)

 لجديدة.

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

ينص) 7-6-4-1:) لذ2  رقم) بند 

على  5يلي:) لبنشد  لخ5صة بحصص)

-) لشكل)  لشرك5ء-) قر  لشركة)

 لق5نشني للشركة

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (09  البتد ئية ب5لجديدة بت5ريخ)

))0))تحت رقم)7802).

846I

FIDUCIAIRE HAKIM

«AMIlOGE»
إعالن  تعدد  لقر ر ت

FIDUCIAIRE HAKIM

صندوق بريد رقم 4063،  لجديدة 

 لرئيسية،  لجديدة. ، 4000)، 

 لجديدة  ملغرب

«AMIlOGE» «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: رقم 

7،  لط5بق  ألو4، عم5رة A، إق5 ة 

 لبلسم، تجزئة  لصد قة، حي 

 ملط5ر،  لجديدة - 4000)  لجديدة 

 ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.8377
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بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
تم  تخ5ذ) ((0(( أبريل) (08  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت5لية:)
على) ينص  2:) لذ2  رقم) قر ر 
تفشيت  لسيد  حمد  قب5لي)  5يلي:)
220)حصة  جتم5عية لف5ئدة  لسيد)
30)حصة و لسيد) عبد  لعزيز دحلي:)
حصة) (30 بشع5فية:) عبد  لجليل 
حصة) (30 حم�سي:) و لسيد  حمد 
و لسيد عبد هللا  لفرغ5ني:)30)حصة)
حصة) (30 فرج5ني:) سعيد  و لسيد 
-2) ملص5دقة على  لحس5ب  لسنش2)

للشركة.)
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
على) ينص  7-6:) لذ2  رقم) بند 

 5يلي:)حصص  لشرك5ء
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (02  البتد ئية ب5لجديدة بت5ريخ)

))0))تحت رقم)7793).
847I

FIDUCIAIRE HAKIM

«INTERFAMILLE»
إعالن  تعدد  لقر ر ت

FIDUCIAIRE HAKIM
صندوق بريد رقم 4063،  لجديدة 

 لرئيسية،  لجديدة. ، 4000)، 
 لجديدة  ملغرب

«INTERFAMILLE» «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: تجزئة 
 ،D لصد قة، إق5 ة  لبلسم، عم5رة 
 لشقة رقم )،  لجديدة - 4000) 

 لجديدة  ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.8882

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ في)08)أبريل)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)
قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
 2000 تفشيت  لسيد  حمد  قب5لي)
حصة  جتم5عية لف5ئدة  لسيد عبد)
تغيير  لشكل) (( بشع5فية.)  لجليل 
 لق5نشني للشركة  ن شركة  حدودة)

شركة  حدودة) إلى   ملسؤولية 

 3- وحيد.) شريك  ذ ت   ملسؤولية 
على  لحس5ب  لسنش2)  ملص5دقة 

للشركة.)

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

7-6-1:) لذ2 ينص على) بند رقم)

-) لشكل) حصص  لشرك5ء)  5يلي:)

 لق5نشني للشركة.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (02  البتد ئية ب5لجديدة بت5ريخ)

))0))تحت رقم)7794).

848I

YAKI BUSINESS

ليشيري5 لش تيك تشك

LECHERIA LE TIK TOK 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

YAKI BUSINESS

 RSD(MYSSIL(ETG 5 N 64 ،

90000، TANGER(MAROC

 LECHERIA LE ليشيري5 لش تيك تشك

TIK TOK شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي )2 خ5لد 

 بن  لشليد  لط5بق 3 رقم 8 - 90000 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(7023

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 إلقتض5ء)بمختصر تسميته5):)ليشيري5)

 LECHERIA LE TIK تشك) تيك  لش 

.TOK

:) قشدة) بإيج5ز) غرض  لشركة 

.CREMERIE

)2)خ5لد) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 بن  لشليد  لط5بق)3)رقم)8)-)90000 

طنجة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد  لشه5بي نشفل):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
 200 (: ف5طمة  لغندور)  لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () نشفل   لسيد  لشه5بي 
 ( 7) لشقة) رقم) زنقة  لفنيقيين 

90000)طنجة  ملغرب.
 لسيدة ف5طمة  لغندور عنش نه) ()
 24 حي  لديزة ش5رع دك5لة زنقة) (22

93220) رتيل  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () نشفل   لسيد  لشه5بي 
زنقة  لفنيقيين رقم)7) لشقة)90000 

طنجة  ملغرب
 لسيدة ف5طمة  لغندور عنش نه) ()
 24 حي  لديزة ش5رع دك5لة زنقة) (22

93220) رتيل  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)4030.
849I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE NEGOSAS
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي  لفتح زنقة ينبع رقم )3  لعيشن ، 
70000،  لعيشن  ملغرب

STE NEGOSAS «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: رقم 87) 
بلشك )HE  دينة  لشحدة - -  لعيشن 

 ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.27067

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)29)أبريل)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

على) ينص  02:) لذ2  رقم) قر ر 

بمقت�سى  لجمع  لع5م)  5يلي:)

 الستثن5ئي بت5ريخ)))0)/29/04)تقرر)

تفشيت  جمشع  لحصص) (: يلي)  5 

)2000)حصة)() ن طرف  لسيد  يت)

عبد) عبد  ملش ن  لطيب  لى  لسيد 

 للطيف  وجيال4)

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

على) ينص  02:) لذ2  رقم) بند 

قبش4  ستق5لة  لسيد  يت)  5يلي:)

تعيين  لسيد) عبد  ملش ن  لطيب 

عبد  للطيف  وجيال4 كمسيير وحيد)

للشركة)

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (2( بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)1326/2022.

820I

FIDUCIAIRE AUDIT COM.CONSULTING

TEAM GAMES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE AUDIT COM.

CONSULTING

 BD(MED(V 5é(ETAGE(APT 327

 N°9 ESPACE(A/1 BELVEDERE

 CASABLANCA، 50550،

CASABLANCA MAROC

TEAM GAMES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 26 

 حج  دريس لحريز2 ط 3 ش 6 - 

0220)  لد ر لبيض5ء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.423943
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بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( أبريل) ((0  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسم5له5) TEAM GAMES) بلغ 
وعنش ن  قره5) درهم  (200.000
26) حج  دريس) رقم)  إلجتم5عي 
 (0220 (- (6 ش) (3 ط) لحريز2 
(: (4 نتيجة   لد ر لبيض5ء) ملغرب 

نش5ط  لشركة غير  تد و4.
 26 و حدد  قر  لتصفية ب رقم)
(- (6 ش) (3 لحريز2 ط)  حج  دريس 

0220)) لد ر لبيض5ء) ملغرب.)
و عين:

 لسيد)ة()زكري5ء)عربي و عنش نه) ()
رقم) (47 عم5رة) إق5 ة  ألندلسية 
0220)) لد ر لبيض5ء) ملغرب)  6

كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود) (
على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 
تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 
 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية)
 3 :)رقم)26) حج  دريس لحريز2 ط)

ش)6
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 2( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3900)8.
822I

TARGET PARTNERS

FLYSKY MOROCCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

TARGET PARTNERS
 BD(ANFA(N° 73 ANG 1 RUE
 CLOS DE PROVENCE ETG
 3 APT(CA 306 ، 20000،

Casablanca Maroc
FLYSKY MOROCCO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 03 زنقة 
آيت آورير ش5رع  شال2 يشسف - 

80)0)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

24(792

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (06
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.FLYSKY MOROCCO
غرض  لشركة بإيج5ز):)•) لتدريب)
في  ج45  لقي5دة وبشكل ع5م في  هن)

 لطير ن.
وبدء) خد 5ت  لرحالت  ألولى  (•
أثن5ء) جش2  نش5ط  وأ2   لقي5دة 

 لطير ن أو على  ألرض.
•)تنظيم تظ5هر ت جشية.

على  ملستشيين) نقل  لرك5ب  (•
 لشطني و لدولي.

•)تأجير  لط5ئر ت.
•)صي5نة  لط5ئر ت؛

أنش ع  ألعم45  لجشية) جميع  (•
و لخد 5ت  لجشية.

•) لتدريب في  هن  لطير ن وتدريب)
 لشرك5ت.

في  يد ن  لطير ن) •) ستش5ر ت 
وغيره.

•)جميع  ألعم45  ملتعلقة بصي5نة)
 لط5ئر ت.

وبيع) وشر ء) وتصدير  •) ستير د 
 لط5ئر ت و كشن5ته5 وأجز ؤه5.

) يث5ق) لشقت  حدد) •) ستأجر 
ز ني()،)أو لرحلة  عينة)) يث5ق رحلة()

؛
على  ملدى) •) ستئج5ر  لط5ئر ت 

 لقصير أو  لطشيل.
و لشحن  حلي5) نقل  لبض5ئع  (•

ودولي5.
•) لتقدم بطلب للحصش4 على أ2)
عقد ع5م أو  ن5قصة  حلي5 و دولي5)

لألنشطة  ملذكشرة أعاله.
لتشغيل) تطشير  لشث5ئق  لفنية  (•
وصي5نة وصالحية  لط5ئر ت و لطير ن)

 ملدني.
و لق5نشنية) •) الستش5ر ت  مل5لية 
هذ ) في  و الستر تيجية  و إلد رية 

 ملج45.

وحي5زة وإد رة  ملش5رك5ت) •) قتن5ء)

في جميع  لشرك5ت  لتج5رية أو أنش ع)

 ألعم45  ألخرى.

•) الستحش ذ عن طريق  الكتت5ب)

أو  لتب5د4 لجميع  ألسهم) أو  لشر ء)
أو  لسند ت أو  لشحد ت أو  لديشن)

غيره5  ن  ألور ق) أو  أو  لكمبي5الت 

 مل5لية)،)وكذلك بيعه5 أو تحقيقه5 بأ2)

شكل  ن  ألشك45)؛

أو) جميع  لعملي5ت  مل5لية  (•

 ملصرفية أو  لصن5عية أو  لتج5رية أو)

 لعلمية  لتي  ن شأنه5 تسهيل تحقيق)

أكثر  ن  ألشي5ء) ملذكشرة) أو  هدف 

أعاله.

•) ملش5ركة  ملب5شرة أو غير  ملب5شرة)

ذ ت  لصلة) جميع  لشرك5ت  في 

ب5ملشضشع  ملذكشر.

•)تأسيس و ر قبة جميع  لشرك5ت)

و ملؤسس5ت  لتي له5 غرض  م5ثل أو)

تقدم  صلحة  ب5شرة) أو   ش5به 

للشركة وتحقيق هدفه5.)و

أنش ع) جميع  (، ع5م) بشكل  (•

و لتج5رية)  ملع5 الت  لصن5عية 

وغير) و ملنقشلة  و ملدنية  و مل5لية 

 ملنقشلة  لتي تسهل أو ترتبط بشكل)

 ب5شر أو غير  ب5شر بغرض  لشركة)

أو بأ2 أغر ض  م5ثلة أو ذ ت صلة)

أو  ن  ملحتمل أن تعزز تنمية) (/ و) (،

 لشركة..
زنقة) (03 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

(- يشسف) ش5رع  شال2  آورير  آيت 

80)0)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

334)حصة) (:  لسيد كميل بنيس)

بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد ي5سين  لعشلة):)333)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد ي5سين عش رتش):)333)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 2(  لسيد كميل بنيس عنش نه) ()
ب5ريس) (75016 زنقة  لدكتشر بالنش)

فرنس5.
عنش نه) () ي5سين  لعشلة   لسيد 
 22 عم5رة) جشهرة  لنش صر  إق5 ة 
 (728( 22) لنش صر) رقم)  لشقة 

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
عنش نه) () عش رتش  ي5سين   لسيد 
)29) لخد رة) إق5 ة ليالس ب5رك رقم)

 لس5حل)26100)برشيد  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 2(  لسيد كميل بنيس عنش نه) ()
ب5ريس) (75016 زنقة  لدكتشر بالنش)

فرنس5
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 2( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)823643.
82(I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ئتم5نية  لثقة  لعيشن 

LAAYOUNE

A D CONGÉLATION
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ئتم5نية  لثقة  لعيشن 
CONFIANCE LAAYOUNE

ش5رع عال4 بن عبد هللا  ملر�سى 
 لعيشن ، 000)7،  ملر�سى  لعيشن 

 ملغرب
A D CONGÉLATION شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  لنهضة 

ش5رع ولي  لعهد رقم 16 - )7000 
 ملر�سى  لعيشن.  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
42242

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (20
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 A D (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.CONGÉLATION
تج5رة) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
تجميد و ع5لجة وتصدير)  ألسم5ك.)
وتسشيق  نتج5ت  ملأكشالت  لبحرية)

وتج5رته5 و تصديره5........
حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
(- (16 رقم) ولي  لعهد  ش5رع   لنهضة 

)7000) ملر�سى  لعيشن.) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
(: عبد  لكريم  لذهبي)  لسيد 
درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000

للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عبد  لكريم  لذهبي)  لسيد 
زنقة) حي  ملسيرة  لخضر ء) عنش نه) ()
)7000) ملر�سى)  29 رقم) كثير   بن 

 لعيشن  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عبد  لكريم  لذهبي)  لسيد 
زنقة) حي  ملسيرة  لخضر ء) عنش نه) ()
)7000) ملر�سى)  29 رقم) كثير   بن 

 لعيشن  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (22 بت5ريخ) ب5لعيشن   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))0)/2322.
823I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

BETON SOFAFRER
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

BETON SOFAFRER «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: دو ر والد 

 لطيب  ش�سى والد  لطيب - 30000 

ف5س  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.48629

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)0))أبريل)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم  ألو4:) لذ2 ينص على)

وف5ة  ملرحشم  لسيد  صطفى)  5يلي:)

فكروش

قر ر رقم  لث5ني:) لذ2 ينص على)

تعيين  لسيد يشسف فكروش)  5يلي:)

كمسير وحيد للشركة

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

على) ينص  رقم  ألو4:) لذ2  بند 

وف5ة  ملرحشم  لسيد  صطفى)  5يلي:)

فكروش

بند رقم  لث5ني:) لذ2 ينص على)

تعيين  لسيد يشسف فكروش)  5يلي:)

كمسير وحيد للشركة

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية بف5س بت5ريخ)22) 25)))0) 

تحت رقم)9)2).

824I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

 SOFAFRER DE

CONSTRUCTION
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 SOFAFRER DE

 CONSTRUCTION

«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: دو ر 

والد  ش�سى س5يس - 30000 ف5س 
 ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.(4243
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)0)) 25)))0)
تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم  ألو4:) لذ2 ينص على)
وف5ة  ملرحشم  لسيد  صطفى)  5يلي:)

فكروش
قر ر رقم  لث5ني:) لذ2 ينص على)
تعيين  لسيد يشسف فكروش)  5يلي:)

كمسير وحيد للشركة
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
على) ينص  رقم  ألو4:) لذ2  بند 
وف5ة  ملرحشم  لسيد  صطفى)  5يلي:)

فكروش
بند رقم  لث5ني:) لذ2 ينص على)
تعيين  لسيد يشسف فكروش)  5يلي:)

كمسير وحيد للشركة
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية بف5س بت5ريخ)22) 25)))0) 

تحت رقم)222).
822I

SGC-CONSULTING

PROVETEX MAROC
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

SGC-CONSULTING
 RUE SOUMAYA RESIDENCE

 SHEHRAZADE 3 , 5ème(ETAGE
 N°22 PALMIERS - MAARIF،

20340، CASABLANCA(MAROC
PROVETEX MAROC شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 3) ش5رع 
بشريد  لط5بق 3 رقم 2  لصخشر 
 لسشد ء - 0303)  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

242033

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (06

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.PROVETEX MAROC

غرض  لشركة بإيج5ز):)-) ستير د,)

تصدير و تصنيع  ملالبس على  ختالف)

 نش عه5.

-) لصن5ع5 ت  لنسيجية..

3))ش5رع) عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)
2) لصخشر) رقم) (3 بشريد  لط5بق)

0303)) لد ر  لبيض5ء) (-  لسشد ء)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: نه45  لهط45)  لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () نه45  لهط45   لسيدة 

)2) مر  لريض5ن ط5بق)2)شقة)))عين)

 لسبع)20)0)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيدة فتيحة  لهط45 عنش نه) ()
 7 رقم) (77 د ر مل5ن بلشك س عم5رة)

)032)) لد ر  لبيض5ء) عين  لسبع)

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 2( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

أبريل)))0))تحت رقم)1684.

856I
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 كتب  لجرود2

TOMA CASINGS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 كتب  لجرود2

ش5رع 28 نشنبر رقم 4)  لن5ضشر ، 

62000،  لن5ضشر  ملغرب

TOMA CASINGS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 
28 نشنبر رقم 4) 62000  لن5ضشر 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : في 

طشر  النج5ز

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (20

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 TOMA(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 

.CASINGS

:) ؤسسة) غرض  لشركة بإيج5ز)

لصن5عة و تحشيل  لنق5نق  لطبيعية)

 ملعدة للتصدير.

ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
62000) لن5ضشر)  (4 رقم) نشنبر  (28

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 820 (: بنج5 ين) طش 5   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيد طش 5 جشن  يشيل   يل)

درهم) (200 بقيمة) حصة  (200  :

للحصة.

حصة) (20 (: بش يش) دو4   لشركة 

بقيمة)200)درهم للحصة.

 82.000 (: بنج5 ين)  لسيد طش 5 

بقيمة)200)درهم.

(:  لسيد طش 5 جشن  يشيل   يل)

20.000)بقيمة)200)درهم.

 لشركة دو4 بش يش):)2.000)بقيمة)

200)درهم.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () بنج5 ين  طش 5   لسيد 

 62000  (4 رقم) نشنبر  (28 ش5رع)

 لن5ضشر  ملغرب.

 لسيد طش 5 جشن  يشيل   يل)

 (4 رقم) نشنبر  (28 ش5رع) عنش نه) ()

62000) لن5ضشر  ملغرب.

 لشركة دو4 بش يش عنش نه) ()ش5رع)
62000) لن5ضشر)  (4 رقم) نشنبر  (28

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () بنج5 ين  طش 5   لسيد 

 62000  (4 رقم) نشنبر  (28 ش5رع)

 لن5ضشر  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (22 بت5ريخ) ب5لن5ضشر   البتد ئية 

))0))تحت رقم)722.

827I

 كتب  ملتني للمح5سبة و  لتدبير

OURIDA
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 كتب  ملتني للمح5سبة و  لتدبير

س5حة نف5ر  3  ق5 ة س5ن 

فر نسيسكش - ط ) رقم 9 ، 90040، 

طنجة  ملغرب

OURIDA «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: ش5رع 

سيد2  حمد بن عبد هللا  ملحل رقم 

س - - طنجة  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.277

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

2)0))تم  تخ5ذ) 30)دجنبر)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)

نش5ط) نش5ط  لشركة  ن  تغيير 
 ملت5جرة في  لعق5ر ت إلى أنشطة تربية)
تج5رة  ملنتج5ت) وكذلك    ملش �سي 

 لحيش نية  لغير  ملصنعة
قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)
تحشيل  ملقر  الجتم5عي للشركة بنفس)
(-  دينة طنجة  لى حي خ5ند ك غشر)
طريق  ديشنة)-) ش5ك5ر.)صندوق بريد)
و لذ2 ك5ن يشجد س5بق5) (5336 رقم)
بطنجة ش5رع سيد2  حمد بن عبد)

هللا  ملحل رقم س
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
بند رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)
تربية) يهدف  لى  نش5ط  لشركة   ن 
 ألغن5م و مل5عز و ألبق5ر وكذلك تج5رة)

 ملنتج5ت  لحيش نية  لغير  صنعة.
بند رقم)4:) لذ2 ينص على  5يلي:)
يقع  ملقر الجتم5عي للشركة ب  دينة)
طريق) (- غشر) خ5ند ك  حي  طنجة 
صندوق بريد رقم) -) ش5ك5ر.)  ديشنة)

5336
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)23228).

828I

BT CONSEIL

CASA VIGILANCE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تشسيع نش5ط  لشركة)

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC
CASA VIGILANCE شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  الجتم5عي 07)، 

ش5رع  لزرقطشني - 0000) 
 لد ر لبيض5ء  ملغرب.
تشسيع نش5ط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.94499

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تمت) ((024 نشنبر) ((8 في)  ملؤرخ 

نش5ط) إلى  إض5فة  ألنشطة  لت5لية 

 لشركة  لح5لي):

وهندسة) و ر جعة  در سة 

 لسال ة  ن  لحر ئق.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (0 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)022))تحت رقم)00566237.

829I

AGS CONSEIL

 TAIBA MANAGEMENT
CONSULTING
إعالن  تعدد  لقر ر ت

AGS CONSEIL

 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

 TAIBA MANAGEMENT

CONSULTING «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد»

وعنش ن  قره5  الجتم5عي: 299 

تق5طع ش5رع  لزرقطشني و زنقة 

ش5لة  لط5بق 4 رقم 8 - 0000) 

 لد ر لبيض5ء  ملغرب.

«إعالن  تعدد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.294(07

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)22)أبريل)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)

قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
 20000 رأسم45  لشركة  ن) رفع 

درهم  لى)300000)درهم

قر ر رقم)):) لذ2 ينص على  5يلي:)

ش5رع) (286 تحشيل  قر  لشركة  لى)

ب5رك عم5رة) أفيس  يعقشب  ملنصشر 
س ط5بق)4)رقم)22

وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)

بند رقم)3:) لذ2 ينص على  5يلي:)

تحيين  لق5نشن  ألس5�سي.



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0))الجريدة الرسمية   9276

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 06 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3330)8.
860I

AGS CONSEIL

AC HOLDING MOROCCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

 AC HOLDING MOROCCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 20 

زنقة  لحرية  لط5بق 3  لشقة 2 - 
 لد ر لبيض5ء 0)02)  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
542609

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (29
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 AC (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.HOLDING MOROCCO
:) ملس5همة) غرض  لشركة بإيج5ز)

في  لشرك5ت و تسيير  ألسهم.
 20 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
(- (2 3) لشقة) زنقة  لحرية  لط5بق)

 لد ر لبيض5ء)0)02)) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 بلغ رأسم45  لشركة:)4.400.000 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 ARIA COMMODITIES(لشركة 
DMCC)عنش نه) () كتب)2004)ش5رع)
دبي  إل 5ر ت) (0000 برج  لشيخ ز يد)

 لعربية  ملتحدة.

 لسيد جم45   حمد2 عنش نه) ()
 20000 زيزأكد 4) و د2  زنقة  (23

 لرب5ط  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد جم45   حمد2 عنش نه) ()
 20000 زيزأكد 4) و د2  زنقة  (23

 لرب5ط  ملغرب
أغنلد) جشن  سيمشن   لسيد 
عنش نه) ()2)س5حة جشن ب5غتش)0000 

جشنيف سشيسر 
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 22 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)823160.
861I

AMGHAR CONSULTING

2M ENERGIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AMGHAR CONSULTING
ش5رع  حمد  لزفز ف إق5 ة صشفي5 
رقم 289  لط5بق  لسفلي سيد2 

 ش ن  لد ر  لبيض5ء ، 20640،  لد ر 
 لبيض5ء  ملغرب

M ENERGIE) شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 2 زنقة 
ديكسمشد  لط5بق  الو4 رقم ) بن 

جدية  لد ر  لبيض5ء - 0000)  لد ر 
 لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
24(487

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (26
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 (M (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.ENERGIE
غرض  لشركة بإيج5ز):) لتركيب5ت)

 لكهرب5ئية

) لع5زلة  لتركيب5ت  لصحية)

للتدفئة  لع5زلة  و  لتبخير  لصن5عي

 لسب5كة

أعم45  ختلفة.

زنقة) (2 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

بن) (( رقم) ديكسمشد  لط5بق  الو4 

0000)) لد ر) (- جدية  لد ر  لبيض5ء)

 لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 لسيد  حمد قمشس):)330)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.

حصة) (330 (: ريم5)  لسيد  حمد 

بقيمة)200)درهم للحصة.

 340 (: بنشحم5ن)  لسيد  حمد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () قمشس   لسيد  حمد 
202)زنقة  لزوبير بن  لعش م  لصخشر)

0000)) لد ر لبيض5ء)  لسشد ء)

 ملغرب.

عنش نه) () ريم5   لسيد  حمد 

رقم) (3 6) لط5بق) دو رو مل5س عم5رة)

 (0000 حي  لخ5لفة  لهر وين) (24

 لد ر لبيض5ء) ملغرب.

 لسيد  حمد بنشحم5ن عنش نه) ()

رقم) تكمي  لجديد  لجنشبية  دو ر 

 42000 ورز ز ت) تر يكت  ((82

 لد ر لبيض5ء) ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () قمشس   لسيد  حمد 
202زنقة  لزوبير بن  لعش م  لصخشر)

0000)) لد ر لبيض5ء)  لسشد ء)

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 20 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3238)8.

862I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 WOLF AGENCE DE

COMMUNICATION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 Bd yaacoub el mansour (39

 239 Bd(yaacoub(el(mansour،

00)0)،  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

 WOLF AGENCE DE

COMMUNICATION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية(

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 265 ش5رع 

 لزرقطشني  لط5بق 9  لرقم )9 - 

00)0)  لد ر لبيض5ء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.414065

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

تقرر) ((0(( 2)) 5رس) في)  ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية) شركة  حل 

 WOLF AGENCE DE  ملحدودة)

COMMUNICATION) بلغ)
وعنش ن) درهم  (60.000 رأسم5له5)

ش5رع) (265  قره5  إلجتم5عي)

(- (9( 9) لرقم)  لزرقطشني  لط5بق)

00)0)) لد ر لبيض5ء) ملغرب نتيجة)

4):)صعشب5ت  5لية.

 265 ب) حدد  قر  لتصفية  و 

ش5رع  لزرقطشني  لط5بق)9) لرقم))9 

-)00)0)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.)

و عين:

و)  لسيد)ة() حمد  لط5وجني 
 2 2)زنقة  بن  ر د  لط5بق) عنش نه) ()

00)0)) لد ر لبيض5ء) ملغرب) ب5مليي)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود) (

على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 

تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 

 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية)

 9 ش5رع  لزرقطشني  لط5بق) (265  :

 لرقم))9) لد ر  لبيض5ء.
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ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 2( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)823632.
863I

FIDUCIAIRE TALBI SARL AU

 LA BELLE DE لبيل دو ليموبليي
L’IMMOBILIER

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

 LA BELLE DE L’IMMOBILIER
SARL

 RUE 3 LOT 113 Q.INDUSTRIEL
 BEN MSIK SIDI OTHMANE

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

 LA BELLE DE لبيل دو ليمشبليي
L’IMMOBILIER شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طشر 

 لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي زنقة 
3 بقعة 223  لحي  لصن5عي  بن 
  سيك سيد2 عثم5ن - 3)00) 

 لد ر  لبيض5ء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.(((423

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( أبريل) ((2  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
 LA BELLE DE ليمشبليي) دو  لبيل 
رأسم5له5) L’IMMOBILIER) بلغ 
وعنش ن  قره5) درهم  (200.000
223) لحي) بقعة) (3 زنقة)  إلجتم5عي 
 لصن5عي  بن   سيك سيد2 عثم5ن)
-)3)00)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب نتيجة)
:) لشركة لم تقم إال ب5نج5ز عملية) (4
و حدة بنظ5م تسليم  ملفت5ح في) بن5ء)
وقد ك5نت أخر عملية) (، ((02( سنة)
ذلك) و نذ  ((027 ع5م) في  له5  بيع 
)ألكثر  ن)  لحين لم تقم بأ2 نش5ط)

أربع سنش ت(..
زنقة) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
223) لحي  لصن5عي  بن) بقعة) (3
  سيك سيد2 عثم5ن)-)3)00)) لد ر)

 لبيض5ء) ملغرب.)

و عين:
و) علب5�سي   لسيد)ة() حمد 
223) لحي) بقعة) (3 زنقة) عنش نه) ()
 لصن5عي  بن   سيك سيد2 عثم5ن)
3)00)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
 لسيد)ة()عمر علب5�سي و عنش نه) ()
زنقة)3)بقعة)223) لحي  لصن5عي  بن)
  سيك سيد2 عثم5ن)3)00)) لد ر)
 لبيض5ء) ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
 لسيد)ة()هند علب5�سي و عنش نه) ()
زنقة)3)بقعة)223) لحي  لصن5عي  بن)
  سيك سيد2 عثم5ن)3)00)) لد ر)
 لبيض5ء) ملغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند  إلقتض5ء) لحدود) (
على  لصالحي5ت  ملخشلة)  ملفروضة 
تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ5برة 
 لعقشد و  لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية)

-(:
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 2( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3877)8.
864I

STE FSMC SARL AU

 STE HAFID BOUZYANE
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

STE FSMC SARL AU
 AV(HASSAN(II(MIDELT 08 08

 AV(HASSAN(II(MIDELT، 54350،
MIDELT maroc

 STE HAFID BOUZYANE SARL
AU شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي عثم5ن 
  ش�سى  يدلت - 24320  يدلت. 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
3273

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (22

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.HAFID BOUZYANE SARL AU
:) درسة) بإيج5ز) غرض  لشركة 

تعليم  لسي5قة.
عثم5ن) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
24320) يدلت.) (-   ش�سى  يدلت)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد حفيظ وتخديلت.):)2.000 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
وتخديلت.) حفيظ   لسيد 
عثم5ن   ش�سى  يدلت) عنش نه) ()

24320) يدلت.) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
وتخديلت) حفيظ   لسيد 
عثم5ن   ش�سى  يدلت) عنش نه) ()

24320) يدلت.) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20 بت5ريخ) بميدلت   البتد ئية 

))0))تحت رقم)116/2022.
865I

MCG

كو دو سوالي
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
كش دو سشال2 شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع 

عال4  لف5�سي،  لعم5رة )2،  لشقة 
2، سين - 40000  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(2372

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
كش دو) (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

سشال2.
تج5رة) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 
 لتجزئة في  لحرف  ليدوية و ملالبس)
و ألزي5ء)وإكسسش ر ت  لديكشر)،)ت5جر)

 ملالبس  لج5هزة.
ش5رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
عال4  لف5�سي،) لعم5رة))2،) لشقة)2،)

سين)-)40000) ر كش  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 200 (:  لسيدة شيش بيتز بي لين)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
لين) بيتز بي  شيش   لسيدة 
زنقة  لق5ديسية،) لحي) (22 عنش نه) ()

 لشتش2)40000) ر كش  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
لين) بيتز بي  شيش   لسيدة 
زنقة  لق5ديسية،) لحي) (22 عنش نه) ()

 لشتش2)40000) ر كش  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (22 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)135628.
866I
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paradis

HAIVOV IMMO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

paradis
casa(casa، 20200، casa(maroc
HAIVOV IMMO شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 96 ش5رع 
 نف5  ق5 ة  لخريف عم5رة 09 رقم 
92 - 20036  لد ر  لبيض5ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
24(202

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (28
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.HAIVOV IMMO
:) شغ45) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لبن5ء) نعش عق5ر2.
عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)96)ش5رع)
 نف5  ق5 ة  لخريف عم5رة)09)رقم)92 

-)20036) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: هللا) عبد  فنيد   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () هللا  عبد  فنيد   لسيد 
حي  الزده5ر) ((8 رقم) تجزءة  الزهر 
)728)) لد ر  لبيض5ء) بشسكشرة) ((

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () هللا  عبد  فنيد   لسيد 

حي  الزده5ر) ((8 رقم) تجزءة  الزهر 

)728)) لد ر  لبيض5ء) بشسكشرة) ((

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 06 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)3094)8.

867I

CTH AUDIT ET CONSEIL

EXERNSYS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

CTH AUDIT ET CONSEIL

 BOULEVARD ZERKTOUNI 2

 RES LA TOURETTE

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

EXERNSYS شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 78 ش5رع 

 ملق5و ة  لط5بق 2  كتب رقم )2 - 

0000)  لد ر  لبيض5ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

542647

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.EXERNSYS

تقدير) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

و ملس5عد ت  ملقد ة)  لخد 5ت 

للشرك5ت.

78)ش5رع) عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)
(- (2( 2) كتب رقم)  ملق5و ة  لط5بق)

0000)) لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: تشفيق) ح5 د   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () تشفيق  ح5 د   لسيد 
 20360  3 ش5رع سبتة شقة ر  ي) (7

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () تشفيق  ح5 د   لسيد 
 20360  3 ش5رع سبتة شقة ر  ي) (7

 لد ر  لبيض5ء) ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 2( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)16279.

868I

STE FSMC SARL AU

STE BELHAJJI GAZ SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

STE FSMC SARL AU
 AV(HASSAN(II(MIDELT 08 08

 AV(HASSAN(II(MIDELT، 54350،
MIDELT maroc

STE BELHAJJI GAZ SARL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي زنقة 
 ملدرسة  لحسنية  يدلت - 24320 

.MAROC يدلت 
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.2339

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تعيين) تم  ((0(( (25 (02 في)  ملؤرخ 
للشركة  لسيد)ة() جديد   سير 

ب5لح5جي  حمد كمسير وحيد
تبع5 لقبش4  ستق5لة  ملسير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (22 بت5ريخ) بميدلت   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))0)/227.

869I

sofoget

INTER FRUIT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
INTER FRUIT شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي شقة 3 
إق5 ة ليلي5 رقم 39 زنقة شكيب 
 رسالن  يمشز  ط5بق 2 24000 

 لقنيطرة  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.47(29

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تمت) ((0(2 أبريل) ((2 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
حسن) )ة() تفشيت  لسيد)
حصة  جتم5عية) (280 عبد لرحم5ن)
 ن أصل)2.000)حصة لف5ئدة  لسيد)
بنمش�سى  حمد) بنمش�سى  حمد  )ة()

بت5ريخ)2))أبريل)2)0).
حسن) )ة() تفشيت  لسيد)
حصة  جتم5عية) ((40 عبد لرحم5ن)
 ن أصل)2.000)حصة لف5ئدة  لسيد)
أبريل) ((2 بت5ريخ) بلك5سم  )ة() حمد 

.(0(2
حسن) )ة() تفشيت  لسيد)
حصة  جتم5عية) ((20 عبد لرحم5ن)
 ن أصل)2.000)حصة لف5ئدة  لسيد)
أبريل) ((2 )ة()عص5م  لزن5يد2 بت5ريخ)

.(0(2
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)8))أبريل)

))0))تحت رقم)91226.

870I
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sofoget

INTER FRUIT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
inter fruit شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي شقة 3 
إق5 ة ليلي5 رقم 39 زنقة شكيب 
 رسالن  يمشز  ط5بق 2 24000 

 لقنيطرة  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.47(29

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(( 8)) 5رس) في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
تفشيت  لسيد))ة() حمد بنمش�سى)
 280 حصة  جتم5عية  ن أصل) (90
)ة() حمد) لف5ئدة  لسيد) حصة 

بلك5سم بت5ريخ)8)) 5رس)))0).
تفشيت  لسيد))ة() حمد بنمش�سى)
 280 حصة  جتم5عية  ن أصل) (90
عص5م) )ة() لف5ئدة  لسيد) حصة 

 لزن5يد2 بت5ريخ)8)) 5رس)))0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09  البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)

))0))تحت رقم)78)92.
872I

sofoget

INTER FRUIT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
INTER FRUIT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي شقة 3 
إق5 ة ليلي5 رقم 39 زنقة شكيب 
 رسالن  يمشز  ط5بق 2 24000 

 لقنيطرة  ملغرب.
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.47(29

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم تعيين) ((0(( 8)) 5رس)  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد)ة() جديد   سير 

بلك5سم  حمد كمسير آخر
تبع5 لقبش4  ستق5لة  ملسير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09  البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)

))0))تحت رقم)78)92.

87(I

 ئتم5نية فيد ك5،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

MENARA LOGEMENTS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 ئتم5نية فيد ك5، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

ش5رع  لعركشب رقم 4-02)77 
صندوق  لبريد رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
MENARA LOGEMENTS شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لحي 
 لصن5عي  لسالم رقم )7) - 73000 

 لد خلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
(2422

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (08
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.MENARA LOGEMENTS

:) لترويج) بإيج5ز) غرض  لشركة 
 لعق5ر2.

:) لحي) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 73000 (- ((7(  لصن5عي  لسالم رقم)

 لد خلة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (:  لسيد  لحسن  يدبشيش)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
 لسيد  لحسن  يدبشيش)
عنش نه) ()قط5ع و رقم)229)حي فشنتي)

73000) ك5دير  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
 لسيد  لحسن  يدبشيش)
عنش نه) ()قط5ع و رقم)229)حي فشنتي)

73000) ك5دير  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 06 بت5ريخ) بش د2  لدهب   البتد ئية 

 25)))0))تحت رقم)766.
873I

comptoir expertise du maroc

BLACK X
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

comptoir expertise du maroc
 RIAD(ESSALAM(GH 1

 IMMEUBLE(N° 1 ETAGE
 N°1 APPARTEMENT(N°
 04 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC
BLACK X شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد)في 

طشر  لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 2) زنقة 
 بن سين5 أكد 4  لرب5ط - 20270 

 لرب5ط  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.94082

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تقرر حل) ((0(( 27) 5رس)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)

BLACK X) بلغ)  لشريك  لشحيد)

وعنش ن) درهم  (200.000 رأسم5له5)

زنقة  بن سين5) ((2  قره5  إلجتم5عي)

20270) لرب5ط) (- أكد 4  لرب5ط)

في  ملش رد) نقص  (: (4 نتيجة   ملغرب 

 مل5لية.

زنقة) ((2 و حدد  قر  لتصفية ب)

 20270 (- أكد 4  لرب5ط) سين5   بن 

 لرب5ط  ملغرب.)

و عين:

و) عز  لدين  لعلش2   لسيد)ة()

عنش نه) () لشالي5ت  ملتحدة  ال ريكية)

33602) لشالي5ت  ملتحدة  ال ريكية)

 لشالي5ت  ملتحدة  ال ريكية كمصفي)

)ة()للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (02 بت5ريخ) ب5لرب5ط   لتج5رية 

))0))تحت رقم)3226.

874I

ADEV Consulting sarl

TRANSPORT BENNOUNA
شركة  لتض5 ن

قفل  لتصفية

ADEV Consulting sarl

 Route(de(Tanger(km 5 ، 93000،

TETOUAN MAROC

 TRANSPORT BENNOUNA

شركة  لتض5 ن

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي : ش5رع 

زرقطشني رقم 9 - 220)9  لقصر 

 لكبير  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.(299
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بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

))0))تقرر حل) 22)فبر ير)  ملؤرخ في)

TRANSPORT BENNOUNA)شركة)

 70.000 رأسم5له5)  لتض5 ن  بلغ 

درهم وعنش ن  قره5  إلجتم5عي ش5رع)

220)9) لقصر) (- (9 رقم) زرقطشني 

رقم) النعد م  نتيجة   لكبير  ملغرب 

 ملع5 الت  ند  لتأسيس..

و عين:

 لسيد)ة()هش5م بنشنة و عنش نه) ()

رقم) برق5د  درب  زرقطشني  ش5رع 

220)9) لقصر  لكبير  ملغرب)  9

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)

ش5رع) وفي  ((0(( فبر ير) (22 بت5ريخ)

220)9) لقصر) (- (9 رقم) زرقطشني 

 لكبير  ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 0( بت5ريخ) ب5لقصر  لكبير   البتد ئية 

 5رس)))0))تحت رقم)28.

872I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE AMB NET WORK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

STE AMB NET WORK شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 30 تجزئة 

 لطلح5و2 طريق بشقن5د4 وجدة - 

60000 وجدة  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.26107

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تمت) ((0(( أبريل) (07 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):

تفشيت  لسيد))ة() بر هيم بنعال4)

20))حصة  جتم5عية  ن أصل)20) 

سفي5ن) )ة() لف5ئدة  لسيد) حصة 

أ ي25 بت5ريخ)07)أبريل)))0).

)ة() لي5س بنعال4) تفشيت  لسيد)
20))حصة  جتم5عية  ن أصل)20) 
)ة() ر د أ ي25) حصة لف5ئدة  لسيد)

بت5ريخ)07)أبريل)))0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 لتج5رية بشجدة بت5ريخ)22) 25)))0) 

تحت رقم)2470.
876I

Fidel Audit

B COME BAT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تعيين  سير جديد للشركة

Fidel Audit
 (000 إق5 ة) ش5رع الجيروند  ((3
 لط5بق  ألو4 رقم)2)،)0200)،) لد ر)

 لبيض5ء) ملغرب
ذ ت) شركة  (B COME BAT
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي))2)زنقة)
س5رية بن زنيم  لط5بق  لث5لث  لشقة)
0340)) لد ر  لبيض5ء) (- ب5مليير) (3

 ملغرب.
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2)
.239389

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم تعيين) ((0(( أبريل) (((  ملؤرخ في)
 سير جديد للشركة  لسيد)ة() لطر2)

ي5سمين كمسير وحيد
تبع5 لقبش4  ستق5لة  ملسير.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 2( بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم)16521.
877I

Fidel Audit

SHAB ARCHITECTURE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

Fidel Audit
3) ش5رع الجيروند إق5 ة 000) 

 لط5بق  ألو4 رقم 2 ، 0200)،  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب
SHAB ARCHITECTURE شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي )2 زنقة 
س5رية بن زنيم  لط5بق  لث5لث  لشقة 
رقم 3 ب5مليير - 0340)  لد ر  لبيض5ء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
237887

 09 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0((  5رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 SHAB (:  إلقتض5ء)بمختصر تسميته5)

.ARCHITECTURE
:) لهندسة) غرض  لشركة بإيج5ز)

 ملعم5رية.
زنقة) (2( (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
س5رية بن زنيم  لط5بق  لث5لث  لشقة)
رقم)3)ب5مليير)-)0340)) لد ر  لبيض5ء)

 ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد بن5ني حمزة):)2.000)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () بن5ني  حمزة   لسيد 
ش5رع) س3)  ق5 ة  لبست5ن  لشقة 

 أل ة السشكرة)073))أري5ن5 تشنس.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () بن5ني  حمزة   لسيد 
ش5رع) س3)  ق5 ة  لبست5ن  لشقة 

 أل ة السشكرة)073))أري5ن5 تشنس

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 (2 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 5رس)))0))تحت رقم)22328.

878I

B(L CONSEIL

CJ COMPAGNY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

شركة CJ COMPAGNY ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودةر سم5له5 

200000 درهم عنش نه5  الجتم5عي 

هش رقم )33 ش5رع  بر هيم  لرود ني 

 ق5 ة  لريح5ن ط5بق 2 شقة 2) لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب 0000).

حل  ملؤسسة
رقم  لسجل  لتج5ر2 042)22.

غير  لع5د2) بمشجب  الجتم5ع 

(،(0(( ))) 5رس) في) عقد   لذ2 

 :CJ COMPAGNYشركة حل  تقرر 

))0))وتصفيته5)  بتد ء) ن))) 5رس)

شخص  لسيد) في  وتعيين  ملصفي 

ح5 ل  لبط5قة) شر قي  عبد  لجليل 

 (03 BL73((4 لس5كن ب)  لشطنية)

حي  لفرح،) صنه5جي  هللا  عبد  ش5رع 

 لد ر  لبيض5ء،

 33(: تحديد  ك5ن  لتصفية) تم 

ش5رع  بر هيم  لرود ني  ق5 ة)

2) لد ر) شقة) (2 ط5بق)  لريح5ن 

 لبيض5ء) ملغرب)0000).

في  ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

6) 5يش) في) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

))0))تحت رقم)3329)8

879I

KHOUYI BADIA

ADRAR ZAIDA SARL-AU
إعالن  تعدد  لقر ر ت

KHOUYI BADIA

 MEKNES ، 50000، MEKNES

 ملغرب

ADRAR(ZAIDA(SARL-AU «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد»
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وعنش ن  قره5  الجتم5عي: حى 
تشروت ز يدة - 24320  يدلت 

 ملغرب.
«إعالن  تعدد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 
.(8(7

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)
 ملؤرخ في)8))فبر ير)))0)

تم  تخ5ذ  لقر ر ت  لت5لية:)
قر ر رقم)2:) لذ2 ينص على  5يلي:)
سهم ب5سم  لسيد  يت) (200 بيع) (1-
تشدى) للسيدة  يت  سعيد   لط5لب 
للحصة) درهم  (200 بقيمة) سعيدة 
 2- درهم.) (20000  لش حدة  2)
سعيدة  ملسيرة) تشدى   لسيدة  يت 
تعديل  لشكل) (3-  لشحيدة للشركة.)

 لق5نشني للشركة.
وتبع5 لذلك تم تعديل  قتضي5ت)

 لنظ5م  ألس5�سي  لت5لية:)
ينص) 12-7-6-3:) لذ2  رقم) بند 
سهم ب5سم) (200 بيع) (1- على  5يلي:)
للسيدة) سعيد   لسيد  يت  لط5لب 
200)درهم)  يت تشدى سعيدة بقيمة)
درهم.) (20000 للحصة  لش حدة  2)
-2) لسيدة  يت تشدى سعيدة  ملسيرة)
تعديل  لشكل) (3-  لشحيدة للشركة.)

 لق5نشني للشركة.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
))) 5رس)  البتد ئية بميدلت بت5ريخ)

))0))تحت رقم)89.
880I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

ACCESSORY OUTLET
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &
ASSOCIES

 كن5س ، 20000،  كن5س  ملغرب
ACCESSORY OUTLET شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي شقة 22 
 لط5بق ) عم5رة )2 زنقة  لقنيطرة 

م.ج - 20020  كن5س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
56117

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 16) 5رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.ACCESSORY OUTLET
ت5جر) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 ملالبس  لج5هزة ب5لتقسيط)
ت5جر  ش د  لتجميل ب5لتقسيط

 الستير د و  لتصدير.
 22 :)شقة) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
زنقة  لقنيطرة) (2( عم5رة) ((  لط5بق)

م.ج)-)20020) كن5س  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 200 (: صف5ء) لتش ي)  لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
 لسيد حفيظ  و�سي):)200)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () حفيظ  و�سي   لسيد 
8)) ق5 ة  لحسيني م) عم5رة س رقم)

ج)20020) كن5س  ملغرب.
عنش نه) () صف5ء) لتش ي   لسيدة 
زنقة) ((2 )4) لشقة)  ق5 ة  لقدس)
 لزالقة م.ج)20020) كن5س  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 
و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () صف5ء) لتش ي   لسيدة 
زنقة) ((2 )4) لشقة)  ق5 ة  لقدس)

 لزالقة م.ج)20020) كن5س  ملغرب
عنش نه) () حفيظ  و�سي   لسيد 
8)) ق5 ة  لحسيني م) عم5رة س رقم)

ج)20020) كن5س  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2720.
882I

HAFIR CASH AND SERVICES

حافير كاش اند سيرفيسز
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

HAFIR CASH AND SERVICES

 HAY(EL(FARAH, RUE

 LAYMOUNE(RUE 28 N° 103

 FQUIH(BEN(SALAH ، 23200،

FQUIH BEN SALAH MAROC

ح5فير ك5ش  ند سيرفيسز شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي  لفرح 
زنقة  لليمشن )زنقة 8)( رقم 203 

 لفقيه بن ص5لح - 03)3)  لفقيه 

بن ص5لح  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2027

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 0)) 5رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

ح5فير) (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

ك5ش  ند سيرفيسز.

تحشيل) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 أل ش 4 وطني5 و دولي5,

خد 5ت  5لية,

بيع  ملستلز 5ت  ملكتبية.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):)حي  لفرح)
 203 رقم) ()(8 )زنقة) زنقة  لليمشن)

 لفقيه بن ص5لح)-)03)3)) لفقيه بن)

ص5لح  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

عبد  لد ئم) رض5   لسيد  حمد 

درهم) (200 بقيمة) حصة  (2.000  :

للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عبد  لد ئم) رض5   لسيد  حمد 

بلشك ب رقم)167  (2 نزهة) عنش نه) ()

03)3)) لفقيه بن)  لفقيه بن ص5لح)

ص5لح  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عبد  لد ئم) رض5   لسيد  حمد 

بلشك ب رقم)167  (2 نزهة) عنش نه) ()

03)3)) لفقيه بن)  لفقيه بن ص5لح)

ص5لح  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

بت5ريخ) بن ص5لح  ب5لفقيه   البتد ئية 

09) 25)))0))تحت رقم)))0)/233.

88(I

STE H.M.A MODE SARL 

STE H.M.A MODE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE H.M.A MODE SARL

 لشركة  ملح5سبة  لكبرى ف. .م 

ش.م.م 7 زنقة  لعر ق  ق5 ة  لصف5 و 

 ملروة  لط5بق  الو4 رقم 27 طنجة، 

90000، طنجة  ملغرب

STE H.M.A MODE SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 

 ملجد زنقة 77 رقم 4 طنجة - 

90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(7242

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (24

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.H.M.A MODE SARL
خي5طة) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

أصن5ف  ملالبس.
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 ملجد زنقة)77)رقم)4)طنجة)-)90000 

طنجة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 لسيد هش5م  لحر ق):)340)حصة)

بقيمة)200)درهم للحصة.
 330 (:  لسيد  حمد سعيد غلش)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
 330 (:  لسيد  سم5عيل  رصش)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.)
 لسيد هش5م  لحر ق):)340)بقيمة)

200)درهم.
 330 (:  لسيد  حمد سعيد غلش)

بقيمة)200)درهم.
 330 (:  لسيد  سم5عيل  رصش)

بقيمة)200)درهم.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () هش5م  لحر ق   لسيد 
حي قش دس زنقة)28)رقم)47)بئر شيفى)

طنجة)90000)طنجة  ملغرب.
غلش) سعيد   لسيد  حمد 
 2( عنش نه) () غشغة  لجديدة زنقة)

طنجة)90000)طنجة  ملغرب.
 لسيد  سم5عيل  رصش عنش نه) ()
حي سد2 بشحجة زنقة)46)رقم)07)بن)

 ك5دة طنجة)90000)طنجة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () هش5م  لحر ق   لسيد 
حي قش دس زنقة)28)رقم)47)بئر شيفى)

طنجة)90000)طنجة  ملغرب
غلش) سعيد   لسيد  حمد 
 2( عنش نه) () غشغة  لجديدة زنقة)

طنجة)90000)طنجة  ملغرب
 لسيد  سم5عيل  رصش عنش نه) ()
حي سد2 بشحجة زنقة)46)رقم)07)بن)

 ك5دة طنجة)90000)طنجة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (2( بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)253624.
883I

MAIROUCHE FISC

ASFAR ASSALAMA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

MAIROUCHE FISC
222 ش5رع  حمد  لس5دس  ق5 ة 

سلمى  لط5بق  الو4 رقم 03 كلميم ، 
82000، كلميم  ملغرب

ASFAR ASSALAMA شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 20 حي 
 لسعديين ) كلميم - 82000 كلميم 

 ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.337

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(( (25 (06 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
بشبكر) )ة() حمد  تفشيت  لسيد)
300)حصة  جتم5عية  ن أصل)600 
)ة() ال ين ب5هي) حصة لف5ئدة  لسيد)

بت5ريخ)06) 25)))0).
بشبكر) )ة() حمد  تفشيت  لسيد)
أصل) حصة  جتم5عية  ن  (300
كم45) )ة() 600)حصة لف5ئدة  لسيد)

 بشطروق بت5ريخ)06) 25)))0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (2( بت5ريخ) بكلميم   البتد ئية 

))0))تحت رقم)))0)/282.
884I

C CONSEILS

BEAU DEAM CAFE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

C CONSEILS
 RUE MANSOUR EDDAHBI 3
 BUREAU(N°1 KENITRA 3 RUE

 MANSOUR EDDAHBI BUREAU
 N°1 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
BEAU DEAM CAFE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي تجزئة 

290  ال ل تشسيع  لقنيطرة 24000 
 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
65213

في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (23
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 BEAU (: بمختصر تسميته5)  إلقتض5ء)

.DEAM CAFE
:) قهى- بإيج5ز) غرض  لشركة 

 طعم- لك ب5ر.
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
 24000 290) ال ل تشسيع  لقنيطرة)

 لقنيطرة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 80.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 400 (:  لسيد بشدريم عبد  لحق)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
 400 (:  لسيد بشدريم  حمد وليد)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عبد  لحق) بشدريم   لسيد 
تشسيع) 290) ال ل  تجزئة) عنش نه) ()

24000) لقنيطرة  ملغرب.
وليد) بشدريم  حمد   لسيد 
تشسيع) 290) ال ل  تجزئة) عنش نه) ()

24000) لقنيطرة  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عبد  لحق) بشدريم   لسيد 
تشسيع) 290) ال ل  تجزئة) عنش نه) ()

24000) لقنيطرة  ملغرب

وليد) بشدريم  حمد   لسيد 
تشسيع) 290) ال ل  تجزئة) عنش نه) ()

24000) لقنيطرة  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (20  البتد ئية ب5لقنيطرة بت5ريخ)

))0))تحت رقم)87)92.

882I

AMLAK D’OR INVESTISSEMENT

NOUR YASSIR TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير تسمية  لشركة

 AMLAK D’OR
INVESTISSEMENT

 لفضل  لرقم 3  لشقة 202  لط5بق 
 الو4 ، 40000،  ر كش  ملغرب

NOUR YASSIR TRAVAUX شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  الجتم5عي  لفضل 
 لرقم 3  لشقة 202  لط5بق  الو4 - 

40000  ر كش  ر كش.
تغيير تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
2(4722

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تم تغيير) ((0(( أبريل) ((9  ملؤرخ في)
 NOUR» تسمية  لشركة  ن)
 AMLAK» إلى) («YASSIR TRAVAUX

.«D’OR INVESTISSEMENT
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (23 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2230.

886I

afaqconseil

M-CARD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
M-CARD شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
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وعنش ن  قره5  إلجتم5عي زنيت 

بطريق  سلم تجزئة بشك5ر  لط5بق 3 

 لشقة رقم 24 ب5ب دك5لة  ر كش - 

40000  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

2(2237

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (07

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.M-CARD

:) عم45) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لطب5عة

) ق5و4 وك5لة إعالنية

تش صل.

زنيت) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

 3 بطريق  سلم تجزئة بشك5ر  لط5بق)

(- ب5ب دك5لة  ر كش) (24  لشقة رقم)

40000) ر كش  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 40 (:  لسيد  مل5 شن  لز ر ني)

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

 لسيدة  لشرق5و2 جش د لبنى):)60 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

 لسيد  مل5 شن  لز ر ني عنش نه) ()

23) ر كش) رقم) عرصة  لسب5عي 

40000) ر كش  ملغرب.

لبنى) جش د   لسيدة  لشرق5و2 

فيال) رسشر  كشلف  رك5ن  عنش نه) ()

 40000 203)تسلط5نت  ر كش) رقم)

 ر كش  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد  مل5 شن  لز ر ني عنش نه) ()

23) ر كش) رقم) عرصة  لسب5عي 

40000) ر كش  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (04 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)135376.

887I

afaqconseil

 CENTRE ANAMAA POUR

LES LANGUES PRIVE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير تسمية  لشركة

afaqconseil

 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 CENTRE ANAMAA POUR LES

LANGUES PRIVE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  الجتم5عي  ر كش 

رقم 692  ملح5 يد 2 - 40000 

 ر كش  ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

 52969

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)

تم تغيير) ((0(2 يشنيش) ((2  ملؤرخ في)

 CENTRE» تسمية  لشركة  ن)

 ANAMAA POUR LES LANGUES

 CENTRE ANAMAA» إلى) («PRIVE

 POUR LA FORMATION

.«PROFESSIONNELLE PRIVE

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

شتنبر) (22 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

2)0))تحت رقم))722)2.

888I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

NOOR DRISS CAR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

 SOPHORA CONSULTING SARL

AU

37 ش5رع عال4 إبن عبدهللا، شقة 
رقم ))4,  لط5بق  لر بع. ، 20000، 

MEKNES MAROC

NOOR DRISS CAR شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي :  لط5بق 

 ألر�سي جليل 2 ش5رع أ ير عبد 

 لق5در وال فشت  كن5س - 20000 

 كن5س  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

.(7442

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 

))0))تقرر حل) 2))فبر ير)  ملؤرخ في)

ذ ت) شركة  (NOOR DRISS CAR

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد  بلغ رأسم5له5)20.000)درهم)

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  لط5بق)

 ألر�سي جليل)2)ش5رع أ ير عبد  لق5در)

20000) كن5س) (- وال فشت  كن5س)

 ملغرب نتيجة إليق5ف نش5ط  لشركة.

و عين:

سعيد  لعلمي  دري�سي)  لسيد)ة()

و عنش نه) ()230)ش5رع  لجيش  مللكي)

م ج)20000) كن5س  ملغرب كمصفي)

)ة()للشركة.

و قد تم  نعق5د  لجمعية  لخت5 ية)

وفي  لط5بق) ((0(( فبر ير) ((2 بت5ريخ)

 ألر�سي جليل)2)ش5رع أ ير عبد  لق5در)

20000) كن5س) (- وال فشت  كن5س)

 ملغرب.

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

أبريل) (04 بت5ريخ) بمكن5س   لتج5رية 

))0))تحت رقم)200.

889I

fiduciairehakimi

مؤسسة الطفل للنعليم 
الخصو�سي

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

fiduciairehakimi
84.ش5رع  حمد  لخ5 س عم5رة 
قي�سي رقم 6 ، 60000، وجدة 

 ملغرب
 ؤسسة  لطفل للنعليم  لخصش�سي 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي حي 

لحبشس زنقة عش جة الز ر2 - 60000 
وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
32649

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((028 (25 (08
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)
 ؤسسة  لطفل للنعليم  لخصش�سي.
:) لتعليم) بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لخصش�سي  إلبتد ئ.
حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
لحبشس زنقة عش جة الز ر2)-)60000 

وجدة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
563)حصة) (:  لسيدة لحلش سه5م)

بقيمة)56.300)درهم للحصة.
حصة) (2(2 (:  لسيد لحلش  حمد)

بقيمة)200.)2)درهم للحصة.
حصة) (2(2 (: أن5س) لحلش   لسيد 

بقيمة)200.)2)درهم للحصة.
2)2)حصة) (:  لسيد لحلش  حسن)

بقيمة)200.)2)درهم للحصة.
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حصة) (62 (: ود د) لحلش   لسيدة 

بقيمة)6.200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

حي)  لسيد لحلش سه5م عنش نه) ()
 لقدس زنقة  إلسر ء)رقم)0) 60000 

وجدة  ملغرب.
 لسيد لحلش  حمد عنش نه) ()زنقة)

عبد  لعزيز  لفشت5لي رقم)22 60000 

وجدة  ملغرب.
 لسيد لحلش أن5س عنش نه) ()زنقة)
أسفي  لط5بق)))رقم)2 60000)وجدة)

 ملغرب.

عنش نه) () لحلش  حسن   لسيد 
 22 رقم) عبد  لعزيز  لفشت5لي  زنقة 

60000)وجدة  ملغرب.

 لسيد لحلش ود د عنش نه) ()ش5رع)

 8 رقم) زنقة  صر  يعقشب  ملنصشر 

60000)وجدة  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيدة لحلش سه5م عنش نه) ()حي)
 لقدس زنقة  إلسر ء)رقم)0) 60000 

وجدة  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 لتج5رية بشجدة بت5ريخ)16) 25)028) 

تحت رقم)302).

890I

 كتب تشثيق

SOCIETE WHITE DRINK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

 كتب تشثيق

 ق5 ة  لب5تش4  لط5بق  لث5ني ز وية 

ش5رع  حمد  لخ5 س و زنقة  حمد 

 لبق45 جليز  ر كش ، 40000، 

 ر كش  ملغرب

SOCIETE WHITE DRINK شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ملن5رة 

حي  ملسيرة 2 «ب»  لقسمة  ملفرزة 
رقم 232  ر كش 40000  ر كش 

 ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

.2((733
بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تمت) ((0(( أبريل) (29 في)  ملؤرخ 

 ملص5دقة على):
تفشيت  لسيد))ة()حفصة  لسجيع)
 200 حصة  جتم5عية  ن أصل) (20
)ة() لغ5لية بن) حصة لف5ئدة  لسيد)

 لعط5ر بت5ريخ)29)أبريل)))0).
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (2( بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)2090.
892I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 STE DAHOULI CAR SARL
D›AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE(ETAGE(ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

 STE DAHOULI CAR SARL D’AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي زنقة 

بريط5ني5  لرقم 8 حي  لسالم ز يش - 
62000  لن5ظشر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
24063

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( (25 (02
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.DAHOULI CAR SARL D’AU

كر ء) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لسي5ر ت.

زنقة) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

(- حي  لسالم ز يش) (8 بريط5ني5  لرقم)

62000) لن5ظشر  ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: د حشلي) نبيل   لسيد 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () د حشلي  نبيل   لسيد 

زنقة بريط5ني5  لرقم)8)حي  لسالم ز يش)

62000) لن5ظشر  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

 لسيد  حمد  نقش�سي عنش نه) ()

62000) لن5ظشر) ز يش) بشزوف  حي 

 ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (2( بت5ريخ) ب5لن5ضشر   البتد ئية 

))0))تحت رقم)727.

89(I

fiduciaire(douiri

MIMAAL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(douiri

 Av(abderahim(bouabid(n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet(BLOC 1

 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC

MIMAAL شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  تجر رقم 

04  لط5بق  ألر�سي  ن  لعم5رة رقم 

34  لك5ئنة ب5لعي5يدة -سال- طريق 

 هدية  شروع  لسكتش - 11016 

سال  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

32949

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 

تم إعد د  لق5نشن) ((0(( 16) 5رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.MIMAAL

وكيل) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

ب5لعمشلة.

عنش ن  ملقر  الجتم5عي):) تجر رقم)

04) لط5بق  ألر�سي  ن  لعم5رة رقم)

طريق) -سال-) ب5لعي5يدة) 34) لك5ئنة 

 هدية  شروع  لسكتش)-)11016)سال)

 ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:

 2.000 (: لعميم) إيم5ن   لسيدة 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

عنش نه) () لعميم  إيم5ن   لسيدة 

حي كريمة ش5رع  حمد عش د عم5رة)

8))شقة)07)سال)0)220)سال  ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

عنش نه) () لعميم  إيم5ن   لسيدة 

حي كريمة ش5رع  حمد عش د عم5رة)

8))شقة)07 0)220)سال  ملغرب

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 البتد ئية بسال بت5ريخ))2) 25)))0) 

تحت رقم)38849.

893I
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CEJF

ARABISQUE IMMO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تغيير تسمية  لشركة

CEJF
 27Place pasteur Résidence
 Pasteur(Build 7eme(étage
 N°5 Casablanca ، 20300،

CASABLANCA MAROC
ARABISQUE IMMO شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  الجتم5عي 33 ش5رع 
بئر  نزر ن  ملع5رف - 0)02)  لد ر 

 لبيض5ء  ملغرب.
تغيير تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
356039

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�سى 
تم تغيير) ((0(0 نشنبر) (2(  ملؤرخ في)
 ARABISQUE» تسمية  لشركة  ن)

.«LOIX»(إلى(»(IMMO
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
 32 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

دجنبر)0)0))تحت رقم)729902.
894I

A&T(AUDITEURS(CONSULTANTS

 ROCK MARITIME SERVICES
FREE ZONE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 A&T(AUDITEURS
CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN
 RUE(AL(YAMAN(LES 4 TEMPS

 BLOC(C(N 57 ، 90000، TANGER
MAROC

 ROCK MARITIME SERVICES
FREE ZONE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  كتب رقم 
2، ب5حة رقم 2، تجزئة رقم 230، 
 ملنطقة  لحرة للمين5ء  ملتشسطي، 
قصر  ج5ز - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(7002

في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( ين5ير) (23
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس5�سي 

 ملحدودة ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 ROCK(:(5إلقتض5ء)بمختصر تسميته 
 MARITIME SERVICES FREE

.ZONE
غرض  لشركة بإيج5ز):) لخد 5ت)

 لبحرية.
:) كتب) عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
رقم)2،)ب5حة رقم)2،)تجزئة رقم)230،)
للمين5ء) ملتشسطي،)  ملنطقة  لحرة 

قصر  ج5ز)-)90000)طنجة  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 105.526  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
32)حصة) (:  لسيد لينكشلن  5رك)

بقيمة)1.055,26)درهم للحصة.
 لسيد بشلتر بش4  نريس):)65)حصة)

بقيمة)1.055,26)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () لينكشلن  5رك   لسيد 
30399)جبل ط5رق جبل) جبل ط5رق)

ط5رق.
 لسيد بشلتر بش4  نريس عنش نه) ()
30399)جبل ط5رق جبل) جبل ط5رق)

ط5رق.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () لينكشلن  5رك   لسيد 
30399)جبل ط5رق جبل) جبل ط5رق)

ط5رق
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (09 بت5ريخ) بطنجة   لتج5رية 

))0))تحت رقم)3983.

892I

FAEC SARL

LACKY FASHION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تجديد  دة  ز ولة  ه5م  ملسيرين

FAEC SARL
رقم )2 ش5رع  لحسن  لت5ني م.ح ، 

30000، ف5س  ملغرب
LACKY FASHION «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنش ن  قره5  الجتم5عي: رقم 20 
 لحي  لصن5عي - 32000 ت5زة  ملغرب.
«تجديد  دة  ز ولة  ه5م  ملسيرين»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2: 

.2722
بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ في)27) 5رس)))0)
تجديد  دة  ز ولة  ه5م) تقرر 

 ملسيرين ملدة:) فتشحة سنش ت.
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
27) 5رس) بت5ريخ) بت5زة   البتد ئية 

))0))تحت رقم))92.
896I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

DELSA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 222RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
DELSA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طشر  لتصفية(
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ملك5ن 

 ملسمى تشيحينة جم5عة والد حسشن 
د ئرة  لبشر - 40000  ر كش 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 
.49902

بمقت�سى  لجمع  لع5م  إلستثن5ئي)
تقرر حل) ((0(( (25 (04 في)  ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
DELSA) بلغ رأسم5له5)20.000)درهم)
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي  ملك5ن)

 ملسمى تشيحينة جم5عة والد حسشن)

د ئرة  لبشر)-)40000) ر كش  ملغرب)

نتيجة 4):)تشقف نش5ط  لشركة.

2)تجزئة) و حدد  قر  لتصفية ب)

بشعمرية حي أسيف)-)40000) ر كش)

 ملغرب.)

و عين:

 LAUREN MAEVE  لسيد)ة()

 WC2B. عنش نه) (.) و  (MC EVATT

)ة() كمصفي) (ROYAUME UNI

للشركة.

وعند  إلقتض5ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي5ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ5برة 

 لشث5ئق  ملتعلقة ب5لتصفية):)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (2( بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)135650.

897I

TY CONSULTING

ESPACE LADID BOISSONS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،

20140، CASABLANCA(MAROC

 ESPACE LADID BOISSONS

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره5  إلجتم5عي 56 زنقة 

فرح5ت هش5د ،ط5بق 2،  ملكتب رقم 

2 - 0000)  لد ر لبيض5ء  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 

24(9(2

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) (28

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.ESPACE LADID BOISSONS

-) ن5فذ) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 ملشروب5ت

-) ستغال4 أصل  لتج5ر2)

-)إد رة  إليج5ر ت

وبصفة ع5 ة أ2 عملية  5لية) (-

أو) أو صن5عية  أو عق5رية  أو  نقشلة 

أو) بشكل  ب5شر  تج5رية  رتبطة 

أعاله) ب5ألشي5ء) ملذكشرة  غير  ب5شر 

،) حددة و ن ثم ق5درة على تعزيز)

 لتنمية..

زنقة) (56 (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)

فرح5ت هش5د)،ط5بق)2،) ملكتب رقم)

2)-)0000)) لد ر لبيض5ء) ملغرب.

أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 20.000 رأسم45  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك5لت5لي:

صديقي) يشسف   لسيد  حمد 

درهم) (200 بقيمة) حصة  (200  :

للحصة.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):

صديقي) يشسف   لسيد  حمد 

رقم) (( س5رة) ف5س  ش5رع  عنش نه) ()

0)7)ك5ليفشرني5)0220)) لد ر لبيض5ء)

 ملغرب.

و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:

صديقي) يشسف   لسيد  حمد 

رقم) (( س5رة) ف5س  ش5رع  عنش نه) ()

0)7)ك5ليفشرني5)0220)) لد ر لبيض5ء)

 ملغرب)

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 23 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

 25)))0))تحت رقم))83393.

898I

STE AZORBEN TRAVAUX

STE AZORBEN TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ستدر ك خطٍإ

ب5لجريدة) وقع  خطٍإ)  ستدر ك 
 لرسمية

STE AZORBEN TRAVAUX
 KARIA( BA( MOHAMED( ،
 34050،( KARIA( BA( MOHAMED

MAROC
 STE AZORBEN TRAVAUX

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حي) (: وعنش ن  قره5  إلجتم5عي) (
(- ت5ون5ت) أب5  حمد  قرية   ملصلى 

34020)قرية  ب5  حمد  ملغرب.
ب5لجريدة) وقع  خطٍإ) إستدر ك  (
 لرسمية عدد)2720)بت5ريخ)06)أبريل)

.(0((
رقم  لسجل  لتج5ر2) (: بدال  ن)

(099
يقرأ):)2061

 لب5قي بدون تغيير.

899I

LEADER FINANCE

STE AGAYO TRAV
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER(ETAGE(APPT(N° 2
 IMM 520 AL(MANAR

 OPERATION(CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE AGAYO TRAV شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره5  إلجتم5عي رقم 612 
 لط5بق  ألو4 شقة 2 تجزئة  ملس5ر 

طريق آسفي  ر كش - 40000 
 ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 : 
2(2343

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لق5نشن) تم  ((0(( أبريل) ((2
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس5�سي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب5ملميز ت  لت5لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته5) بمختصر   إلقتض5ء)

.AGAYO TRAV
أشغ45) (: بإيج5ز) غرض  لشركة 

 لبن5ء.
رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم5عي)
تجزئة) (2 شقة) 612) لط5بق  ألو4 
 ملس5ر طريق آسفي  ر كش)-)40000 

 ر كش  ملغرب.
أجله5) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.
 200.000  بلغ رأسم45  لشركة:)

درهم،) قسم ك5لت5لي:
 2.000 (: رشيد)  لسيد  لزرو لي 

حصة بقيمة)200)درهم للحصة.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

وصف5ت و ش طن  لشرك5ء):
عنش نه) () رشيد   لسيد  لزرو لي 
دو ر  لعي5يطة  لشليدية  لز 5 رة)

40000) ر كش  ملغرب.
و لع5ئلية)  ألسم5ء) لشخصية 

و ش طن  سير2  لشركة:
عنش نه) () رشيد   لسيد  لزرو لي 
دو ر  لعي5يطة  لشليدية  لز 5 رة)

40000) ر كش  ملغرب
ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 
(25 (22 بت5ريخ) بمر كش   لتج5رية 

))0))تحت رقم)232290.
900I

FLASH ECONOMIE

INDUSCABLE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

induscable
 شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 قره5  إلجتم5عي: 2 زنقة  مر بير�سي 
حي  ملستشفي5ت -  لد ر  لبيض5ء

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2 

234((2:

حل شركة

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ بت5ريخ)22)نشنبر)2)0))تقرر

ذ ت  ملسؤولية) شركة  حل  (

 ملحدودة-

عين  لسيد أحمد وهبي كمصفي)

للشركة-

زنقة) (2 ب) حدد  قر  لتصفية 

-) لد ر)  مر بير�سي حي  ملستشفي5ت)

 لبيض5ء)-

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

 27 بت5ريخ) ب5لد ر  لبيض5ء)  لتج5رية 

فبر ير)))0))تحت رقم))82309

902I

FLASH ECONOMIE

NAZAFIL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم45  لشركة

NAZAFIL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رأسم5له5):2.000.000)درهم

 ملقر  إلجتم5عي:) والد رحش بنعي�سى)

بني  وكيل  لن5ظشر)

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج5ر2):)

29079

بمقت�سى  لجمع  لع5م  الستثن5ئي)

 ملؤرخ بت5ريخ))2)أبريل)))0))قرر  5)

يلي

رأسم45  لشركة  ن) رفع 

 20.000.000 إلى) درهم  (2.000.000

درهم

و7) ن  لنظ5م) (6 تعديل  لفصل)

 ألس5�سي للشركة

ب5ملحكمة) تم  إليد ع  لق5نشني 

(25 (2( بت5ريخ) ب5لن5ظشر   البتد ئية 

))0))تحت رقم)716 

90(I
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املحكمة التجارية بمكناس
إشع5ر بقفل  سطرة  لتصفية 

 لقض5ئية

6) لص5در) رقم) بمقت�سى  لحكم 

في  مللف) ((0(( أبريل) ((7 بت5ريخ)

(،(0((/832(/08 رقم)  لتج5ر2 

قضت  ملحكمة  لتج5رية بمكن5س):

بقفل  سطرة  لتصفية  لقض5ئية)

في  ش جهة شركة سشدر كش،) لك5ئن)

 قره5  الجتم5عي برقمي)60-61) لحي)

بشزكر2  كن5س،) سيد2   لصن5عي 

 ملسجلة ب5لسجل  لتج5ر2 تحت رقم)

عن) يترتب  تحليلي،) ع  5  (29292

ذلك ق5نشن5.
عن رئيس  صلحة كت5بة  لضبط

رشيد  لكسعي

 نتدب قض5ئي  ن  لدرجة  لث5نية

13

 ملحكمة  لتج5رية بمكن5س

بي5ن بإيد ع ق5ئمة  لديشن

 73( ملقتضي5ت  مل5دة) تفعيال 

27/73) ملتعلق) و733) ن  لق5نشن)

) لكت5ب) صعشبة  ملق5ولة) بمس5طر 

ليكن)  لخ5 س() ن  دونة  لتج5رة 

في علم د ئني شركة السميف  لك5ئن)

229) لحي  لصن5عي) بتجزئة)  قره5 

تم)  ج5ط  كن5س  ن  لديشن  لتي 

بكت5بة) ق5ئمته5  قد وضعت  تحقيقه5 

لدى  ملحكمة  لتج5رية)  لضبط 

بمكن5س.

ويمكن لكل شخص  الطالع عليه5)

بكت5بة  لضبط وتقديم  5 لديه  ن)

شك5وى للق5�سي  ملنتدب د خل أجل)

هذ   لبي5ن) نشر  ت5ريخ  يش 5  ن  (22

ب5لجريدة  لرسمية.
عن رئيس  صلحة كت5بة  لضبط

رشيد  لكسعي

 نتدب قض5ئي د))

14 

 ملحكمة  لتج5رية بمكن5س
بي5ن بإيد ع ق5ئمة  لديشن

 73( ملقتضي5ت  مل5دة) تفعيال 

27/73) ملتعلق) و733) ن  لق5نشن)

) لكت5ب) صعشبة  ملق5ولة) بمس5طر 

 لخ5 س() ن  دونة  لتج5رة ليكن في)

علم د ئني شركة بريت أطلس  لك5ئن)

أن) خنيفرة  ب5يت  سح5ق   قره5 

 لديشن  لتي تم تحقيقه5 قد وضعت)

ق5ئمته5 بكت5بة  لضبط لدى  ملحكمة)

 لتج5رية بمكن5س.

ويمكن لكل شخص  الطالع عليه5)

بكت5بة  لضبط وتقديم  5 لديه  ن)

شك5وى للق5�سي  ملنتدب د خل أجل)

هذ   لبي5ن) نشر  ت5ريخ  يش 5  ن  (22

ب5لجريدة  لرسمية.
عن رئيس  صلحة كت5بة  لضبط

رشيد  لكسعي

 نتدب قض5ئي د))

15 

 ملحكمة  لتج5رية بمكن5س
بي5ن بإيد ع ق5ئمة  لديشن

 73( ملقتضي5ت  مل5دة) تفعيال 

27/73) ملتعلق) و733) ن  لق5نشن)

) لكت5ب) صعشبة  ملق5ولة) بمس5طر 

ليكن)  لخ5 س() ن  دونة  لتج5رة 

د ئني شركة  لسشق  ملمت5ز) علم  في 

 لشف5ق وملسيره5 رشيد ص5يغ  لك5ئن)

 قره5 ش5رع  لجيش  مللكي رقم))176 

 كن5س  ن  لديشن  لتي تم تحقيقه5)

بكت5بة  لضبط) ق5ئمته5  وضعت  قد 

لدى  ملحكمة  لتج5رية بمكن5س.

ويمكن لكل شخص  الطالع عليه5)

بكت5بة  لضبط وتقديم  5 لديه  ن)

شك5وى للق5�سي  ملنتدب د خل أجل)

هذ   لبي5ن) نشر  ت5ريخ  يش 5  ن  (22

ب5لجريدة  لرسمية.
عن رئيس  صلحة كت5بة  لضبط

رشيد  لكسعي

 نتدب قض5ئي د))

16 

 ملحكمة  لتج5رية بمكن5س

بيع حق كر ء

 لف رقم : 27/))0)

تلق5ه) تشثيقي  عقد  بمقت�سى 

حس5م) كنشن   ألست5ذ  إلدري�سي 

24 بت5ريخ) بمكن5س    لدين  شثق 

ب5ع  لسيد) (،(0(( فبر ير) و28)

للبط5قة)  لزهر و2  حسن،) لح5 ل 

D332820،) لسيد) رقم)  لشطنية 

للبط5قة) سعيد،) لح5 ل   لزهر و2 

D248993،) لسيدة) رقم)  لشطنية 

للبط5قة) ن5دية،) لح5 لة   لزهر و2 

و لسيد) (D161533 رقم)  لشطنية 

للبط5قة) شكر2،) لح5 ل   لزهر و2 

.D328806(لشطنية رقم 

بششرى،) لح5 لة) زريشح  للسيدة 

(،D492106 رقم) للبط5قة  لشطنية 

بشدريعية) و آلنسة  نصف  بنسبة 
ر نية،) لح5 لة للبط5قة  لشطنية رقم)

جميع) بنسبة  لنصف  (،DO2494(

 28 برقم) للمحل  لك5ئن  حق  لكر ء)

ش5رع  لسك5كين) قيس5رية  لنهضة 

 كن5س،)بثمن قدره)300.000)درهم.

لذلك فإن جميع  لتعرض5ت يجب)

ب5ملحكمة) بكت5بة  لضبط  أن تشضع 

 لتج5رية بمكن5س د خل أجل خمسة)

ت5ريخ صدور  لنشرة) يش 5  ن  عشر 

 لث5نية.

 لنشرة  ألولى

12 مكرر

 ملحكمة  لتج5رية بمكن5س
بيع أصل تج5ر2

 لف رقم : ))0)/16

في عدلي  ؤرخ  عقد   بمقت�سى 

بكن5ش) و ملسجل  (2997 (25 ((8

 5057/97.96 تحت رقم) (23  إليد ع)

ق5م) (2997 (25 (30 بت5ريخ) بمكن5س 

 لسيد ن5يت بجمع  ب5رك بن  حمد)

بزنقة) و لق5طن  (2928 سنة)  ملزد د 
30) لزرهشنية  كن5س رقم) (20

و لح5 ل لبط5قة  لتعريف  لشطنية) (

وك5لة) بحشزته  و لذ2  (2(3934 د 4)

 2488( رقم) تحت  عليه5   ص5دق 

تنص) و لتي  (2997 (25 (22 بت5ريخ)

عن) ني5بة  بيع  لحق  لتج5ر2  على 

عمر) بن   لسيد  ملبروكي  ب5رك 

)292) ملسجل ب5لسجل)  ملشلشد سنة)

 2794( و) (462 رقم) تحت   لتج5ر2 

ب5عتب5ره ص5حب  لحق  لتج5ر2  نذ)

))) كرر) برقم) 2977) لك5ئن  سنة)

لف5ئدة) تش ركة  كن5س،) سر  يطش 

عمر) بن  بشقسيم   لسيد  حمد 

بزنقة) و لق5طن  (2970 سنة)  ملشلشد 

 لق5هرة رقم)7) كرر  ملدينة  لجديدة)

لبط5قة  لتعريف) و لح5 ل   كن5س 

 لشطنية د 4)497923،)وقد تم  لبيع)

بمبلغ قدره)20.000)درهم.

لذلك فإن جميع  لتعرض5ت يجب)

ب5ملحكمة) بكت5بة  لضبط  أن تشضع 

 لتج5رية بمكن5س د خل أجل خمسة)

صدور) ت5ريخ  يش 5  ن  (22( عشر)

 لنشرة  لث5نية(.

 لنشرة  لث5نية

64 مكرر

 ملحكمة  لتج5رية بمكن5س
 لف رقم):)23/))0)

حس5ب رقم):)407)

إعالن عن تن5ز4 عن حق تج5ر2
بت5رخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تن5ز4) بمكن5س  ((0(2 سبتمبر) ((2  

عبد  لحق  لسحيمي،) ورثة  لسيد 

و نهم بنته  لسيدة حن5ن  لسحيمي،)

د) (526244 عدد) ب.ت.و   لح5 لة 

 4 إق5 ة هال زنقة) (20  لس5كنة رقم)

 السم5عيلية)))م.ج  كن5س.

ع5د4  لسحيمي  لح5 ل) للسيد 

و لس5كن) (D343224 عدد) ب.ت.و 

3)إق5 ة  لسرور  جال4) 4)عم5رة) رقم)

سيد2 سعيد  كن5س.

 II.  -  إعالنات قضائية
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جميع  لحق  لتج5ر2  لك5ئن برقم)

22) لصب5غين م.ق  كن5س،)و ملسجل)

ب5لسجل  لتج5ر2 تحت عدد)20276 

وتم تحديد قيمته بثمن إجم5لي قدره)

60000)درهم.

لذلك فإن جميع  لتعرض5ت يجب)

ب5ملحكمة) بكت5بة  لضبط  أن تشضع 

 لتج5رية بمكن5س د خل أجل خمسة)
صدور) ت5ريخ  يش 5  ن  ()22( عشر)

 لنشرة  لث5نية.

 لنشرة  لث5نية
عن رئيس كت5بة  لضبط

12 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
 لف عدد):)3)/))0)

 لف تفشيت أصل تج5ر2 عن طريق 
 لبيع

كت5بة) رئيس  صلحة  يعلن 

بطنجة) ب5ملحكمة  لتج5رية   لضبط 

عرفي  ص5دق) عقد  بمقت�سى  أنه 

))0)،)ب5ع) 22)أبريل)  إل ض5ء)بت5ريخ)

 لسيد عمر  لدقد قي  لس5كن بطنجة)

تجزئة  ملسيرة) ش5رع  لحسن  ألو4 
لبط5قة  لتعريف) و لح5 ل  (2 رقم)

و ملسجل) (K303(93 عدد)  لشطنية 

ب5لسجل  لتج5ر2 بطنجة تحت عدد)
61092،) جمشع  ألصل  لتج5ر2)

رقم) ش5رع  لحرية  بطنجة   لك5ئن 

س5رة  لدال4) لف5ئدة  لسيدة  (،44

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 لة 

قيمة) وحددت  (،K4230(3 عدد)

 ألصل  لتج5ر2  شضشع  لبيع في  بلغ)

إجم5لي قدره)3.000.000.00)درهم.

وعليه فإن جميع  لتعرض5ت تقدم)

بكت5بة  لضبط بهذه ب5ملحكمة د خل)

أجل))22()يش 5  بتد ء) ن ت5ريخ  لنشر)

84)و 5 يليه  ن)  لث5ني طبق5 للفصل)

 دونة  لتج5رة.

 لنشرة  لث5نية
 إل ض5ء

عن رئيس كت5بة  لضبط

كم45  عط5كة

13 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
 لف رقم : 29/))0)

حس5ب رقم : 4943

 لطرف  ألو4):

بط5قة) رقم  لحسن،)  ستشر 

A((37(2) غربي)  لتعريف  لشطنية)

 لجنسية)؛

بط5قة) رقم  ي5 نة،)  ستشر 

 لتعريف  لشطنية)A696750) غربية)

 لجنسية.

 لطرف  لث5ني):

بط5قة) رقم  عبد  ملجيد،) بنعزوز 

A46183،) غربي)  لتعريف  لشطنية)

 لجنسية.

بيع  آلث5ث) (:  ألصل  لتج5ر2)

ب5لتقسيط.

ش5رع) ح.2.م  :) لرب5ط،)  لعنش ن)

 لنشر،)رقم)9)بلشك ب،) لق5 رة.

(: رقم  لسجل  لتج5ر2)

.22(830/22(8(8

بمصلحة) وستقبل  لتعرض5ت 

ب5ملحكمة  لتج5رية)  لسجل  لتج5ر2 

 (22( ب5لرب5ط إلى غ5ية خمسة عشر)

يش 5  ن صدور  إلعالن  لث5ني.

 لنشرة  ألولى
رئيس  صلحة  لسجل  لتج5ر2

5 مكرر

 ملحكمة  لتج5رية ب5لرب5ط

 لف رقم : 30/))0)

حس5ب رقم : 2083

 لطرف  ألو4):

 INTERNATIONAL شركة)

 TRAVEL CONSULTANS

TRAVELEX،) سيره5  لق5نشني  جد2)

بط5قة  لتعريف) رقم   لط5هر2،)

FA35266) غربي  لجنسية)  لشطنية)

؛

 لطرف  لث5ني):

(،OPTICALIUM CENTRE(شركة

سعيد2) صشني5  (:  سيره5  لق5نشني)

لطفي،)رقم بط5قة  لتعريف  لشطنية)

.Z163956

 ألصل  لتج5ر2):)وك5لة  ألسف5ر.

 MAGHREB PALACE (:  لعنش ن)

 2 ET 3 ANGLE AV SOUSS ET AV

.MOHAMED VI RABAT
رقم  لسجل  لتج5ر2):)69549.

بمصلحة) وستقبل  لتعرض5ت 

ب5ملحكمة  لتج5رية)  لسجل  لتج5ر2 

 (22( ب5لرب5ط إلى غ5ية خمسة عشر)

يش 5  ن صدور  إلعالن  لث5ني.

 لنشرة  ألولى
رئيس  صلحة  لسجل  لتج5ر2

6 مكرر

 ملحكمة  لتج5رية ب5لرب5ط

 لف رقم : 04/))0)

حس5ب رقم : 4765

 لطرف  ألو4):
بط5قة) رقم  رشيد   صر2،)

A((247) غربي) (:  لتعريف  لشطنية)

 لجنسية.

 لطرف  لث5ني):
لحسن ن5يت  لق5�سي،)رقم بط5قة)

 لتعريف  لشطنية):)A464093) غربي)

 لجنسية.

بيع  ملش د) (:  ألصل  لتج5ر2)

 لغد ئية.

ش5رع  لحسن) :) لرب5ط،)  لعنش ن)

 لث5ني،) حل رقم)3)).
رقم  لسجل  لتج5ر2):)28))).

بمصلحة) وستقبل  لتعرض5ت 

ب5ملحكمة  لتج5رية)  لسجل  لتج5ر2 

 (22( ب5لرب5ط إلى غ5ية خمسة عشر)

يش 5  ن صدور  إلعالن  لث5ني.

 لنشرة  لث5نية
رئيس  صلحة  لسجل  لتج5ر2

55 مكرر

 ملحكمة  لتج5رية ب5لرب5ط

 لف رقم : 32/))0)

حس5ب رقم : 2222

 لطرف  ألو4):
بط5قة) رقم  هللا،) عبد  خش5ني 

 لتعريف  لشطنية):)LB16305) غربي)

 لجنسية.

 لطرف  لث5ني):

 PHARMACIE MERS شركة)

.EL KHEIR

خش5ني) (:  سيره5  لق5نشني)

عبد هللا.

طريق) (6 كلم) (:  قره5  الجتم5عي)

سيد2 يحي  رس  لخير تم5رة.

رقم  لسجل  لتج5ر2):)64974.

بمصلحة) وستقبل  لتعرض5ت 

ب5ملحكمة  لتج5رية)  لسجل  لتج5ر2 

 (22( ب5لرب5ط إلى غ5ية خمسة عشر)

يش 5  ن صدور  إلعالن  لث5ني.

 لنشرة  لث5نية
رئيس  صلحة  لسجل  لتج5ر2

35 مكرر

املحكمة التجارية بفاس

شركة بيتزيري5 لشريك5نش

نشر  أل ر  لق5�سي ب5ملص5دقة على 

 شروع  لتشزيع تطبيق5 ملقتضي5ت 

 مل5دة 668  ن  دونة  لتج5رة

يعلن  لسيد رئيس كت5بة  لضبط)

ب5ملحكمة  لتج5رية بف5س أنه):

صدر) ((0(( أبريل) ((8 بت5ريخ)

عن  لسيد  لق5�سي  ملنتدب) أ ر 

ب5ملحكمة  لتج5رية بف5س تحت رقم)

 (0((/8304/22 رقم) في  مللف  (64

على  شروع) ب5ملص5دقة  ق�سى 

سنديك) طرف   لتشزيع  ملقترح  ن 

 سطرة  لتصفية  لقض5ئية لشركة)

وأن  أل ر  ملذكشر) لشريك5نش  بيتزيري5 

وبأن) بكت5بة  لضبط  أعاله  شدع 

 ن حق  ألطر ف  ملعنية  لطعن فيه)

يشم  ن) (22 ب5الستئن5ف د خل أجل)

ت5ريخ  لنشر.
عن رئيس كت5بة  لضبط)

إ ض5ء):)ص5في و حي

 19
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 ملحكمة  لتج5رية بف5س
شركة صشفش يط45

نشر  أل ر  لق5�سي ب5ملص5دقة على 
 شروع  لتشزيع تطبيق5 ملقتضي5ت 

 مل5دة 668  ن  دونة  لتج5رية
يعلن  لسيد رئيس كت5بة  لضبط)

ب5ملحكمة  لتج5رية بف5س أنه):
))0))صدر أ ر) أبريل) ((7 بت5ريخ)
عن  لسيد  لق5�سي  ملنتدب ب5ملحكمة)
 لتج5رية بف5س تحت رقم)2022/63 
في  مللف رقم)8304/24/))0))ق�سى)
على  شروع  لتشزيع) ب5ملص5دقة 
 ملقترح  ن طرف سنديك  لتصفية)
«صشفش يط45») لشركة)  لقض5ئية 
وأن  أل ر  ملذكشر أعاله  شدع بكت5بة)
حق  ألطر ف) وبأن  ن   لضبط 
 ملعنية  لطعن فيه ب5الستئن5ف د خل)

أجل)22)يشم  ن ت5ريح  لنشر.
عن رئيس كت5بة  لضبط

 20

 ملحكمة  لتج5رية بف5س
عقد بيع أصل تج5ر2

 لف بيع رقم )2/))0)
حس5ب خ5ص : 4276

)ذ.) حمد) بمقت�سى عقد تشثيقي)
هش5م حم5 �سي  شثق بف5س() ؤرخ)
 (027 سبتمبر) ((7 بت5ريخ) بف5س 
سبتمبر) ((7 بت5ريخ) بف5س  و سجل 

.(027
رقم) فتش كي،) ب5ع  لسيد  حمد 
D((23(9،) لس5كن بف5س) بط5قته)

رقم)222)حي ط5رق)3) لدك5ر ت.
رقم) فت5ح  لع5طفي،) للسيد 
 CD243737 بط5قته  لشطنية)
و لس5كن ب5لن5ضشر حي  والد بشطيب)

 لفشق5ني.
نصف  ألصل  لتج5ر2  ملستغل)
تجزئة) عين  لسمن  طريق  بف5س 
 3 رقم) (226 رقم) قطعة   لشف5ق 
و ملسجل ب5لسجل  لتج5ر2 ب5ملحكمة)
 8732( رقم) تحت  بف5س   لتج5رية 

بثمن قدره)20.000)درهم.
حسب  لشروط  ملنصشص عليه5)

بعقد  لبيع.

وبمقت�سى عقد تشثيقي))ذ.) حمد)
هش5م حم5 �سي  شثق بف5س() ؤرخ)
 (028 ديسمبر) ((4 بت5ريخ) بف5س 
ين5ير) (30 بت5ريخ) بف5س  و سجل 

.(029
رقم) فتش كي،) ب5ع  لسيد  حمد 
D((23(9،) لس5كن بف5س) بط5قته)
رقم)222)حي ط5رق)3) لدك5ر ت للسيد)
فت5ح  لع5طفي،)رقم بط5قته  لشطنية)
و لس5كن ب5لن5ضشر حي) (CD243737

 والد بشطيب  لفشق5ني.
 لنصف  ملتبقى  ن  ألصل)
 لتج5ر2  ملستغل بف5س طريق عين)
رقم) قطعة  تجزئة  لشف5ق   لسمن 

226)رقم)3.
ب5لسجل  لتج5ر2) و ملسجل 
ب5ملحكمة  لتج5رية بف5س تحت رقم)

)8732)بثمن قدره)20.000)درهم.
حسب  لشروط  ملنصشص عليه5)

بعقد  لبيع.
وتقبل  لتعرض5ت بكت5بة  لضبط)
ب5ملحكمة  لتج5رية بف5س د خل أجل)
ال يتعدى خمسة عشر يش 5  بتد ء) ن)

 لنشرة  لث5نية.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس كت5بة  لضبط

سعيد  لسب5عي

17 مكرر 

 ملحكمة  لتج5رية بف5س
عقد بيع أصل تج5ر2

 لف بيع رقم 23/))0)
حس5ب خ5ص : 87)4

وف5ء) )ذة.) تشثيقي) بمقت�سى عقد 
بف5س) بف5س() ؤرخ  جق5وة  شثقة 
 (0(( وف5تح  5رس) ((0/02 بت5ريخ)
و سجل بف5س بت5ريخ)2) 5رس)))0).
لطيفة  لسش�سي،) ب5عت  لسيدة 
(،C7898( بط5قته5  لشطنية) رقم 
زنقة  لشريف) بف5س32،)  لس5كنة 
 9 إق5 ة  لخض5ر  لشقة)  إلدري�سي 
عدن5ن) للسيد  م.ج.)  لط5بق  لث5لث 
بط5قته  لشطنية) رقم   لششي5،)
أ) ((3 بف5س) و لس5كن  (C224477
تجزئة  لي5سمين  لشقة)4)طريق عين)

 لشقف.

بف5س)  ألصل  لتج5ر2  ملستغل 
عين) طريق  (( زنقة  لسع5دة) (4 رقم)

 لشقف.
ب5لسجل  لتج5ر2) و ملسجل 
ب5ملحكمة  لتج5رية بف5س تحت رقم)

65850)بثمن قدره)230.000)درهم.
حسب  لشروط  ملنصشص عليه5)

بعقد  لبيع.
وتقبل  لتعرض5ت بكت5بة  لضبط)
ب5ملحكمة  لتج5رية بف5س د خل أجل)
ال يتعدى خمسة عشر يش 5  بتد ء) ن)

 لنشرة  لث5نية.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس كت5بة  لضبط

سعيد  لسب5عي

18 مكرر 

 ملحكمة  لتج5رية بف5س
 لف  لبيع رقم : ))0)/24

ذة.) تشثيقي  عقد  بمقت�سى 
  بتس5م خشد ر،) ملشثقة بف5س بت5ريخ

 (0(( ))) 5رس) و) ((0(( 27) 5رس)
و ملسجل بت5ريخ)3)) 5رس)))0).

 لب5ئع):
 D3243(7 لحسن)  حر�سي 
حي) (،233 رقم)  لس5كن  كن5س،)

 لسالم)2،)سيد2 سعيد.
 ملشتر2):

 CB166936 سن5ء)  حمر2 
زنقة  حمشد) (،42 ف5س،)  لس5كنة 
عال4 ش5رع   س5 ي  لب5رود2،)

بن عبد))هللا.
بيع أصل تج5ر2

لألصل  لتج5ر2 رقم)42)90.
 لك5ئن ب):) لط5بق  ألر�سي،)عم5رة)
أبش  لعالء) زنقة  إق5 ة  لعمر ن،) (،C

 ملعر2،)ف5س.
بثمن قدره):)160.000)درهم.

أجل) د خل  وتقبل  لتعرض5ت 
خمسة عشر يش 5  ن ت5ريخ  لنشرة)

 لث5نية ب5لجريدة  لرسمية.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس كت5بة  لضبط

 لسيد  ملصطفى خط5بي

4 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
 كتب صعشب5ت  ملق5ولة

فتح  سطرة  النق5ذ
في  ش جهة شركة  جشنس دو 

 STE AGENCE DE لش زير  5روك5ن
LOISIRS MAROCAIN

 لف رقم : )8322/2/))0)
إشع5ر

 (0((/73 رقم) بمقت�سى  لحكم 
 (0(( أبريل) (26 بت5ريخ)  لص5در 
رقم) صعشبة  ملق5ولة  في  لف 
قضت  ملحكمة) ((0((/8322/2(
بفتح  سطرة) بمر كش   لتج5رية 
 النق5ذ في  ش جهة شركة  جشنس دو)
 STE AGENCE DE لش زير  5روك5ن)
و ملستغلة) (LOISIRS MAROCAIN
و ملسجلة) (A.L.M شع5ر) تحت 
لدى  ملحكمة) ب5لسجل  لتج5ر2 

 لتج5رية بمر كش)5865.
وعينت  لسيد عبد  لرحيم  سميح)
عبد  لع5طي) و لسيد  ق5ضي5  نتدب5 
ع5د4) و لسيد  عنه،) ن5ئب5   الزهر2 
(: ب) و لك5ئن  سنديك5  عبد  للطيف 
 عم5رة  لسع5دة قرب  ملن5رة  لط5بق)2 

شقة)23،) ر كش.
ف5ملطلشب  ن  لد ئنين) وعليه،)
للسنديك  ملعين) بديشنهم   لتصريح 
ضمن ق5ئمة  شقعة تتضمن  ملب5لغ)
وذلك) ب5لشث5ئق   ملطلشبة  رفقة 
د خل أجل شهرين ويمدد هذ   ألجل)
بشهرين ب5لنسبة للد ئنين  لق5طنين)
خ5رج  ململكة  ملغربية  بتد ء) ن ت5ريخ)
نشر هذ   إلشع5ر ب5لجريدة  لرسمية)
 729 (،284 ملقتضي5ت  ملش د) طبق5 

و0)7) ن  دونة  لتج5رة.
عن رئيس  صلحة كت5بة  لضبط

26

 ملحكمة  لتج5رية بمر كش
 كتب صعشب5ت  ملق5ولة

  ملص5دقة على  شروع تشزيع 
شركة سنبيد

إشع5ر
أصدر  لق5�سي  ملنتدب)
بت5ريخ) بمر كش  ب5ملحكمة  لتج5رية 
رقم) في  مللف  ((0(( أبريل) ((8
رقم) تحت  أ ر   ((0((/8304/((2
ب5ملص5دقة على  شروع) ق�سى  ((09
على) درهم  (2.(93.23( تشزيع  بلغ)

 لعم45.
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وأنه طبق5 للم5دة)668) ن  دونة)

شركة) د ئني  ك5فة  نشعر   لتج5رة 

سنبيد بأنه صدر أ ر  ب5لتشزيع بت5ريخ)

8))أبريل)))0))وأن  شروع  لتشزيع)

 شدع بكت5بة  لضبط وبأنه  ن حق)

د خل) ب5الستئن5ف   ألطر ف  لطعن 

يش 5  ن) ()22( عشر) خمسة  أجل 

ت5ريخ  لنشر.
عن رئيس  صلحة كت5بة  لضبط

27

 ملحكمة  لتج5رية بمر كش

تقديم أصل تج5ر2 حصة في شركة

 لف رقم : 46/))0)

حس5ب رقم : 4566

في) عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�سى 

بمر كش) و سجل  ((0(( أبريل) (22

قدم  لسيد) ((0(( أبريل) (29 بت5ريخ)

سليمي خ5لد،) لح5 ل لبط5قة  لتعريف)

E4(8298) لس5كن) رقم)  لشطنية 

(،3 ب5لحي  لصن5عي سيد2 غ5نم رقم)

 161 فصل) حسب  وذلك   ر كش 

لف5ئدة) للضر ئب  للق5نشن  لع5م 

 LE CHEF DU MECHOUI شركة)

جميع  ألصل  لتج5ر2) (SARL AU

طريق) (7 كلم)  لك5ئن  لعزوزية 

للشش ء) و ملستغل   سفي،) ر كش 

ث5بتة  ملسجل تحت) و طعم بأسع5ر 

ترتيبي) وعدد  (2(238 تحليلي) رقم 

عن5صره  مل5دية) بجميع  (22(9 رقم)

و ملعنشية بثمن قدره)400.000)درهم)

كحصة في  لشركة.

فعلى د ئني  ملتن5ز4  ملذكشر أعاله)

قسم) إلى  بتعرض5تهم  يتقد ش   أن 

ب5ملحكمة  لتج5رية)  لسجل  لتج5ر2 

بمر كش د خل أجل يبتدئ  ن ت5ريخ)

في  ليشم) وينتهي  نشر  إلعالن  ألو4 

 لخ5 س عشر))22() ن نشر  إلعالن)

 لث5ني.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس كت5بة  لضبط

21 مكرر

 ملحكمة  لتج5رية بمر كش
بيع أصل تج5ر2

 لف رقم : 47/))0)

حس5ب رقم : 4272

في) عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�سى 

بمر كش) و سجل  ((0(0 فبر ير) (6

0)0)) لب5ئع  لسيد) 0)) 5رس) بت5ريخ)

للبط5قة) أحمد  لقش در،) لح5 ل 

 لشطنية رقم)Y22204) لس5كن)4/22 
زنقة  لقن5رية  ملدينة لف5ئدة  لسيد ن)

لبط5قة) كال4،) لح5 ل  عبد  لغني 

و حمد) (HA33422 رقم)  لتعريف 

للبط5قة  لشطنية) كال4،) لح5 ل 
كر ء) بيع  عقد  (E316832 رقم)

تج5ر2 بطريق  لكتبية رقم)16)فحل)

للتج5رة) و ملعد   لزفريتي،) ر كش 

بمبلغ)2.220.000)درهم.

أعاله) د ئني  لب5ئع  ملذكشر  فعلى 

قسم) إلى  بتعرض5تهم  يتقد ش   أن 

ب5ملحكمة  لتج5رية)  لسجل  لتج5ر2 

بمر كش د خل أجل يبتدئ  ن ت5ريخ)

في  ليشم) وينتهي  نشر  إلعالن  ألو4 

 لخ5 س عشر))22() ن نشر  إلعالن)

 لث5ني.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس كت5بة  لضبط

22 مكرر

 ملحكمة  لتج5رية بمر كش
بيع أصل تج5ر2

 لف رقم : 48/))0)

حس5ب رقم : 4586

 بمقت�سى عقد تشثيقي  ؤرخ بت5ريخ)

أبريل) (22 ))0)) سجل في) أبريل) (7

كن5ش) (: تحت  ملر جع  لت5لية) ((0((

 ملد خيل)7222)00)أ ر ب5ستخالص)

تشصيل  ألد ء) ((0((/(3(44

.(0((82(322049

 SA, RIAD ب5عت  لشركة  ملسم5ة)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (MAIPA
200.000)درهم،)  ملحدودة،)رأسم5له5)

بمر كش  ملدينة،)  لك5ئن  قره5 

ضب5�سي،)درب  لجديد رقم)2،)و ملقيدة)

ب5لسجل  لتج5ر2 رقم)24697.

للشركة  ملسم5ة)):

ذ ت) شركة  ( (SG HOSPITALITY

رأسم5له5))  ملسؤولية  ملحدودة،)

درهم،) لك5ئن  قره5) (20.000

عبد  لكريم) ش5رع  بمر كش،)

بن   ب5رك،) حسن  زنقة   لخط5بي،)

ب  لط5بق) عم5رة  إق5 ة  لخط5بية،)

ب5لسجل) و ملقيدة  (،3 رقم)  ألو4 

 لتج5ر2 رقم)3389)2.

 جمشع  ألصل  لتج5ر2  ملستغل)

بمر كش) للضي5فة،) لك5ئن  كد ر 

  ملدينة،)ضب5�سي،)درب  لجديد رقم)2،)

 و ملقيدة ب5لسجل  لتج5ر2 رقم)24697 

  ن  لسجل  لتحليلي وتحت رقم)2796 

إجم5لي) بثمن   ن  لسجل  لترتيبي 

درهم تم  إلبر ء) نه) (202.400 قدره)

في  لعقد.

على د ئني  لشركة  لب5ئعة  ملذكشرة)

أعاله أن يتقد ش  بتعرض5تهم إلى قسم)

ب5ملحكمة  لتج5رية)  لسجل  لتج5ر2 

بمر كش د خل أجل يبتدئ  ن ت5ريخ)

في  ليشم) وينتهي  نشر  إلعالن  ألو4 

 لخ5 س عشر))22() ن نشر  إلعالن)

 لث5ني.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس  صلحة كت5بة  لضبط

23 مكرر

 ملحكمة  لتج5رية بمر كش
بيع أصل تج5ر2

 لف رقم : 49/))0)

 بمقت�سى عقد تشثيقي  ؤرخ بت5ريخ)

)))أبريل) ))0)) سجل في) )2)أبريل)

كن5ش) (: تحت  ملر جع  لت5لية) ((0((

 ملد خيل)8888)00)أ ر ب5ستخالص)

تشصيل  ألد ء) ((0((/(4742

.(0((87(822049

 RIAD ب5عت  لشركة  ملسم5ة)

MASSARAH)شركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدودة،)رأسم5له5)200.000)درهم،)

 لك5ئن  قره5 بمر كش  ملدينة،)درب)

 لجديد رقم)26،)ب5ب دك5لة،)و ملقيدة)

ب5لسجل  لتج5ر2 رقم)77)29.

شركة) (K3G للشركة  ملسم5ة)
رأسم5له5) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،)
26.000)درهم،) لك5ئن  قره5 ب5لشركة)
 CENTRE MARRAKECHI  ملسم5ة)
و ملقيدة) (DE CONSEIL SARL AU

ب5لسجل  لتج5ر2 رقم)4092)2.
 جمشع  ألصل  لتج5ر2  ملستغل)
بمر كش) للضي5فة،) لك5ئن  كد ر 
ب5ب) (،26 درب  لجديد رقم)  ملدينة،)
ب5لسجل  لتج5ر2) و ملقيدة  دك5لة،)
77)29) ن  لسجل  لتحليلي) رقم)
32)) ن  لسجل  لترتيبي) وتحت رقم)
بثمن إجم5لي قدره)691.746)درهم تم)

 إلبر ء) نه في  لعقد.
على د ئني  لشركة  لب5ئعة  ملذكشرة)
أعاله أن يتقد ش  بتعرض5تهم إلى قسم)
ب5ملحكمة  لتج5رية)  لسجل  لتج5ر2 
بمر كش د خل أجل يبتدئ  ن ت5ريخ)
في  ليشم) وينتهي  نشر  إلعالن  ألو4 
 لخ5 س عشر))22() ن نشر  إلعالن)

 لث5ني.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس  صلحة كت5بة  لضبط

24 مكرر

 ملحكمة  لتج5رية بمر كش
بيع أصل تج5ر2

 لف رقم : 20/))0)
حس5ب رقم : 4607

في) عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�سى 
022))و سجل بمر كش) 22)سبتمبر)
ب5ع  لسيد) ((022 22)سبتمبر) بت5ريخ)
لبط5قة) سعيد،) لح5 ل   ب5رك 
 B2392(3 رقم)  لتعريف  لشطنية 
 لس5كن تجزئة  عطى هللا رقم)32)2 
لف5ئدة  لسيد)  سكجشر،) ر كش 
لبط5قة) فهد  الصبه5ني،) لح5 ل 
 EE378930 رقم)  لتعريف  لشطنية 
جميع  ألصل  لتج5ر2  لك5ئن ب5لدك5ن)
بتجزئة)  ملستخرج  ن  ملنز4  لك5ئن 
32)2) سكجشر،) رقم) هللا   عطى 
لبيع  ش د  لنظ5فة) و ملعد   ر كش 
ب5ملسجل) و لغير  سجل  ب5لتقسيط 
عن5صره  مل5دية) بجميع   لتج5ر2 

و ملعنشية بمبلغ)240.000)درهم.
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أعاله) د ئني  لب5ئع  ملذكشر  فعلى 

قسم) إلى  بتعرض5تهم  يتقد ش   أن 

ب5ملحكمة  لتج5رية)  لسجل  لتج5ر2 

بمر كش د خل أجل يبتدئ  ن ت5ريخ)

في  ليشم) وينتهي  نشر  إلعالن  ألو4 

 لخ5 س عشر))22() ن نشر  إلعالن)

 لث5ني.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس كت5بة  لضبط

25 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
 لف إشه5ر بيع أصل تج5ر2

رقم : 07/))0)

حس5ب خصش�سي رقم : 2228)

طلب إشه5ر بيع أصل تج5ر2
حرر) عقد  شثق  بمقت�سى 

ب5لقنيطرة بمكتب  ألست5ذ ع5د4 بر دة)

بت5ريخ)32) 5رس)))0))ب5ع):

 LES HERITIERS DU FEU

 ABDELFATTAH EL HAITAMY

:) جمشعة)  ألصل  لتج5ر2  لك5ئن ب)

و ملستغل) 6) لقنيطرة،) رقم) برك5ن 

 PHARMACIE((كصيدلية تحت  سم

ب5لسجل) و ملقيد  (IBN AL HAITAM

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لتج5ر2 

و لذ2) (48988 ب5لقنيطرة تحت رقم)

درهم. (2.720.000 ب) تقديره  تم 

 JOUAHRI :) لسيدة) لف5ئدة)

 HAFSA MAROCAINE CIN

.G429247

أعاله) د ئني  لب5ئع  ملذكشر  فعلى 

أن يتقد ش  بتعرضهم لدى  ملحكمة)

أجل) د خل  ب5لقنيطرة   البتد ئية 

يش 5  بتد ء) ن) ()22( خمسة عشر)

ت5ريخ  لنشرة  لث5نية طبق5 للفصل)84 

 ن  دونة  لتج5رة.

 لنشرة  لث5نية
عن رئيس  صلحة كت5بة  لضبط

41 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
تحشيل أصل تج5ر2  ن شخص ذ تي 

إلى شخص  عتب5ر2
 لف رقم )2/))0)
حس5ب رقم 292)3

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�سى 
بت5ريخ و سجل  ((0((  4)) 5رس)

 EL ق5م  لسيد) ((0(( 26) 5رس)  
 HRTS EL MANIANI ABDELLATIF
PAR HOURIYA KAMAL) لح5 لة)
رقم) لبط5قة  لتعريف  لشطنية 
بتحشيل  ألصل  لتج5ر2) (C223943
إلى) ذ تي  شخص  32870) ن  رقم)
 IBN»(شخص  عتب5ر2 في  سم شركة
ROCHD LTAALIM PIEE») لك5ئن ب)
 N 2( BIS PLACE ABDELKRIM  :

ELKHATTABI, EL JADIDA
 MAITRE» (: نش5ط) فيه   ملز و4 
 DE PENSION OU CHEF
 D’INSTITUTION ECOLE

.«D’ENSEIGNEMENT PRIVE
و لكيفية) حسب  لشروط  وذلك 

 ملذكشرة))في  لعقد.
وعليه فإن  لتعرض5ت تقبل بكت5بة)
 لضبط ب5ملحكمة  البتد ئية ب5لجديدة)
د خل أجل)22)يش 5  ن ت5ريخ  لنشرة)

 لت5لية.
 لنشرة  ألولى

 ملشرف على  صلحة  لسجل  لتج5ر2

28 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
تحشيل أصل تج5ر2  ن شخص ذ تي 

إلى شخص  عتب5ر2
 لف رقم : 08/))0)
حس5ب رقم : 30307

في عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�سى 
27)فبر ير)))0))و سجل بت5ريخ)

 MALIKA MALIHI(ق5 ت  لسيدة
لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 لة 
بتحشيل  ألصل) (BJ176813 رقم)
 لتج5ر2  ن شخص ذ تي إلى شخص)
 PHARMACIE في  سم)  عتب5ر2 
(: ب) OULED HAMDANE) لك5ئن 
 51-52CENTRE(OLD(HAMDANE,

.EL JADIDA

(: نش5ط) فيه   ملز و4 
.PHARMACIE

و لكيفية) وذلك حسب  لشروط 
 ملذكشرة في  لعقد.

ب5ملب5لغ) فإن  لتصريح5ت  وعليه 
بكت5بة  لضبط) تقبل   ملستحقة 
ب5ملحكمة  البتد ئية ب5لجديدة د خل)
أجل)22)يش 5  ن ت5ريخ  لنشرة  لث5نية.

 لنشرة  لث5نية
 ملشرف على  صلحة  لسجل  لتج5ر2

56 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية بتم5رة

بيع أصل تج5ر2
 لف رقم : 02/))0)

حس5ب رقم 23679/))0)
طرف) عقد  شثق  ن  بمقت�سى 
 ملشثقة نجشة صديق  ؤرخ في ف5تح)
 2( بت5ريخ) و سجل  ((0(2 نشفمبر)
نشفمبر)2)0))ب5عت  لسيدة  حس5ن)
بال ين  جمشع  ألصل  لتج5ر2)
 لذ2 هش عب5رة عن صيدلية  سمه5)
«صيدلية  ملن5ر») لك5ئنة)  لتج5ر2)
حي  لنصر عين) (303 رقم) (8 بسكتشر)
ب5لسجل  لتج5ر2) و ملقيدة  عشدة 
للسيدة) (108746 رقم) تحت  بتم5رة 
 420.000 قدره) بثمن  بال ين  كشثر 

درهم.
يسجل) تعرض  أ2  فإن  وبذلك 
بمكتب  لضبط ب5ملحكمة  البتد ئية)
بتم5رة  كتب  لسجل  لتج5ر2 د خل)
للنشرة  ألولى) يش 5  ملش لي  (22 أجل)

و لث5نية.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس  صلحة كت5بة  لضبط

7 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
بيع أصل تج5ر2

 لف رقم )0/))0)
حس5ب رقم 5627

بمقت�سى  لعقد  لعدلي  ملضمن)
بكن5ش  أل الك بقسم قض5ء) ألسرة)
ب5لعر ئش) ب5ملحكمة  البتد ئية 
 (42 عدد) ((03 ب صحيفة) (4 رقم)

هـ) ش فق (2438/08/  (7  بت5ريخ)
 4)) 25)027)م،)ب5عت  لسيدة ثري5)
بيحي5و2 بط5قة تعريفه5  لشطنية رقم)
زنقة عبد) (3 عنش نه5 برقم) (K(2239
للسيدين)  لعزيز  لفشت5لي  لعر ئش،)
 حمد حسشن بط5قة تعريفه  لشطنية)
تجزئة) عنش نه  (،L55866 رقم)
ورشيدة) 79) لعر ئش،) رقم)  سم5رة 
رقم) تعريفه5  لشطنية  بط5قة   كر2 
سكن5ه5 بنفس  لعنش ن) (،LA36255
أعاله،)جميع  ألصل  لتج5ر2 للمحل)
و ملتش جد  سفل  لبن5ية)  لك5ئن 
حرف) بتجزئة  سم5رة  مر   لك5ئنة 
 879 ب5لقطعة رقم) (( س رقم  لد ر)
كق5عة) يستغل   لعر ئش  لذ2 
لأللع5ب  لري5ضية و ملسجل ب5لسجل)
ب5ملحكمة  البتد ئية)  لتج5ر2 
)884) ن) رقم) تحت  ب5لعر ئش 
عن5صره) بجميع   لسجل  لتحليلي،)

 مل5دية و ملعنشية.
تسجل) فإن  لتعرض5ت  وبذلك 
ب5ملحكمة  البتد ئية) بكت5بة  لضبط 
-) كتب  لسجل  لتج5ر2) ب5لعر ئش)
-)د خل أجل)22)يش 5  ملش لية للنشرة)

 لث5نية.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس  صلحة كت5بة  لضبط

29 مكرر

املحكمة االبتدائية بجرسيف
بيع أصل تج5ر2

 لف تفشيت رقم 03/))0)
يعلن رئيس  صلحة كت5بة  لضبط)

ب5ملحكمة  البتد ئية بجرسيف):
عدلي  ؤرخ) عقد  بمشجب  أنه 
و ملضمن) ((0(2 سبتمبر) (23 بت5ريخ)
 23 رقم) تحت  (39 بسجل  ملختلفة)
 (0(( أبريل) (2 بت5ريخ) (20 صحيفة)
قدور) بن  حكيم  ب5ع  لسيد  حمد 
أصل تج5ر2 بجميع عن5صره  مل5دية)
 3 رقم) ب5ملحل  و لك5ئن  و ملعنشية 
بش5رع  حمد  لخ5 س  لعم5رة)
لبيع  لخضر) و ملعد  جرسيف  (166
و ملسجل) ب5لتقسيط،) و لفش كه 
تحت) بجرسيف  ب5لسجل  لتج5ر2 
للمسمى عز  لدين  حمر) (6380 رقم)

 (20.000 وذلك بثمن قدره)  لر س،)

درهم.
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بمصلحة) وستقبل  لتعرض5ت 
 لسجل  لتج5ر2 ب5ملحكمة  البتد ئية)
بجرسيف))إلى غ5ية)22)يش 5  ن صدور)
 لنشرة  لث5نية طبق5 ملقتضي5ت  مل5دة)

84) ن  دونة  لتج5رة.
 لنشرة  ألولى

رئيس  صلحة كت5بة  لضبط
 إل ض5ء):) حمد  لع5بد

 نتدب قض5ئي

31 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية بجرسيف
بيع أصل تج5ر2 ) فت5ح(

 لف تفشيت رقم 04/))0)
يعلن رئيس  صلحة كت5بة  لضبط)

ب5ملحكمة  البتد ئية بجرسيف):
عدلي  ؤرخ) عقد  بمشجب  أنه 
و ملسجل) ((022 2)) 5رس) بت5ريخ)
ب5ع  لسيد) ((02( أبريل) ((2 بت5ريخ)
أصل  لتج5ر2)  ملصطفى  لطيبي 
عبد) بزنقة  للمحل  لك5ئن  ) فت5ح()
بجرسيف) ((7 رقم) علي   ملش ن  بن 
لبيع  ملش د  لغذ ئية) و ملعد 
ب5لسجل) و ملسجل  ب5لتقسيط،)
 426 رقم) تحت  بجرسيف   لتج5ر2 
عبد  لكريم  ملك5و2،) للمسمى 
درهم. (70.000 قدره) بثمن  وذلك 
بمصلحة) وستقبل  لتعرض5ت 
 لسجل  لتج5ر2 ب5ملحكمة  البتد ئية)
بجرسيف))إلى غ5ية)22)يش 5  ن صدور)
 لنشرة  لث5نية طبق5 ملقتضي5ت  مل5دة)

84) ن  دونة  لتج5رة.
 لنشرة  ألولى

رئيس  صلحة كت5بة  لضبط
 إل ض5ء):) حمد  لع5بد

 نتدب قض5ئي

32 مكرر

محكمة االستئناف بالرباط
تصفية  لحس5ب5ت  لخصشصية 

 ملتق5د ة بم�سي 22 سنة وتحشيله5 
لحس5ب  لخزينة  لع5 ة

برسم سنة 0)0)
رئيس  صلحة) يعلن  لسيد 
بمحكمة  الستئن5ف) كت5بة  لضبط 
3)ربيع  آلخر) بت5زة أنه بن5ء)على ظهير)
و لفصلين) ()1936 يشنيش) ((3(  2322

ق5نشن  اللتز  5ت) )38) ن  و) (382

جميع  ملب5لغ  مل5لية) فإن  و لعقشد 

ب5لحس5ب5ت  لخصشصية)  ملشدعة 

و ملتق5د ة بم�سي)22)سنة عن ت5ريخ)

أجريت) إيد ع  أو  عملية صرف  آخر 

في) عليه5 قد تم إحص5ؤه5 وتضمينه5 

قش ئم تفصيلية بلغت نسخة  نه5 إلى)

بمحكمة  الستئن5ف)  لني5بة  لع5 ة 

 38(.400,00 بت5زة و لب5لغ  جمشعه5)

درهم.

على كل  ن له  لحق في سحب أو)

 سترج5ع  بلغ  ن  ملب5لغ  لس5لفة)

كت5بة) بمصلحة  يتصل  أن   لذكر 

 لضبط بمحكمة  الستئن5ف ب5لرب5ط)

في أجل ال يتعدى ستة أشهر  بتد ء) ن)

ت5ريخ  لنشر وعند  رور  ألجل  ملذكشر)

في  لحس5ب5ت) تصير  ملب5لغ  ملشدعة 

 لخصشصية  ملتق5د ة كسب5 لخزينة)

 لدولة وسيعمل على تحشيله5 للخزينة)

 لع5 ة طبق5 للق5نشن و لسالم.
عن رئيس  صلحة كت5بة  لضبط

33

محكمة االستئناف بفاس
 لخص  لحكم أو  لقر ر

 لف جن5ئي : رقم 2)/2639/))0)

 إلسم  لع5ئلي):) ملبروكي.

 إلسم  لشخ�سي):)جال4.

زهر ء) (: عبد  لرحم5ن وأ ه) (: إبن)

بنت  حمد.

 ملشلشد بت5ريخ):)2989)بف5س.

زنقة) (33 بش5رع ط5ط5) (:  لس5كن)

بر زيلي5  لزهشر)))ف5س.

حكم عليه بت5ريخ)2)) 5رس)))0) 

 ن طرف غرفة  لجن5ي5ت بف5س  ن)

أجل جنحة  لعنف في حق   رأة.

و ع5قبته عن ذلك بأربعة أشهر)

 (.000 وغر  ة) ن5فذ   حبس5  ()04(

درهم ن5فذة وتحميله  لص5ئر و الجب5ر)

نسب) ب5قي  5  وبر ءته  ن  في  ألدنى 

إليه.

34

 حكمة  الستئن5ف بف5س

 لخص  لحكم أو  لقر ر
 لف جن5ئي : رقم 89)/2/2641)0)

 إلسم  لع5ئلي):) لبرد.

 إلسم  لشخ�سي):)لحسن.

إبن):)عب5د بن حمش وأ ه):)ف5طمة))

بنت  لحسين.

 2998 ين5ير) (2 (: بت5ريخ)  ملشلشد 

بدو ر أوالد سعيد.

 لس5كن):)حي  شال2 رشيد  لزنقة)

)7) ملسيرة)3) لد ر  لبيض5ء.

حكم عليه بت5ريخ)8)) 5رس)))0) 

 ن طرف غرفة  لجن5ي5ت بف5س  ن)

وهتك) بق5صرة  جريمة  لتغرير  أجل 

عرضه5 بدون عنف.

 (0(( و ع5قبته عن ذلك بسنتين)

حبس5 ن5فذ  وتحميله  لص5ئر و الجب5ر)

في  ألدنى.

35

 حكمة  الستئن5ف بف5س

 لف جن5ئي
رقم : 97)/2/2641)0)

 لخص  لحكم أو  لقر ر

 السم  لع5ئلي):)بني5سين.

 السم  لشخ�سي):) نس.

 بن):)عبد هللا وأ ه):)فطش ة بنت)

 لته5 ي.

 2992 ين5ير) ف5تح  بت5ريخ   ملشلشد 

بف5س.

بلشك 2 حي) (2( ب5لرقم) (:  لس5كن)

 لشف5ق ف5س.

 (0(( 7) 5رس) حكم عليه بت5ريخ)

 ن طرف غرفة  لجن5ي5ت بف5س.

بق5صرة) أجل جنحة  لتغرير   ن 

طبق5) عنف  بدون  عرضه5  وهتك 
472) ن  لق5نشن) (- (484 للفصلين)

و ن) إع5دة  لتكييف  بعد   لجن5ئي 

أجل جنحة  ستهالك  ملخدر ت.

أشهر) بستة  ذلك  عن  و ع5قبته 

وتحميله) حبس5  شقشف  لتنفيذ 

 لص5ئر و إلجب5ر في  ألدنى.

36

 حكمة  الستئن5ف بف5س

 لف جن5ئي

رقم : 92)/2/2641)0)

 لخص  لحكم أو  لقر ر

 السم  لع5ئلي):)ديم5ن.

 السم  لشخ�سي):)رضش ن.

بنت) خديجة  (: وأ ه) علي  (:  بن)

 حمد.

 2992 ين5ير) (29 بت5ريخ)  ملشلشد 

ب5لعدرج.

جم5عة) دو ر  لقصبة  (:  لس5كن)
ي5زغة  ملنز4) بني  قي5دة    طرن5غة 

صفرو.

حكم عليه بت5ريخ)27)فبر ير)))0) 

 ن طرف غرفة  لجن5ي5ت بف5س.

وبعد) بق5صرة  أجل  لتغرير   ن 

هتك) أجل  و ن  إع5دة  لتكييف 

عنه5) نتج  عنف  بدون  عرضه5 

 فتض5ضه5.

و ع5قبته عن ذلك بسنتين حبس5)

وتحميله  لص5ئر)  شقشف  لتنفيذ 

و إلجب5ر في  ألدنى.

103

 حكمة  الستئن5ف بف5س

 لخص  لحكم أو  لقر ر

 السم  لع5ئلي):)عبيد2.

 السم  لشخ�سي):)ي5سين.

بنت) ف5تحة  (: وأ ه) :) حمد   بن)

 حمد.

 2998 أكتشبر) ((2 (:  ملشلشد بت5ريخ)

بف5س.

 لس5كن):)برقم)90))بلشك)3أ ش5رع)

ف5س. عيشن5ت  لحج5ج،)  لتقدم،)

 (0(( 20) 5رس) بت5ريخ) عليه  حكم 

 ن طرف غرفة  لجن5ي5ت بف5س.

جن5ية  لتغرير بق5صر) (:  ن أجل)

عنف  لن5تج) بدون  عرضه5  وهتك 

عنه  الفتض5ض و ع5قبته عن ذلك)

وتحميله) ن5فذ   حبس5  ()(( بسنتين)

 لص5ئر و الجب5ر في  ألدنى.
رئيس  صلحة كت5بة  لضبط

104
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز واملاء
 ملديرية  إلقليمية للتجهيز و لنقل و للشجستيك)

و مل5ء)بنسليم5ن)

تحديد  مللك  لع5م  لبحر2))

إعالن عن إجر ء بحث عمش ي
قر ر  ملدير  إلقليمي للتجهيز و لنقل)
(: رقــم) (: ببنســليم5ن) و للشجســتيك 
 6040/38 م.ت.م.ع.م/ت.م.ع.ب/)) 
بت5ريــخ)20) ــ25)))0)) لــذ2 بمقتضــ5ه)
ســيجرى بشــأن  شــروع تحديــد  مللــك)
 لعــ5م  لبحــر2 بشــ5طئ  لصنشبــر  لت5بع)
بب5شــشية) للملحقــة  إلد ريــة  ألولــى 
 ملنصشريــة)-)عم5لــة بنســليم5ن،)جهــة)
ســط5ت  ــن  لشتــد)  لــد ر  لبيضــ5ء)
B382)إلــى)B 479)وســشف يشضــع  لــف)
بمك5تــب  مللحقــة)  لبحــث  لعمش ــي 
ببشــ5وية  ملنصشريــة)  إلد ريــة  ألولــى 
-)عم5لــة بنســليم5ن،)ملــدة شــهر و حــد)
وتصريحــ5ت  ــن) لتلقــي  الحظــ5ت 

يهمهــم  أل ــر.
11

وز رة  لتجهيز و مل5ء
 ملديرية  القليمية بآسفي

تحديد  مللك  لعمش ي  لبحر2 
للشريط  لس5حلي لش5طئ  لعريمة 

وسيد2  حس5ين
إعالن عن إجر ء بحث عمش ي إض5في
بمشجب قر ر أصدره وزير  لتجهير)
 DPETLE SAFI/SGDPC رقم) و مل5ء)
بت5ريخ) (DP SA/D//(073/(0((
سيجر2  بتد ء) ن) ((0(( (25 (22
غ5ية) إلى  ((0(( يشنيش) ف5تح   ت5ريخ 
23)يشنيش)))0)،)بحث عمش ي إض5في)
بشأن  شروع تحديد  مللك  لعمش ي)
لش5طئ) للشريط  لس5حلي   لبحر2 
 لعريمة وسيد2  حس5ين  ن  لشتد)
رقم)2)إلى  لشتد رقم)88) لت5بع للنفشذ)
للجم5عة  لتر بية  ملع5ش5ت،)  لتر بي 

بإقليم آسفي.
قي5دة) بمك5تب  وضع  مللف  وقد 
د ئرة  جزولة)  لصشيرية  لقديمة،)
 (23( بإقليم آسفي ملدة ثالث عشر)
يش 5 لتلقي  الحظ5ت وتصريح5ت  ن)

يهمهم  أل ر.
37

وكالة الحوض املائي لسبو
 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

 (0(( أبريل) (26 بت5ريخ) ((0((/743

على  مللك  ملسمى) سيجر2   لذ2 

 تن5ن و زين خطش ذ2  ملطلب رقم)

20/1861) ملتش جد ب5لجم5عة  لتر بية)

سيد2) د ئرة  سيد2  بي  لقن5د4،)

إقليم سال،) بتد ء) ن)  بي  لقن5د4،)

ت5ريخ)22) 25)))0))إلى غ5ية)3)) 25)

شأن  شروع) في  علني  بحث  ((0((

وجلب  مل5ء) ثقب  بإنج5ز   لترخيص 

 نه،) ن أجل سقي  س5حة)0,4876 
هكت5ر  لف5ئدة  لسيد حم5ني  لغش ز2)

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 

.AB(9209

40

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

 (0(( أبريل) (26 بت5ريخ) ((0((/747

على  لعق5ر  ملسمى) سيجر2   لذ2 

 هدية)424))ذ2  لرسم  لعق5ر2 رقم)

بقصبة  ملهدية) 27)23/94) لك5ئن 

 (424 بقعة) د رن5  تجزئة  لي5نس 

ب5لجم5عة  لتر بية  هدية،)  ملتش جد 

إقليم  لقنيطرة،)) ب5ششية  هدية،)

إلى) ((0(( (25 (22 ت5ريخ)  بتد ء) ن 

في) علني  بحث  ((0(( (25 ((3 غ5ية)

شأن  شروع  لترخيص بإنج5ز ثقب)

سقي) أجل  وجلب  مل5ء) نه،) ن 

 0,0060 حديقة  ملنز4  س5حته5)

هكت5ر  لف5ئدة  لسيد بشزوبع  حمد)

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 

.G3681

41

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

 (0(( أبريل) (26 بت5ريخ) ((0((/748

على  لعق5ر  ملسمى) سيجر2   لذ2 

ذ2  لرسم) لحري�سي  وحم5م  فر ن 

13/16358) ملتش جد) رقم)  لعق5ر2 

ب5لجم5عة  لتر بية  لقنيطرة  مللحقة)

 إلد رية)6،)د ئرة أوالد  وجيه،)إقليم)

(25 (22 ) بتد ء) ن ت5ريخ)  لقنيطرة،)

))0))بحث) (25 ((3 إلى غ5ية) ((0((

شأن  شروع  لترخيص) في  علني 

وجلب  مل5ء) نه،) ن) ثقب  بإنج5ز 

أجل تزويد حم5م ب5مل5ء)لف5ئدة  لسيد)

لبط5قة)  لس5فر2  حمد  لح5 ل 

.G95069(لتعريف  لشطنية 

42

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

 (0(( أبريل) (26 بت5ريخ) ((0((/722

على  لعق5ر  ملسمى) سيجر2   لذ2 

ذ2  لرسم) (2566 بقعة) حد دة 

23/209929) لك5ئن) رقم)  لعق5ر2 

بتجزئة حد دة طريق  هدية  ملتش جد)

ب5لجم5عة  لتر بية  لقنيطرة،) مللحقة)

2،)د ئرة أوالد أوجيه،)إقليم)  إلد رية)

(25 (22 ) بتد ء) ن ت5ريخ)  لقنيطرة،)

))0))بحث) (25 ((3 إلى غ5ية) ((0((

شأن  شروع  لترخيص) في  علني 

بإنج5ز ثقب وجلب  مل5ء) نه،) ن أجل)

سقي حديقة  ملنز4  س5حته5)0,0060 

عبد  إلله) لف5ئدة  لسيد  هكت5ر  

لبط5قة  لتعريف)  لشليح  لح5 ل 

.G242297(لشطنية 

43

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر
 فتت5ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 
وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)
 (0(( أبريل) (26 بت5ريخ) ((0((/720
 لذ2 سيجر2 على  لقطعة  لفالحية)
بتع5ونية  إلصالح  لزر عي) (2(7 رقم)
شه5دة  ملكتب) ذ ت   ملنصشرة 
للغرب) لالستثم5ر  لفالحي   لجهش2 
 (0(( فبر ير) ((2 بت5ريخ) (126 رقم)
 ملتش جد ب5لجم5عة  لتر بية  شب5ن5ت،)
إقليم) د ئرة  لشر ردة،) قي5دة زير رة،)
ت5ريخ ق5سم،) بتد ء) ن   سيد2 
(25 ((3 غ5ية) إلى  ((0(( (25 (22
شأن  شروع) في  علني  بحث  ((0((
وجلب  مل5ء) ثقب  بإنج5ز   لترخيص 
 نه،) ن أجل سقي  س5حة)4,9836 
هكت5ر  لف5ئدة  لسيد ح5 يد سكر و2)
لبط5قة  لتعريف) و ن  عه  لح5 ل 

.GK23329(لشطنية 
44

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر
 فتت5ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 
رقم) لسبش  وك5لة  لحشض  مل5ئي 
أبريل) (26 بت5ريخ) (2022/746 ح.ج)
على  لقطعة) سيجر2  ))0)) لذ2 
« لرح45») لك5ئنة)  ألرضية  ملسم5ة)
رقم) إد رة  بدو ر  لر لة ذ ت شه5دة 
))0)) ملتش جد) 30) 5رس) بت5ريخ) (28
ب5لجم5عة  لتر بية  قريص5ت،)
د ئرة  قريص5ت،) قي5دة  قريص5ت،)
(،2 وز ن،) مللحقة  إلد رية) إقليم 
 د ئرة أوالد أوجيه،) بتد ء) ن ت5ريخ

22) 25)))0))إلى غ5ية)3)) 25)))0) 
بحث علني في شأن  شروع  لترخيص)
بإنج5ز ثقب وجلب  مل5ء) نه،) ن أجل)
وإرو ء) مل5شية)  الستعم45  ملنزلي 
لف5ئدة  لسيد ق5سم  لرح5لي  لح5 ل)

.LC2882(لبط5قة  لتعريف  لشطنية
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

 (0(( أبريل) ((7 بت5ريخ) (2022/765

على  لعق5ر  ملسمى) سيجر2   لذ2 

رقم) ذ2  لرسم  لعق5ر2  تيملشكة 

ب5لجم5عة) K/14716) ملتش جد 

د ئرة) بشرزوين،) آيت   لتر بية 

 لح5جب،)إقليم  لح5جب،) بتد ء) ن)

ت5ريخ)16) 25)))0))إلى غ5ية)26) 25)

شأن  شروع) في  علني  بحث  ((0((

وجلب  مل5ء) ثقب  بإنج5ز   لترخيص 

 نه،) ن أجل سقي  س5حة)32)0,3 

لف5ئدة  لسيدة   ه5وش) هكت5ر  

لبط5قة  لتعريف) فطيمة  لح5 لة 

.D714356(لشطنية 

46

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

 (0(( أبريل) ((9 بت5ريخ) ((0((/780

على  لعق5ر  ملسمى) سيجر2   لذ2 

 يت علي بشبكر)298-297)ذ2  لرسم)

67/1605) ملتش جد) رقم)  لعق5ر2 

ب5لجم5عة  لتر بية بطيط،)د ئرة عين)

إقليم  لح5جب،) بتد ء) ت5وجد ت،)

غ5ية) إلى  ((0(( (25 ((3 ت5ريخ)  ن 

في) علني  بحث  ((0(( يشنيش) ف5تح 

شأن  شروع  لترخيص بإنج5ز ثقب)

وجلب  مل5ء) نه،) ن أجل  الستعم45)

 ملنزلي وإرو ء) مل5شية وسقي  س5حة)

2,3337)هكت5ر  لف5ئدة  لسيد بشعالم)

لبط5قة  لتعريف)  حمد  لح5 ل 

.D461507(لشطنية 
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك5لة  لحشض  مل5ئي 

أبريل) ((9 بت5ريخ) ((0((/774 ح.ج)

على  لعق5رين) ))0)) لذ2 سيجر2 

 ملسميين بش لز ز ذ2  لرسم  لعق5ر2)

رقم)67/18924)وتيششت ذ2  لرسم)

 لعق5ر2 رقم)67/18923) ملتش جدين)

ب5لجم5عة  لتر بية  يت  وخلفن،)د ئرة)

إقليم  لح5جب،) بتد ء) ن) أكشر 2،)

إلى غ5ية ف5تح) ((0(( (25 ((3 ت5ريخ)

شأن) في  علني  بحث  ((0(( يشنيش)

 شروع  لترخيص بإنج5ز ثقب وجلب)

سقي  س5حة) أجل   مل5ء) نه،) ن 

هكت5ر  لف5ئدة  لسيد ز يد) ((9,((((

عبد  لع5لي و ن  عه  لح5 ل لبط5قة)

.DC23499(لتعريف  لشطنية 
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

 (0(( أبريل) ((9 بت5ريخ) ((0((/772

على  لعق5ر  ملسمى) سيجر2   لذ2 

ذ2  لرسم  لعق5ر2 رقم) (2 بش نيش)

ب5لجم5عة) 02/49040) ملتش جد 

أكشر 2،) د ئرة  ت5 ش5ش5ط،)  لتر بية 

ت5ريخ  إقليم  لح5جب،) بتد ء) ن 

إلى غ5ية ف5تح يشنيش) ((0(( (25 ((3

شأن  شروع) في  علني  بحث  ((0((

 لترخيص بحفر بئر وجلب  مل5ء) نه،)

وإرو ء) أجل  الستعم45  ملنزلي   ن 

هكت5ر ت) (2 وسقي  س5حة)  مل5شية 

بش نيش) بنعي�سى  لف5ئدة  لسيد 

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 

.D73248
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك5لة  لحشض  مل5ئي 

أبريل) ((9 بت5ريخ) ((0((/778 ح.ج)

على  لعق5رين) ))0)) لذ2 سيجر2 

ذ2  لرسم) (72  ملسميين  شليلي)

وت5غشت) (67/18707 رقم)  لعق5ر2 

ذ2  لرسم  لعق5ر2 رقم)67/21193 

ب5لجم5عة  لتر بية  يت)  ملتش جدين 

إقليم) أكشر 2،) د ئرة   وخلفن،)

(25 ((3 ت5ريخ)  لح5جب،) بتد ء) ن 

 (0(( يشنيش) ف5تح  غ5ية  إلى  ((0((

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص)

بإنج5ز ثقب وجلب  مل5ء) نه،) ن أجل)

سقي  س5حة)2,2384)هكت5ر  لف5ئدة)

 لسيد و لدهبي عم5د  لح5 ل لبط5قة)

.PY8(7304(لتعريف  لشطنية 
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

 (0(( أبريل) ((9 بت5ريخ) ((0((/783

على  لعق5ر  ملسمى) سيجر2   لذ2 

تيشش ريين ذ2 عقد شر ء)ض بعدد)

ب5لجم5عة) 462) ملتش جد  ص) (282

عين) د ئرة  هللا،) حرز   لتر بية  يت 

إقليم  لح5جب،) بتد ء) ت5وجد ت،)

غ5ية) إلى  ((0(( (25 ((3 ت5ريخ)  ن 

ف5تح يشنيش)))0))بحث علني في شأن)

 شروع  لترخيص بإنج5ز ثقب وجلب)

 2  مل5ء) نه،) ن أجل سقي  س5حة)

هكت5ر ت لف5ئدة  لسيد  لغربي  حمد)

لبط5قة) شفيق  لح5 ل  و لغربي 

D487768   لتعريف  لشطنية)

.D608391(و
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

 (0(( أبريل) ((9 بت5ريخ) ((0((/782

على  لعق5ر  ملسمى) سيجر2   لذ2 

ذ2  لرسم  لعق5ر2)  لك  حمد 

67/17891) ملتش جد ب5لجم5عة) رقم)

إقليم) أكشر 2،) د ئرة   لتر بية،)

(25 ((3 ت5ريخ)  لح5جب،) بتد ء) ن 

 (0(( يشنيش) ف5تح  غ5ية  إلى  ((0((

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص)

بإنج5ز بئر وجلب  مل5ء) نه،) ن أجل)

حديقة) وسقي   الستعم45  ملنزلي 

 ملنز4  س5حته5)0,02)هكت5ر  ب5لتنقيط)

لف5ئدة  لسيد  يت  وس5هلة  حمد)

لبط5قة  لتعريف  لشطنية  لح5 ل 

.D763674
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

798/))0))بت5ريخ)9) 25)))0)) لذ2)

 ( وف5ء) على  لعق5ر  ملسمى  سيجر2 

 (7/40982 ذ2  لرسم  لعق5ر2 رقم)

 ملتش جد ب5لجم5عة  لتر بية  لحم5م،)

خنيفرة،) أكلمشس،)إقليم  د ئرة 

إلى) ((0(( (25 ((7 ت5ريخ)  بتد ء) ن 

في) علني  بحث  ((0(( يشنيش) (6 غ5ية)

شأن  شروع  لترخيص بإنج5ز ثقب)

سقي) أجل  وجلب  مل5ء) نه،) ن 

لف5ئدة  لسيد) هكت5ر   (2  س5حة)

 لغز 4 عمر  لح5 ل لبط5قة  لتعريف)

.V203820(لشطنية 
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

792/))0))بت5ريخ)6) 25)))0)) لذ2)

على  لعق5رين  ملسميين) سيجر2 

ذ2  لرسم  لعق5ر2) (2 ريص5نية)

ذ2) (( وريص5نية) (05/151663 رقم)

 05/151662 رقم)  لرسم  لعق5ر2 

ب5لجم5عة  لتر بية)  ملتش جدين 

إقليم) د ئرة  حش ز  كن5س،)  ج5ط،)

(25 ((4 ت5ريخ)  كن5س،) بتد ء) ن 

))0))بحث) يشنيش) (( إلى غ5ية) ((0((

شأن  شروع  لترخيص) في  علني 

بإنج5ز ثقب وجلب  مل5ء) نه،) ن أجل)

سقي  س5حة)2)هكت5ر لف5ئدة  لسيد)

بشعزيز2 عبد  ملجيد  لح5 ل لبط5قة)

.UC37342(لتعريف  لشطنية 
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

)43/))0))بت5ريخ)4) 25)))0)) لذ2)

«دو ين) سيجرى على  لعق5ر  ملسمى)

س5ن هشبير»)ذ2  لرسم  لعق5ر2 رقم)

ب5لجم5عة  لتر بية) )K/80) ملتش جد 

س5يس،) مللحقة  إلد رية  لنرجس،)

إقليم ف5س،) بتد ء) ن ت5ريخ)3)) 25)

بحث) ((0(( يشنيش) (( إلى غ5ية) ((0((

شأن  شروع  لترخيص) في  علني 

وجلب  مل5ء) نه  ن) ثقب  بإنج5ز 

هكت5ر ) (0,0890 أجل سقي  س5حة)

لألعم45) لف5ئدة  ملؤسسة  ملحمدية 

 الجتم5عية لقض5ة و شظفي  لعد4 في)

شخص  مثله5  لق5نشني.
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

 (0(( (25 (4 بت5ريخ) ((0((/238 

على  لعق5ر  ملسمى) سيجرى   لذ2 
ذ2  لرسم  لعق5ر2) («33 « ملحمدية)

ب5لجم5عة) 42/4908) ملتش جد  رقم)

د ئرة صفرو،)  لتر بية  غب5لش  قشر ر،)

ت5ريخ) صفرو،) بتد ء) ن   إقليم 

3)) 25)))0))إلى غ5ية)))يشنيش)))0) 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص)

بإنج5ز ثقب وجلب  مل5ء) نه  ن أجل)

 2 وسقي  س5حة)  الستعم45  ملنزلي 

هكت5ر  لف5ئدة  لسيد  لغم5ر2  حمد،)

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 

.C426268
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

 (0(( (25 (4 بت5ريخ) ((0((/788 

على  لعق5ر  ملسمى) سيجرى   لذ2 

ذ2  لرسم) «ر س  لح5جب5ت»)

وعقد بيع) (16/41499  لعق5ر2 رقم)

7) 5رس) حقشق  ش5عة حرر بت5ريخ)

))0)) شضشع  لرسم  لعق5ر2 رقم)

ب5لجم5عة) 16/41499) ملتش جد 

د ئرة) عبد  لرز ق،) سيد2   لتر بية 

إقليم  لخميس5ت،) بتد ء) تيفلت،)

غ5ية) إلى  ((0(( (25 ((3 ت5ريخ)  ن 

ف5تح يشنيش)))0))بحث علني في شأن)

وجلب) بئر  بإنج5ز   شروع  لترخيص 

 4 أجل سقي  س5حة)  مل5ء) نه  ن 
هكت5ر  لف5ئدة  لسيد  حمد  لعيس5و2)

و لحسني،) لح5 ل) بشرى  و لسيدة 

 GA11604(لبط5قة  لتعريف  لشطنية

.A463705و
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

 (0(( (25 (6 بت5ريخ) ((0((/79( 

 لذ2 سيجرى على  لعق5رين  ملسميين)

)/2)ور س  جرد ت) «ر س  جرد ت)

رقم) ذ2  لرسمين  لعق5ريين  («2/3

 81/15629 ورقم) (81/15628

ب5لجم5عة  لتر بية)  ملتش جدين 

إقليم) تيفلت،) د ئرة  عين  لجشهرة،)

 لخميس5ت،) بتد ء) ن ت5ريخ)4)) 25)

بحث) ((0(( يشنيش) (( إلى غ5ية) ((0((

شأن  شروع  لترخيص) في  علني 

بإنج5ز ثقب وجلب  مل5ء) نه  ن أجل)

سقي  س5حة)))هكت5ر  لف5ئدة  لسيد)

دينية  نس و ن  عه،) لح5 ل لبط5قة)

.A595630(لتعريف  لشطنية 
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

 (0(( (25 (2 بت5ريخ) ((0((/792 

على  لعق5ر  ملسمى) سيجرى   لذ2 

ذ2  لرسم  لعق5ر2) «فد ن   زي5ن»)

16/40400) ملتش جد ب5لجم5عة) رقم)

د ئرة)  لتر بية سيد2 عال4  ملصدر،)

إقليم  لخميس5ت،)  لخميس5ت،)

إلى) ((0(( (25 ((3 ت5ريخ)  بتد ء) ن 

علني) بحث  ((0(( يشنيش) ف5تح  غ5ية 

بإنج5ز) شأن  شروع  لترخيص  في 

سقي) أجل  وجلب  مل5ء) نه  ن  بئر 

لف5ئدة  لسيد) هكت5ر   (0,70  س5حة)

غ5نم بشعزة،) لح5 ل لبط5قة  لتعريف)

.X(37027(لشطنية 
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

 (0(( (25 (2 بت5ريخ) ((0((/790 

على  لعق5ر  ملسمى) سيجرى   لذ2 

ذ2) عين  لجرف») «شعبة  بر هيم 

 32( ص) (322 ض بعدد) عقد شر ء)

 ملتش جد ب5لجم5عة  لتر بية  لكنزرة،)

د ئرة  لخميس5ت،)إقليم  لخميس5ت،)

إلى) ((0(( (25 ((3 ت5ريخ)  بتد ء) ن 

علني) بحث  ((0(( يشنيش) ف5تح  غ5ية 

بإنج5ز) شأن  شروع  لترخيص  في 

سقي) أجل  وجلب  مل5ء) نه  ن  بئر 

 س5حة)0,6207)هكت5ر  لف5ئدة  لسيد)

 صطفى ف5ئح و لسيدة ترية  لزوين،)

 لح5 لين لبط5قتي  لتعريف  لشطنية)

.A7(422(و(AB109876
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

 (0(( (25 (4 بت5ريخ) (2022/786 

على  لعق5ر  ملسمى) سيجرى   لذ2 

 3 « ملرجة»)ذ2 عقد شر ء)ض بعدد)

ص))) ملتش جد ب5لجم5عة  لتر بية أوالد)

إقليم صفرو،) د ئرة  ملنز4،)   كشدو،)

 بتد ء) ن ت5ريخ)3)) 25)))0))إلى غ5ية)

في شأن) علني  بحث  ((0(( يشنيش) ((

 شروع  لترخيص بإنج5ز ثقب وجلب)

 مل5ء) نه  ن أجل سقي  س5حة)2),0 

هكت5ر  لف5ئدة  لسيد عص5م شكر2،)

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 

.A(((8(8
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

 (0(( أبريل) ((9 بت5ريخ) ((0((/784 

على  لعق5ر  ملسمى) سيجرى   لذ2 

ذ2  لرسم  لعق5ر2) « لبشزير2»)

16/39801) ملتش جد ب5لجم5عة) رقم)

د ئرة) علي  ولحسن،)  لتر بية  يت 

إقليم  لخميس5ت،) بتد ء) تيفلت،)

غ5ية) إلى  ((0(( (25 (27 ت5ريخ)  ن 

في شأن) بحث علني  ((0(( (25 ((7

وجلب) بئر  بإنج5ز   شروع  لترخيص 

 3 أجل سقي  س5حة)  مل5ء) نه  ن 

هكت5ر  لف5ئدة  لسيد  ملس5عف حميد،)

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 

.E2(97(8
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

 (0(( أبريل) ((9 بت5ريخ) ((0(2/779 

على  لعق5ر  ملسمى) سيجرى   لذ2 

ذ2  لرسم  لعق5ر2) «فد ن  لخلشة»)

ب5لجم5عة) 81/4161) ملتش جد  رقم)

د ئرة تيفلت،)  لتر بية عين  لجشهرة،)

ت5ريخ)  إقليم  لخميس5ت،) بتد ء) ن 

27) 25)))0))إلى غ5ية)0)) 25)))0) 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص)

بإنج5ز ثقب وجلب  مل5ء) نه  ن أجل)

سقي  س5حة)3)هكت5ر  لف5ئدة  لسيد)

لبط5قة) بدر،) لح5 ل   لعطف5و2 

.A77(430(لتعريف  لشطنية 
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

 (0(( أبريل) ((9 بت5ريخ) ((0((/777 

على  لعق5ر  ملسمى) سيجرى   لذ2 

رقم) ذ2  لرسم  لعق5ر2  « لعمرية»)

ب5لجم5عة) 16/59846) ملتش جد 

د ئرة)  لتر بية سيد2 عال4  ملصدر،)

 لخميس5ت،)إقليم  لخميس5ت،) بتد ء)

غ5ية) إلى  ((0(( (25 (27 ت5ريخ)  ن 

في شأن) بحث علني  ((0(( (25 ((7

وجلب) بئر  بإنج5ز   شروع  لترخيص 

 مل5ء) نه  ن أجل سقي  س5حة)2,40 

ي5سين،) ك5ك  لف5ئدة  لسيد  هكت5ر  

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 

.X(72024
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

 (0(( أبريل) ((9 بت5ريخ) (2022/776 

على  لعق5ر  ملسمى) سيجرى   لذ2 

بعدد) ض  شر ء) عقد  ذ2  «حمزة»)

ب5لجم5عة) 297) ملتش جد  ص) (227

د ئرة) عبد  لرز ق،) سيد2   لتر بية 

تيفلت،)إقليم  لخميس5ت،) بتد ء) ن)

ت5ريخ)27) 25)))0))إلى غ5ية)7)) 25)

شأن  شروع) في  علني  بحث  ((0((

 لترخيص بإنج5ز بئر وجلب  مل5ء) نه)

هكت5ر ) (2,30  ن أجل سقي  س5حة)

لف5ئدة  لسيد  لحج5جي  لته5 ي،)

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 

.AB93890
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

 (0(( أبريل) ((9 بت5ريخ) ((0((/782 

على  لعق5ر  ملسمى) سيجرى   لذ2 

رقم) ذ2  لرسم  لعق5ر2  «تيسير»)

5/69456) ملتش جد ب5لجم5عة  لتر بية)

قي5دة سيد2 عد2،) سيد2  ملخفي،)

إقليم  فر ن،) بتد ء) ن ت5ريخ)30) 25)

بحث) ((0(( يشنيش) (8 إلى غ5ية) ((0((

شأن  شروع  لترخيص) في  علني 

بإنج5ز ثقب وجلب  مل5ء) نه  ن أجل)

سقي  س5حة)0,6130)هكت5ر  لف5ئدة)

وعبد  لحكيم) بشلهش 4  هدى   لسيد 

لبط5قة  لتعريف) تشفيق،) لح5 ل 

.E377661و(DA76755(لشطنية 
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

 (0(( أبريل) ((9 بت5ريخ) ((0((/78( 

على  لعق5ر  ملسمى) سيجرى   لذ2 

«سهب  ولحسن»)ذ2  لرسم  لعق5ر2)

ب5لجم5عة) K/(978) ملتش جد  رقم)

إقليم  كن5س،) عر ة،) عين   لتر بية 

 بتد ء) ن ت5ريخ)27) 25)))0))إلى غ5ية)

في شأن) بحث علني  ((0(( (25 (26

وجلب) بئر  بإنج5ز   شروع  لترخيص 

 مل5ء) نه  ن أجل سقي  س5حة)2,63 

هكت5ر  لف5ئدة  لسيد ط5لبي  دريس،)

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 

.D4822((
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

 (0(( أبريل) ((7 بت5ريخ) (2022/764 

على  لعق5ر  ملسمى) سيجرى   لذ2 

ذ2  لرسم  لعق5ر2) «تن5وقد ر»)

ب5لجم5عة) 27/2600) ملتش جد  رقم)

أكلمشس،) د ئرة   لتر بية  لحم5م،)

ت5ريخ) خنيفرة،) بتد ء) ن   إقليم 

16) 25)))0))إلى غ5ية)2)) 25)))0) 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص)

وجلب  مل5ء) نهم5  ن) ثقبين  بإنج5ز 

أجل  الستعم45  ملنزلي و رو ء) مل5شية)

لف5ئدة  لسيد  زرور  حمد   لشد)

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 

.D74320
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

 (0(( أبريل) ((9 بت5ريخ) ((0((/773 

على  لعق5ر  ملسمى) سيجرى   لذ2 

ذ2  لرسم) («( «و د  لدهب  لدولة)

2/49090) ملتش جد) رقم)  لعق5ر2 

ب5لجم5عة  لتر بية  يت وال4،)د ئرة عين)

عر ة،)إقليم  كن5س،) بتد ء) ن ت5ريخ)

27) 25)))0))إلى غ5ية)26) 25))0) 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص)

بإنج5ز ثقب وجلب  مل5ء) نه  ن أجل)

سقي  س5حة)))هكت5ر  لف5ئدة  لسيد)

لبط5قة) بشهشش  لخمسة،) لح5 ل 

.DA32272(لتعريف  لشطنية 
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك5لة  لحشض  مل5ئي 

أبريل  ((8 بت5ريخ) ح.ج/770/))0))

على  لعق5ر) سيجرى  ))0)) لذ2 

عقد) ذ2  نغطن») «تيششت   ملسمى)

 (0(2 ديسمبر) ((3 بت5ريخ) حرر  بيع 

سيد2) ب5لجم5عة  لتر بية   ملتش جد 

إقليم) قي5دة سيد2 عد2،)  ملخفي،)

(25 ((4 ت5ريخ)  فر ن،) بتد ء) ن 

بحث) ((0(( يشنيش) (3 إلى غ5ية) ((0((

شأن  شروع  لترخيص) في  علني 

بإنج5ز ثقب وجلب  مل5ء) نه،) ن أجل)

سقي  س5حة)3002,))هكت5ر  لف5ئدة)

 لسيد  غشش2 زهير  لح5 ل لبط5قة)

.DA7(48((لتعريف  لشطنية 
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك5لة  لحشض  مل5ئي 

أبريل  ((8 بت5ريخ) ح.ج/772/))0))

على  لعق5ر) سيجرى  ))0)) لذ2 

ذ2  لرسم  لعق5ر2) «ر بحة»)  ملسمى)

57/12692) ملتش جد ب5لجم5عة) رقم)

 لتر بية سيد2  ملخفي،)قي5دة سيد2)

عد2،)إقليم  فر ن،) بتد ء) ن ت5ريخ)

4)) 25)))0))إلى غ5ية)3)يشنيش)))0) 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص)

بإنج5ز ثقب وجلب  مل5ء) نه،) ن أجل)

سقي  س5حة)0,7828)هكت5ر  لف5ئدة)

 لسيدة تش5ور ت يطش علي  لح5 لة)

.D27492(لبط5قة  لتعريف  لشطنية
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك5لة  لحشض  مل5ئي 

أبريل  ((8 بت5ريخ) ح.ج/2022/769)

على  لعق5ر) سيجرى  ))0)) لذ2 

ذ2  لرسم) «بشيسليخن»)  ملسمى)

57/16679) ملتش جد) رقم)  لعق5ر2 

قي5دة) تكريكرة،) ب5لجم5عة  لتر بية 

إقليم  فر ن،) بتد ء) ن)  ركالون،)

ت5ريخ)4)) 25)))0))إلى غ5ية)3)يشنيش)

شأن  شروع) في  علني  بحث  ((0((

 لترخيص بإنج5ز بئر وجلب  مل5ء) نه،)

 4,0493 سقي  س5حة) أجل   ن 

عبد  لرحيم) لف5ئدة  لسيد  هكت5ر  

لبط5قة  لتعريف) حس5م  لح5 ل 

.ZG74823(لشطنية 
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك5لة  لحشض  مل5ئي 

أبريل  ((8 بت5ريخ) ح.ج/)77/))0))

على  لعق5ر) سيجرى  ))0)) لذ2 

 ملسمى)« ملهد2»)ذ2  لرسم  لعق5ر2)

)020)/2)) ملتش جد ب5لجم5عة) رقم)

إقليم) ب5ششية ت5هلة،)  لتر بية ت5هلة،)

 (0(( (25 (28 ت5زة،) بتد ء) ن ت5ريخ)

إلى غ5ية)7)) 25)))0))بحث علني في)

شأن  شروع  لترخيص بإنج5ز ثقب)

وجلب  مل5ء) نه،) ن أجل  الستعم45)

هكت5ر ) (0,07 وسقي  س5حة)  ملنزلي 

سه5م) ت5كركر   لف5ئدة  لسيدة 

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 لة 

.Z337((4
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك5لة  لحشض  مل5ئي 

أبريل  ((7 بت5ريخ) ح.ج/2022/756)

على  لعق5ر) سيجرى  ))0)) لذ2 

ذ2  لرسم) («2 « صطفى)  ملسمى)

67/11464) ملتش جد) رقم)  لعق5ر2 

د ئرة) إقد ر،) ب5لجم5عة  لتر بية 

إقليم  لح5جب،) بتد ء)  لح5جب،)

غ5ية) إلى  ((0(( (25 (16 ت5ريخ)  ن 

في شأن) بحث علني  ((0(( (25 (26

 شروع  لترخيص بإنج5ز ثقب وجلب)

سقي  س5حة) أجل   مل5ء) نه،) ن 

لف5ئدة  لسيد  لششيخ) هكت5ر ت  (2

لبط5قة  لتعريف)  حمد  لح5 ل 

.S8(9072(لشطنية 
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك5لة  لحشض  مل5ئي 

أبريل  ((7 بت5ريخ) ح.ج/728/))0))

على  لعق5ر) سيجرى  ))0)) لذ2 

ذ2 شه5دة إد رية) «برط5ط»)  ملسمى)

ب5لجم5عة) 2)0)/2) ملتش جد  رقم)

 لتر بية بطيط،)د ئرة عين ت5وجد ت،)

إقليم  لح5جب،) بتد ء) ن ت5ريخ)16 

 (0(( (25 (26 إلى غ5ية) ((0(( (25 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص)

وجلب  مل5ء) نه،) ن) بئر  بإنج5ز 

هكت5ر ت) (4,22 سقي  س5حة) أجل 

يحيى) يشسف  لف5ئدة  لسيد  بش 

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 

.D3022((
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك5لة  لحشض  مل5ئي 

أبريل  ((7 بت5ريخ) ح.ج/2022/760)

على  لعق5ر) سيجرى  ))0)) لذ2 

ذ2  لرسم) («3 « وشريف)  ملسمى)

67/25481) ملتش جد) رقم)  لعق5ر2 

د ئرة) جحجشح،) ب5لجم5عة  لتر بية 

إقليم  لح5جب،) بتد ء) ن)  كشر 2،)

ت5ريخ)16) 25)))0))إلى غ5ية)26) 25)

شأن  شروع) في  علني  بحث  ((0((

 لترخيص بإنج5ز بئر وجلب  مل5ء) نه،)

هكت5ر ت) (( أجل سقي  س5حة)  ن 

ونزهة) نش 4  لبدو2  لف5ئدة  لسيدة 

لبط5قتي) شر بي  لعلش2  لح5 لتين 

 D638309  لتعريف  لشطنية)

.BJ344904(و
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك5لة  لحشض  مل5ئي 

أبريل  ((7 بت5ريخ) ح.ج/2022/762)

على  لعق5ر) سيجرى  ))0)) لذ2 

ذ2  لرسم) («2 «عي5د2)  ملسمى)

59/5163) ملتش جد)  لعق5ر2)

ب5لجم5عة  لتر بية آيت نعم5ن،)د ئرة)

إقليم  لح5جب،) بتد ء)  لح5جب،)

غ5ية) إلى  ((0(( (25 (16 ت5ريخ)  ن 

في شأن) بحث علني  ((0(( (25 (26

 شروع  لترخيص بإنج5ز ثقب وجلب)

سقي  س5حة أجل    مل5ء) نه،) ن 

هكت5ر ت لف5ئدة  لسيد  لقري�سي) (2  

لبط5قة) و ن  عه  لح5 ل  عمر 

.D409229(لتعريف  لشطنية 
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك5لة  لحشض  مل5ئي 

أبريل  (26 بت5ريخ) ح.ج/749/))0))

على  لعق5ر) سيجرى  ))0)) لذ2 

ذ2 عقد) تكر وت») « لجرف   ملسمى)

28) ملتش جد) 22)ص) شر ء)ض بعدد)

ب5لجم5عة  لتر بية سيد2 يشسف بن)

إقليم صفرو،) د ئرة صفرو،)  حمد،)

إلى) ((0(( (25 (16 ت5ريخ)  بتد ء) ن 

في) علني  بحث  ((0(( (25 (26 غ5ية)

شأن  شروع  لترخيص بإنج5ز ثقب)

سقي) أجل  وجلب  مل5ء) نه،) ن 

لف5ئدة  لسيد) هكت5ر ت  (4  س5حة)

لبط5قة)  طعيش  حمد  لح5 ل 

.C463572(لتعريف  لشطنية 
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك5لة  لحشض  مل5ئي 

أبريل  (26 بت5ريخ) ح.ج/)72/))0))

على  لعق5ر) سيجرى  ))0)) لذ2 

ذ2) («108V-2 « لشروق)  ملسمى)

 07/(32740  لرسم  لعق5ر2)

عين) ب5لجم5عة  لتر بية   ملتش جد 

إقليم) ف5س،) د ئرة  حش ز  بيض5ء،)

ف5س،) بتد ء) ن ت5ريخ)16) 25)))0) 

بحث علني) ((0(( (25 (26 إلى غ5ية)

بإنج5ز) شأن  شروع  لترخيص  في 

بئر وجلب  مل5ء) نه،) ن أجل سقي)

لف5ئدة) هكت5ر ت  (0,0020  س5حة)

سعيد  لح5 ل)  لسيد  لر يش 

.U86155(لبط5قة  لتعريف  لشطنية
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك5لة  لحشض  مل5ئي 

أبريل  (26 بت5ريخ) ح.ج/724/))0))

على  لعق5ر) سيجرى  ))0)) لذ2 

 ملسمى)«جن5ن  ملكي»)ذ2 عقد شر ء)

 238 ص) (272 برقم) ضمن  نظير 

طم) بئر  ب5لجم5عة  لتر بية   ملتش جد 

صفرو،) إقليم  د ئرة  ملنز4،) طم،)

إلى) ((0(( (25 (16 ت5ريخ)  بتد ء) ن 

علني) بحث  ((0(( (25 (26 غ5ية)

بإنج5ز) شأن  شروع  لترخيص  في 

أجل) وجلب  مل5ء) نه،) ن  ثقب 

هكت5ر ت) (0,2820 سقي  س5حة)

ي5 نة) بششلطة  لف5ئدة  لسيدة 

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 لة 

.C111869
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك5لة  لحشض  مل5ئي 

أبريل  (26 بت5ريخ) ح.ج/722/))0))

على  لعق5ر) سيجرى  ))0)) لذ2 

عقد) ذ2  «فد ن  ز شر»)  ملسمى)

 438 ص) (39( برقم) ضمن  شر ء)

 ملتش جد ب5لجم5عة  لتر بية ت5زوطة،)

إقليم صفرو،) بتد ء) د ئرة صفرو،)

غ5ية) إلى  ((0(( (25 (16 ت5ريخ)  ن 

في شأن) بحث علني  ((0(( (25 (26

وجلب) بئر  بإنج5ز   شروع  لترخيص 

 مل5ء) نه،) ن أجل أعر ض صن5عية)

 STE(تزويد  قلع ب5مل5ء()لف5ئدة شركة(

CMEC)في شخص  مثله5  لق5نشني.
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك5لة  لحشض  مل5ئي 

أبريل  ((8 بت5ريخ) ح.ج/2022/767)

على  لعق5ر) سيجرى  ))0)) لذ2 

ذ2  لرسم) « سعشد2»)  ملسمى)

59/106018) ملتش جد)  لعق5ر2)

د ئرة) وال4،) آيت  ب5لجم5عة  لتر بية 

عين عر ة،)إقليم  كن5س،) بتد ء) ن)

ت5ريخ)16) 25)))0))إلى غ5ية)2)) 25)

شأن  شروع) في  علني  بحث  ((0((

وجلب  مل5ء) ثقب  بإنج5ز   لترخيص 

 نه،) ن أجل سقي  س5حة)0,4695 

لف5ئدة  لسيد  لفرحي) هكت5ر ت 

لبط5قة  لتعريف)  حمد  لح5 ل 

.AB802482(لشطنية 

82

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك5لة  لحشض  مل5ئي 

أبريل  ((8 بت5ريخ) ح.ج/2022/766)

على  لعق5ر) سيجرى  ))0)) لذ2 

 ملسمى)«عبي)20»)ذ2  لرسم  لعق5ر2)

ب5لجم5عة) 29/89304) ملتش جد 

 لتر بية عين عر ة،)د ئرة عين عر ة،)

 16 إقليم  كن5س،) بتد ء) ن ت5ريخ)

 (0(( (25 ((2 إلى غ5ية) ((0(( (25 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص)

بإنج5ز بئر وجلب  مل5ء) نه،) ن أجل)

هكت5ر ت) (3,9343 سقي  س5حة)

هللا) عبد  نجمي  لف5ئدة  لسيد 

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 

.D((2304
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك5لة  لحشض  مل5ئي 

أبريل  ((7 بت5ريخ) ح.ج/2022/763)

على  لعق5ر) سيجرى  ))0)) لذ2 

ذ2 شه5دة  مللكية) «زرد ن»)  ملسمى)

69/23824) ملتش جد ب5لجم5عة) رقم)

عين) ب5ششية  عين  لشقف،)  لتر بية 

يعقشب،) إقليم  شال2   لشقف،)

إلى) ((0(( (25 (16 ت5ريخ)  بتد ء) ن 

في) علني  بحث  ((0(( (25 (26 غ5ية)

شأن  شروع  لترخيص بإنج5ز ثقب)

سقي) أجل  وجلب  مل5ء) نه،) ن 

ب5لتنقيط) هكت5ر ت  (3,2(  س5حة)

زرد ني  صطفى) لف5ئدة  لسيد 

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 

.C646644
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

(،(0(( 8)) بريل) بت5ريخ) (2022/768

على  لعق5ر  ملسمى) سيجر2   لذ2 

رقم) ذ2  لرسم  لعق5ر2   ملشم5شة 

ب5لجم5عة) 21/10465،) ملتش جد 

ت5زة،) قليم) ب5ششية  ت5زة،)  لتر بية 

ت5زة،)) بتد ء) ن ت5ريخ)28) 25)))0) 

بحث علني) (،(0(( (25 ((7  لى غ5ية)

ب5نج5ز) ش5ن  شروع  لترخيص  في 

ثقب وجلب  مل5ء) نه،) ن  جل سقي)

 0.002 حديقة  ملؤسسة  س5حته5)

لف5ئدة  ؤسسة) ب5لتنقيط  هكت5ر 

شخص) في  رزوق  سيد2  حمد 

 ملندوب  لجهش2 للشؤون  السال ية)

لجهة ف5س  كن5س.
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

(،(0(( ))) بريل) بت5ريخ) (2022/736

على  لعق5ر  ملسمى) سيجر2   لذ2 

ذ2 شه5دة  مللكية رقم) (2 بالد عاللي)

ب5لجم5عة) 3037)/27،) ملتش جد 

قي5دة  ركالون،) تكريكرة،)  لتر بية 

 (3 ت5ريخ) ) بتد ء) ن   قليم  فر ن،)

يشنيش) ف5تح  غ5ية  ))0)) لى  (25 

بحث علني في ش5ن  شروع) (،(0((

وجلب  مل5ء) ثقب  ب5نج5ز   لترخيص 

 نه،) ن  جل سقي  الستعم45  ملنزلي)

هتكت5ر ت) (9.0386 و لسقي  س5حة)

حفيظ) لف5ئدة  لسيد  للحي5ني 

للبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 

.PN822298(رقم
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

(،(0(( 2)) بريل) بت5ريخ) ((0((/729

على  لعق5ر  ملسمى)) سيجر2   لذ2 

رقم) ذ2  لرسم  لعق5ر2  خديجة 

ب5لجم5عة) 423)2)/07،) ملتش جد 

د ئرة  حش ز) أوالد  لطيب،)  لتر بية 

ف5س،) قليم ف5س،))) بتد ء) ن ت5ريخ)

9) 25)))0)) لى غ5ية)29) 25)))0)،)

بحث علني في ش5ن  شروع  لترخيص)

وجلب  مل5ء) نه،) ن) ثقب  ب5نج5ز 

هكت5ر ) (4.8237  جل سقي  س5حته5)

عز لدين) حج5ر2  لف5ئدة  لسيد 

لبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 

.C732738(رقم
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

(،(0(( 2)) بريل) بت5ريخ) ((0((/727

على  لعق5ر  ملسمى)) سيجر2   لذ2 

 وند لين)70)ذ2  لرسم  لعق5ر2 رقم)

ب5لجم5عة) 42/24428،) ملتش جد 

 لتر بية عين  لشك5ك،)د ئرة  يمشز ر)

صفرو،) بتد ء) ن) كندر،) قليم 

(25 (29 ))0)) لى غ5ية) (25 (9 ت5ريخ)

بحث علني في ش5ن  شروع) (،(0((

وجلب  مل5ء) ثقب  ب5نج5ز   لترخيص 

 نه،) ن  جل سقي  الستعم45  ملنزلي)

  0.02 و لسقي حديقة  نز4  س5حته5)

لف5ئدة  لسيد  لهر س بال4) ( هكت5ر )

للبط5قة  لتعريف  لشطنية)  لح5 ل 

.C316327(رقم
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

(،(0(( 2)) بريل) بت5ريخ) ((0((/728

على  لعق5ر  ملسمى) سيجر2   لذ2 

فد ن  فرك5غ ذ2  لشه5دة  ستغال4)

22،) ملتش جد ب5لجم5عة  لتر بية)) رقم)

صفرو،) قليم) د ئرة   لعنشصر،)

صفرو،) بتد ء) ن ت5ريخ)9) 25)))0) 

بحث علني) (،(0(( (25 (29  لى غ5ية)

ب5نج5ز) ش5ن  شروع  لترخيص  في 

ثقب وجلب  مل5ء) نه،) ن  جل سقي)

لف5ئدة) هكت5ر   (0.4282  س5حة)

) لح5 ل)  لسيد)ة() ولح5ج  دريس)

رقم) لبط5قة  لتعريف  لشطنية 

.CB36934
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك5لة  لحشض  مل5ئي 

2)) بريل) بت5ريخ) (2022/716 ح.ج)

))0)،) لذ2 سيجر2 على  لعق5رين)

ذ2  ملطلب) (2 لحريشة)  ملسميين 

ذ2) (( ولحريشة) (،42/(9879 رقم)

 ملطلب رقم)9880)/42،) ملتش جدين)

سيد2) كندر  ب5لجم5عة  لتر بية 

د ئرة صفرو،) قليم صفرو،)  خي5ر،)

 بتد ء) ن ت5ريخ)9) 25)))0)) لى غ5ية)

بحث علني في ش5ن) (،(0(( (25 (29

 شروع  لترخيص ب5نج5ز ثقب وجلب)

سقي  س5حة))  مل5ء) نه،) ن  جل 

لف5ئدة  لسيد)ة()) هكت5ر   (1.2206

لبط5قة) حميد،) لح5 ل   ملقدم 

.C(9(323(لتعريف  لشطنية رقم 
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك5لة  لحشض  مل5ئي 

أبريل) ((2 بت5ريخ) ح.ج0)7/))0))

على  لعق5ر) سيجر2  ))0)) لذ2 

ذ2  لرسم) (2 حب  مللشك)  ملسمى 

41/46699) ملتش جد)) عدد)  لعق5ر2 

د ئرة) ب5لجم5عة  لتر بية  لعنشصر،)

صفرو،) بتد ء) ن) إقليم  صفرو،)

(25 (29 إلى غ5ية) ((0(( (25 (9 ت5ريخ)

شأن  شروع) في  علني  بحث  ((0((

وجلب  مل5ء)) ثقب  بإنج5ز   لترخيص 

 نه  ن أجل سقي  س5حته)2,2329 

هكت5ر  لف5ئدة  لسيد علش2  حمد2)

لبط5قة)  حرز  ملصطفى  لح5 ل 

. C27((9(لتعريف  لشطنية 
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك5لة  لحشض  مل5ئي 

أبريل) (16 بت5ريخ) ح.ج729/))0))

على  لعق5ر) سيجر2  ))0)) لذ2 

2)ذ2  لرسم  لعق5ر2)  ملسمى زروقة)

7/287249) ملتش جد ب5لجم5عة) عدد)

،د ئرة أحش ز) أوالد  لطيب،) (  لتر بية)

ت5ريخ) ف5س،) بتد ء) ن  ف5س،إقليم 

)2) 25)))0))إلى غ5ية)3)) 25)))0) 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص)

) نه  ن أجل) بإنج5ز بئر وجلب  مل5ء)

سقي  س5حة)2,2020)هكت5ر  لف5ئدة

STE.IMMLAG)في شخص  مثله5.
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك5لة  لحشض  مل5ئي 

أبريل) ((2 بت5ريخ) ح.ج)74/))0))

على  لعق5ر) سيجر2  ))0)) لذ2 

 ملسمى  لجديد2 ذ2  لرسم  لعق5ر2)

) ملتش جد ب5لجم5عة) (02/2989 عدد)

أحش ز) ،د ئرة   لتر بية  ج5ط،)

إقليم  كن5س،) بتد ء) ن)  كن5س،)

ت5ريخ)23) 25)))0))إلى غ5ية)3)) 25)

شأن  شروع) في  علني  بحث  ((0((

) نه)  لترخيص بإنج5ز بئر وجلب  مل5ء)

)غسل) صن5عية) ( أغر ض) أجل   ن 

 STE. شركة) لف5ئدة  (  لسي5ر ت()

شخص) في  (COMLEXE ARRAHA

 مثله5  لق5نشني .
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك5لة  لحشض  مل5ئي 

أبريل) (26 بت5ريخ) ح.ج723/))0))

على  لعق5ر) سيجر2  ))0)) لذ2 

وسيد2) سيد2  يمشن   ملسمى 

بش لقن5د4 ذ2 عقد  خ5رجة ض بعدد)

ب5لجم5عة) 28)ص)29) ملتش جد 

 لتر بية لقصير،د ئرة عين ت5وجد ت،)

إقليم  لح5جب،) بتد ء) ن ت5ريخ)16 

 (0(( (25 ((2 إلى غ5ية) ((0(( (25 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص)

بإنج5ز ثقب وجلب  مل5ء)) نه  ن أجل)

لف5ئدة) هكت5ر  (2,20 سقي  س5حة)

 لسيد  يت  دريس  حمد  لح5 ل)

.D31846(لبط5قة  لتعريف  لشطنية
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

 (0(( (25 (6 ( بت5ريخ) ((0((/794

 لذ2 سيجر2 على  لعق5ر ت  ملسم5ة)

بش نش) بش نش و حفشر  تدو ت و حفشر 

 240 ذ2 عقشد شر ء) ضمنة بعدد)

)24) ملتش جد) وعدد) (242 وعدد)

تمحضيت،قي5دة) ب5لجم5عة  لتر بية 

إقليم  فر ن،) بتد ء) ن) تمحضيت،)

إلى غ5ية)6) 25) ((0(( (25 (30 ت5ريخ)

شأن  شروع في  علني  بحث  ((0((

وجلب  مل5ء)) ثقب  بإنج5ز  ) لترخيص 

 7,78((  نه  ن أجل سقي  س5حة)

هكت5ر ت لف5ئدة  لسيد  بر هيم لزهر)

لبط5قة) لعمير2  لح5 ل  وعص5م 

CB28393   لتعريف  لشطنية)

. A793792و(
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش رقم ح.ج)

 (0(( (25 (6 ( بت5ريخ) ((0((/793

على  لعق5ر  ملسمى) سيجر2   لذ2 

مللك) ت5بعة  فالحية  أرضية  قطعة 

جزء) ن  لرسم  لعق5ر2)  لدولة 

بت5ريخ) كر ء) عقد  ف722/ذ2  عدد 

))0)) ملتش جد ب5لجم5عة) 22) 5رس)

رو �سي،د ئرة  شال2) سبع   لتر بية 

يعقشب،)إقليم  شال2 يعقشب،) بتد ء)

غ5ية) إلى  ((0(( (25 (26 ت5ريخ)  ن 

بحث علني في شأن) ((0(( ف5تح  25)

 شروع  لترخيص بإنج5ز ثقب وجلب)

سقي  س5حة) أجل  ) نه  ن   مل5ء)

كسشس) لف5ئدة  لسيد  هكت5ر ت  (2

لبط5قة) يشسف  لح5 ل   حمد 

.C30000(لتعريف  لشطنية 
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) ( لسبش) وك5لة  لحشض  مل5ئي 

ح.ج/787/))0))بت5ريخ)4) 25)))0) 

على  لعق5ر  ملسمى) سيجرى   لذ2 

ذ2 شه5دة  مللكية) (7 هش ر2 وقطعة)

2/70009)) ملتش جد ب5لجم5عة) عدد)

 لتر بية  كن5سة  لغربية،)د ئرة ت5زة،)

 بتد ء) ن ت5ريخ)3)) 25)))0))إلى غ5ية

بحث علني في شأن) ((0(( يشنيش) (2  

 شروع  لترخيص بإنج5ز ثقب وجلب)

) س5حة) (  مل5ء) نه،) ن أجل سقي)

لف5ئدة  لسيد)ة(  هكت5ر   (2,2903

 حمد أبش عبد  لـله و ن  عه  لح5 ل)

لبط5قة  لتعريف  لشطنية) )ة()

.Z4982(2
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) ( لسبش) وك5لة  لحشض  مل5ئي 

ح.ج/2022/649)بت5ريخ)2) 25)))0) 

على  لعق5ر  ملسمى) سيجرى   لذ2 

ذ2 شه5دة  مللكية عدد) (A46 هال4)

ب5لجم5عة) 69/113202) ملتش جد 

عين) ب5ششية  عين  لشقف،)  لتر بية 

 لشقف،إقليم  شال2 يعقشب،) بتد ء)

غ5ية) إلى  ((0(( (25 ((4 ت5ريخ)  ن 

في شأن) علني  بحث  ((0(( يشنيش) ((

 شروع  لترخيص بإنج5ز ثقب وجلب)

 مل5ء) نه،) ن أجل سقي))) س5حة)2 

بلعز ني) لف5ئدة  لسيد)ة() هكت5ر ت 

لبط5قة  لتعريف) )ة() حكيم  لح5 ل)

.S227888(لشطنية 

98

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) ( لسبش) وك5لة  لحشض  مل5ئي 

ح.ج/2/789)0))بت5ريخ)2) 25)))0) 

على  لعق5ر  ملسمى) سيجرى   لذ2 

عدد) شه5دة  مللكية  ذ2  سكينة 

ب5لجم5عة) 69/124743) ملتش جد 

عين) ب5ششية  عين  لشقف،)  لتر بية 

 لشقف،إقليم  شال2 يعقشب،) بتد ء)

غ5ية) إلى  ((0(( (25 ((4 ت5ريخ)  ن 

في شأن) علني  بحث  ((0(( يشنيش) ((

 شروع  لترخيص بإنج5ز ثقب وجلب)

) س5حة) سقي) أجل   مل5ء) نه،) ن 

لف5ئدة  لسيد)ة(  هكت5ر ت  (4،8164

لبط5قة) )ة() بن  لشيخ عمر  لح5 ل)

.Z16326(لتعريف  لشطنية 
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) ( لسبش) وك5لة  لحشض  مل5ئي 

أبريل) (26 بت5ريخ) ح.ج/744/))0))

على  لعق5ر) سيجرى  ))0)) لذ2 

ذ2) (PDNB( 13a-L16 ( (  ملسمى)

 28/20304 عدد)  لرسم  لعق5ر2 

بشقن5د4  والد) ببلدية   لك5ئن 

سيد2) ب5لجم5عة  لتر بية   سبيطة 

قي5دة زرد 4  لغريبة،)  بي  لقن5د4،)

سيد2  بي  لقن5د4،إقليم) ب5ششية 

سال،) بتد ء) ن ت5ريخ)22) 25)))0) 

بحث علني) ((0(( (25 ((3 إلى غ5ية)

بإنج5ز) شأن  شروع  لترخيص  في 

ثقب وجلب  مل5ء) نه،) ن أجل سقي))

لف5ئدة  هكت5ر   (0،0120  س5حة)

عبد  ملش ن)  لسيد)ة() الحم5د2 

 لح5 ل))ة()لبط5قة  لتعريف  لشطنية)

.FA24489

100

وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت5ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) ( لسبش) وك5لة  لحشض  مل5ئي 

أبريل) ((7 بت5ريخ) ح.ج/2022/761)

على  لعق5ر)) سيجرى  ))0)) لذ2 

بين  ملديرية) شر كة  ذ2   لغ5بش2 



9301 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

و ح5ربة) و لغ5ب5ت  للمي5ه   لجهشية 

و ؤسسة  ألطلس) للريف   لتصحر 

 لكبير بت5ريخ)))أبريل)028)) ملتش جد)

قي5دة) ب5لجم5عة  لتر بية   زفرون،)

إقليم وز ن،) د ئرة وز ن،)   زفرون،)

إلى) ((0(( (25 (23 ت5ريخ)  بتد ء) ن 

في علني  بحث  ((0(( (25 ((3 غ5ية)

)شأن  شروع  لترخيص بإنج5ز ثقب)

سقي)) أجل  وجلب  مل5ء) نه،) ن 

لف5ئدة  ؤسسة) هكت5ر   ((  س5حة)

شخص  مثله5) في   لكبير  مثلة 

شمس  لدين)  لق5نشني  لسيد)ة()

لبط5قة) )ة() ب5ب5  لح5 ل) سيد2 

.A(29823(لتعريف  لشطنية 
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وك5لة  لحشض  مل5ئي لسبش

 لخص قر ر
 فتت5ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 
رقم) ( لسبش) وك5لة  لحشض  مل5ئي 
أبريل) (6 بت5ريخ) ح.ج/2022/796)
على  لعق5ر)) سيجرى  ))0)) لذ2 
 ملسمى حمرية))))ذ2  لرسم  لعق5ر2)
عدد)67/20905) ملتش جد ب5لجم5عة)
أكشر 2، ب5ششية   لتر بية  كشر 2،)

))إقليم  لح5جب،) بتد ء) ن ت5ريخ)2) 

 (0(( يشنيش) (( إلى غ5ية) ((0(( (25 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص)

وجلب  مل5ء) نه،) ن) ثقب  بإنج5ز 

هكت5ر ت) ((,(2 ) س5حة) أجل سقي)

لف5ئدة  لسيد)ة() بش  لغ5ز2  حمد)

 لح5 ل))ة()لبط5قة  لتعريف  لشطنية)

.Z23228
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عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية9302  

38



9303 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

»الوكالة الحضرية لطنجة«

الحصيلة برسم سنة 2021



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية9304  

39



9305 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية
واالجتماعية في عماالت وأقاليم شمال المملكة

 البيانات الحسابية للسنة المختتمة
 في 31 ديسمبر 2021

الدورة المحاسبية : من 01/01/2021 إلى 31/12/2021

األصول 



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية9306  

وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية
واالجتماعية في عماالت وأقاليم شمال المملكة

 البيانات الحسابية للسنة المختتمة
 في 31 ديسمبر 2021

الدورة المحاسبية : من 01/01/2021 إلى 31/12/2021

الخصوم



9307 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية
واالجتماعية في عماالت وأقاليم شمال المملكة



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية9308  

وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية
واالجتماعية في عماالت وأقاليم شمال المملكة



9309 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية
واالجتماعية في عماالت وأقاليم شمال المملكة



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية9310  

وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية
واالجتماعية في عماالت وأقاليم شمال المملكة

105



9311 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

المكتبة الوطنية للمملكة المغربية



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية9312  



9313 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 
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عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية9314  



9315 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية9316  



9317 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية9318  



9319 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية9320  



9321 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية9322  



9323 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية9324  



9325 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية9326  



9327 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية9328  



9329 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية9330  

1



9331 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من المنفعة العامة تقوية تزويد مدينة قلعة السراغنة بالماء الشروب 
وتنزع بموجبه ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض 

2



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية9332  

3



9333 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 

25 ماي 2022

5717



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية9334  

8



9335 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية9336  
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9337 الجريدة الرسميةعدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) 



عدد)2727  - 4))شش 4)2443 )2)) 25)))0)) الجريدة الرسمية9338  

10


